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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka grundskolelärares användning av bollspel i undervisningen i 
ämnet idrott och hälsa. Den totala avsaknaden av bollspel i läroplanen aktualiserade att ett 
didaktiskt perspektiv användes för att utreda följande frågeställningar: Vad innehåller 
undervisningen, enligt lärarna, när bollspel används? Hur bedrivs undervisningen, enligt lärarna 
med hjälp av bollspel? Varför används bollspel i undervisningen, enligt lärarna? Vilka skillnader 
finns det mellan lärare som undervisar på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet avseende deras 
didaktiska val kring bollspel i undervisningen? För att kunna behandla frågeställningarna så 
hämtades empiri från totalt 35 grundskolelärare i årskurs 1-9 in via en enkät. Studien har visat att 
innehållet i lärarnas bollspelsundervisning främst består av Målspel men även i viss mån av Nätspel. 
Det senare i högre grad av lärare för grundkolans senare är än för de lägre åldrarna. Lärarnas 
undervisning sker genom flera olika metoder där Övningar i par/grupp stod ut som den mest 
använda. Individuella övningar används i lägre grad av lärare för de lägre årskurserna än för övriga 
årskurser. Till sist så framstod träning inom Motorik och Samarbete som de främsta anledningarna 
till att bollspel används i undervisningen. Den enda skillnaden som fanns mellan årskurserna i 
detta avseende var att lärare för årskurs 1-3 i mindre grad tycktes koppla bollspel till moment 
inom det centrala innehållet som handlar om rörelse och motorisk träning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Idrott och hälsa, Didaktik, Bollspel, Grundskolan, Lärare 
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1. Inledning 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan (härefter kallad Lgr 11) finns det, till skillnad från i 
den förra läroplanen (härefter kallad Lpo 94) ett stycke i var och ett av skolämnena, som 
uttrycker vilka centrala områden som undervisningen i ämnet skall beröra. Det centrala innehållet 
i ämnet idrott och hälsa för årskurserna 1-9  är uppdelat i tre kategorier: Rörelse, Hälsa och livsstil 
och Friluftsliv och utevistelse. Under respektive kategori så stolpas det innehåll, vilket Skolverket 
finner mest relevant för undervisningen i idrott och hälsa, upp ett efter ett. Eleverna måste bland 
annat lära sig att orientera i okända miljöer, kunna sätta upp mål för olika fysiska aktiviteter, 
dansa och simma. Det nämns emellertid ingenstans att eleverna ska få möjlighet att utöva 
aktiviteter såsom fotboll, volleyboll, handboll eller basket. Detsamma gäller för alla andra bollspel 
i olika former.1  Samtidigt så gör forskning på området gällande att bollspel är den i särklass mest 
populära aktiviteten bland elever samtidigt som det också är det innehåll som förekommer mest 
frekvent i ämnet idrott och hälsa.2 

 Givetvis så finns det ett flertal punkter i det centrala innehållet där olika former av bollspel 
med fördel kan användas. Ett exempel där det förefaller lägligt att använda bollspel i 
undervisningen hittar vi i den första punkten under kategorin Rörelse för grundskolans senare år. 
Där står det att eleverna bland annat ska få träna på att utföra ”Komplexa rörelser i lekar, spel och 
idrotter, inomhus och utomhus [...]”3. Texterna som är avsedda för årskurs 4-6 respektive 1-3 
innehåller liknande formuleringar som den ovan samtidigt som de grovmotoriska grundformerna 
– exempelvis kasta, fånga, springa och hoppa – omnämns som en del av det innehåll som läraren 
bör ta upp. Många av dessa grovmotoriska grundformer är inte helt ovanliga inslag i olika former 
av bollspel.4 Ytterligare stöd för bollspelets vara inom idrott och hälsa finner vi i texten som 
formulerar ämnets syfte. Där står det bland annat att eleverna ska ges möjlighet att förbättra sin 
samarbetsförmåga, att de ska få möta ett flertal olika aktiviteter samt att undervisningen skall 
bidra till att eleverna tillägnar sig goda levnadsvanor.5  Gunnar Teng ger i sin rapport Uppdrag 
samspel från 2013 dessutom vid handen att möjligheterna att använda bollspel för att träna elevers 
förmåga att samarbeta, vilket är ett av läroplanens övergripande mål, synnerligen är goda.6 
Samtidigt så beskriver forskningen ett flertal risker som följer med användingen av bollspel i 
skolan. Att bollspelsundervisningen emellanåt tenderar att gynna vissa elever samtidigt som den 
missgynnar andra är ett exempel på detta. Skillnaderna mellan elever som sysslar med bollsport på 
fritiden och de som inte gör det är tämligen obetydliga i yngre åldrar, men i tonåren så talar 
forskningen om en tydlig diskrepans vad gäller elevers förutsättningar att utöva bollspel.7 

Trots att det uppenbarligen finns utrymme för att använda bollspel i idrott och hälsa så kan vi 
alltså konstatera att det inte på något sätt hör till de obligatoriska delarna av undervisningen samt 
att det inte är helt oproblematiskt.8 Med detta i åtanke så är det av intresse att undersöka lärares 
användning av bollspel i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

  

                                                           
1
 Skolverket, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 53-54 se även 

Skolverket, 1994. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 
2
 Redelius, Karin, 2004. Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa? I Svensk idrottsforskning nr 4-

2004 s. 5 se även Skolinspektionen, 2010 Flygande tillsyn av ämnet idrott och hälsa - Mycket bollspel och 

lite hälsa s. 5 
3 
Skolverket, 2011. s. 50-53 

4
 Skolverket, 2011. s. 50-53. Se även: Hwang, Philip & Nilsson, Björn, 1995. Utvecklingspsykologi.. s. 193-194 

5 
Skolverket, 2011. s. 50-53 

6 Teng, Gunnar, 2013 Uppdrag samspel – en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och 

hälsa. s. 13 
7  

Redelius, 2004, s, 5-6 
8
 Skolverket, 2011, s. 51, 53-54 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en översiktlig historisk genomgång från dess att gymnastiken infördes i skolan i 
början av 1800-talet till och med införandet av Lpo 94. 

Införandet av gymnastik i folkskolan 

Fysisk fostran fick genomslag internationellt under åren strax före och efter år 1800. I en tid som 
präglades av den franska revolutionens krav på jämlikhet så förändrades utbildning mot att bli allt 
mer tillgängligt också för allmänheten, och med den också den fysiska utbildningen. Detta 
medförde att fysisk fostran inte längre enbart kunde innebära träning inom de tidigare så 
eftersträvansvärda idrotterna ridning och fäktning, vars utrustning knappast var billig nog för att 
gemene man skulle ha råd med den. Så kallade Kroppsövningar – som under lång tid utgjordes av 
gymnastiska övningar – kom att ersätta ovan nämnda idrotter på flera håll i Europa, vilket snabbt 
anammades av bland andra Per Henrik Ling och Anders Otto Lindfors. Dessa två var starkt 
bidragande till att kroppsövningar infördes också i den svenska skolan.  

Ling och Lindfors var dock inte på något sätt ensamma utan kunde stödja sig på att det under 
en tid hade funnits andra inflytelserika krafter inom samhället som propagerade för införandet av 
gymnastik i folkskolan av endera nationalistiska, militäriska, rekreativa eller hälsorelaterade skäl. 
En av dessa var Johan Fischerström som var en av landets största idrottsivrare under den här 
tiden. I och med Sveriges förlust av Finland 1809 så uppstod de tidigare nämnda nationalistiska 
motiven. Med grund i de motiven så framhöll Fischerström att en förbättring av befolkningens 
fysik skulle generera själslig kraft och var ett första steg mot nationell folkväckelse. Därtill så 
infördes den allmänna värnplikten 1812, vilket låg till grund för de militära motiven. Om det 
svenska folkets fysiska träning började redan under skolåldern så skulle militären också få 
vältränade värnpliktiga. Hälsomotiven liknar de som är aktuella än idag, då man ansåg att 
införandet av skolgymnastik skulle fungera främjande för den allmänna hälsan. Genom träningen 
skulle ungdomarna kunna motstå sjukdomar på ett bättre sätt. Slutligen så hade en kritik mot att 
alldeles för mycket tid i skolan utgjordes av teoretisk undervisning vuxit fram. Införandet av 
gymnastiska övningar på skoltid skulle bidra till att minska stillasittandet.9  

Ett första steg mot införandet av gymnastik i skolan togs 1813 då Gymnastiska 
Centralinstitutet (GCI) skapades av Per Henrik Ling. 1820 så beslutades det att gymnastik skulle 
bli ett obligatoriskt skolämne samt att de som bedrev undervisningen skulle ha en examen från 
GCI. Perioden kallas för Etableringsfasen och sträcker sig över knappt 50 år. Under dessa år så 
bedrevs skolgymnastiken i undermåliga lokaler och med få materiella tillgångar. Tidigare nämnde 
Per Henrik Ling var den person som lade grunden för det gymnastiksystem som användes och 
som skulle komma att prägla undervisningen en bra bit in på 1900-talet. Sonen Hjalmar gick i 
faderns fotspår och utvecklade samt systematiserade det gymnastiska övningsförråd som Per 
Henrik utformat. Även Hjalmar Ling fick en stor påverkan på undervisningen i gymnastik, kanske 
främst genom sina läroböcker. Läroböckerna var ämnade för utbildningen av gymnastiklärare och 
innehållet skulle följas ordagrant av studenterna. Militärförberedande övningar hade nu i det 
närmaste konkurrerat ut de sjukgymnastiska övningar som hade dominerat under Etableringsfasen 
och år 1860-1890 räknas till den Militära fasen.10 Linggymnastiken förblev därefter mer eller 
mindre oförändrad – dock med förbättrade materiella tillgångar – fram till början av 1900-talet. 
En viss opposition fanns emellertid under slutet av 1800-talet, ledd av Gustav Nyblaeus. Den 

                                                           
9
 Annerstedt, Claes 1991. Idrottslärarna och idrottsämnet: Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt 

perspektiv. s. 99-105 
10

 Ibid. s. 98 
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naturliga metoden som Nyblaeus, och senare även Viktor Balck, förespråkade innebar en 
skolgymnastik innehållandes mer lek, spel och idrott. 

1912 blev året då Stabiliseringsfasen, som tagit vid efter den Militära fasen, var över. De 
Olympiska Spelen i Stockholm skulle bli startskottet för en förändring inom den svenska 
skolgymnastiken. En kritik mot det Lingska övningsförrådet även från fysiologiskt håll började 
växa fram. Kritiken grundades i forskning och bidrog till att idrott, lek och spel började ersätta 
ovan nämnda övningsförråd i allt högre grad. Andra förändringar som ägde rum ungefär 
samtidigt var att kvinnliga pedagoger började äntra gymnastiklärarundervisningen samt att 
flickgymnastiken fick sitt genombrott. Trots detta så dröjde sig Linggymnastiken kvar inom den 
svenska skolan och slussades inte ut helt förrän fram emot seklets mitt. 11 

Gymnastik med lek och idrott 

I takt med att Linggymnastikens inflytande över skolan minskade mellan 1912 och 1950, en 
period som har fått namnet Brytningsfasen, så växte idrottsrörelsen i Sverige och med detta 
förändrades också skolgymnastiken.12 Tävlingsidrotten hade fått genomslag och dess anseende 
växte också snabbt hos staten. Potentialen i lagspel såväl som individuell idrott 
uppmärksammades och de ansågs vara bättre lämpade än gymnastiken för att förbereda barn och 
ungdomar för ett samhälle som handlade alltmer om individuell konkurrens och 
marknadsekonomi. Skolidrottsförbundets – som hade bildats redan under tidigt 1900-tal – 
betydelse för införandet av idrott i folkskolan skall inte underskattas. Förbundet hade till uppgift 
att ansvara för den frivilliga idrotten som bedrevs av idrottsföreningar på olika håll i landet och 
hade fått ett kraftigt utökat antal medlemmar under mellankrigstiden. Vid slutet av 1930-talet så 
utgjordes en femtedel av Riksidrottförbundets totala antal medlemmar av 
Skolidrottsförbundsmedlemmar. Tillväxten berodde till stor del på det idrottsmärke som 
medlemmar i föreningar kunde tillförskaffa sig efter att ha avlagt ett prov. Märket beskrivs också 
som idrottens väg in i den obligatoriska undervisningen13 

Idrottsrörelsen har sedan dess alltjämt påverkat skolidrotten vad gäller dess utformning och 
utseende.14   När den Fysiologiska fasen vidtog 1950 så var således lek och idrott redan 
implementerat i folkskolan sedan länge och redan 1919 bytte ämnet namn till Gymnastik med lek 
och idrott.  Ämnet innehöll nu en mångfald av aktiviteter där lek, idrott och musik var särskilt 
framstående. Även om innehållet spretade så hade samtliga aktiviteter en gemensam nämnare i att 
de var grundade i den fysiologiska forskningen. Denna forskning tryckte hårt på regelbunden 
fysisk träning som skulle ske tre gånger i veckan och gärna innehålla konditionsfrämjande 
övningar. Lektionerna utformades därefter. Forskningen sa också att flickor inte var rustade att 
utföra alla typer av fysiska aktiviteter och från och med pubertetsåldern så hade ämnet en 
innehållsmässig diskrepans mellan könen. Pojkar mötte en mångfald av bollspel och andra 
idrotter genom undervisningen medan flickorna mest ägnade sig åt rytmisk gymnastik och 
korgboll. Även i de fall då undervisningsinnehållet var detsamma för pojkar och flickor så fanns 
skillnader. En av dessa var att pojkarna fick testa mer storskaliga varianter av de aktiviteter som 
utfördes. Även i ämnets syfte så fanns könsmässiga skillnader. Styrka och uthållighet var 
eftersträvansvärda egenskaper hos pojkar medan flickor skulle vara smidiga och rytmiska, vilket 
givetvis också påverkade undervisningen.15  

                                                           
11

 Annerstedt, 1991. s. 133 
12

 Ibid. s. 133 
13 

Sandahl, Björn, 2005. Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002. s. 

24 
14

 Blom, K. Arne & Lindroth, Jan. 1995. Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. s. 207 
15

 Sandahl, 2005. s. 24 
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Ämnet byter namn till Idrott 

År 1970 förändrades förutsättningarna för ämnet då det gick in i vad Annerstedt väljer att kalla 
Osäkerhetsfasen. Perioden kännetecknas av bristen på direktiv från Skolöverstyrelsen. I dess 
frånvaro fick idrottsrörelsen en än större påverkan på skolgymnastiken och den gick bland annat 
in med material och fortbildningskurser för lärare.16 

År 1980 utkom en ny läroplan för grundskolan (Lgr 80) vilken ersatte läroplanen från 1969 
(Lgr 69), som i sin tur, 17 år tidigare, hade ersatt den första läroplanen efter bildandet av 
Grundskolan (Lgr 62).17 Även om Lgr 80 innehöll en del förändringar så var det vissa saker som 
främst spann vidare på de tidigare läroplanernas innehåll. 18 Bland annat så klargjorde Lgr 80 vilka 
som var idrottsämnets huvudmoment och vad undervisningen huvudsakligen skulle kretsa kring. 
Olika typer av idrottsliga färdigheter framskrevs som undervisningens viktigaste moment, vilket 
gjorde att eleverna fick lära sig om en mångfald av idrottsgrenar för att sedan praktiskt utöva 
dem. Innehållet präglades hela tiden av idrottsrörelsen och de allra största idrotterna var också 
det innehåll som förekom mest frekvent i skolan.19 Bollspel fick härigenom ett allt större 
utrymme i undervisningen.20  Men Lgr 80 bidrog ändå med en del nyheter som skiljde den från de 
tidigare läroplanerna. Den första av dessa var samkönade idrottslektioner, vilket satte stopp för 
den tidigare nämnda diskrepansen mellan könen inom ämnet. Den andra förändringen var att 
ämnet bytte namn. Ordet Gymnastik lämnades nu helt utanför det nya namnet som rätt och slätt 
blev Idrott. Hälsa var fortfarande frånvarande i ämnets namn men fanns med som en del av 
undervisningen. Vanligen i form av hälsoupplysning, där diverse hälsofrågor togs upp och 
bearbetades.21 

Just namnbytet har av några forskare ansetts vara ett försök till att locka elever som åskådare 
till olika evenemang inom elitidrotten genom att överföra idrottsrörelsens värderingar till dem. 
Läroplanen innehöll också ett stycke som uttryckte vikten av att elever skulle få kännedom lokala 
idrottsföreningar samt hur man kommer i kontakt med dem. Detta var emellertid något som inte 
alla idrottslärare var beredda att ställa upp på och flertalet av dem ogillade tävlingsverksamhetens 
inflytande över undervisningen. Olika uppfattningar inom lärarkåren ledde till en osäkerhet kring 
ämnets innehåll och målsättning.22 

Idrott blir Idrott och hälsa 

I och med införandet av Lpo 94 en bit in på 1990-talet så bytte ämnet namn på nytt, den här 
gången till Idrott och Hälsa. Det låg ingen större förändring till grund just för namnbytet, även om 
hälsa blev en större del av ämnet än tidigare, utan man tyckte helt enkelt att ett namnbyte skulle 
spegla ämnets innehåll på ett bättre sätt. Däremot så genomfördes en hel del andra förändringar. 
Bland annat så fick friluftsliv ett utökat utrymme i syfte att förbättra elevernas miljömedvetenhet 
samtidigt som beskrivningen av ämnets huvudmoment, som i Lgr 80 till stor del bestod av olika 
idrottsgrenar, var borta. Många av idrottsgrenarna förpassades numera till att vara en del av 
momentet Rörelse, rytm och dans, som i sin tur var ett av tre kunskapsområden. Friluftsliv fick ett 
helt kunskapsområde och detsamma gällde för den förebyggande hälsovården. Exakt vad 
undervisningen i respektive kunskapsområde skulle innehålla specificerades inte utan det var upp 

                                                           
16 

Annerstedt, 1991. s. 133 
17

 Skolverket, 2005. Idrott och hälsa. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 03).  

 Ämnesrapport 253. s. 50-53 
18 

Sandahl, 2005. s. 87 
19

 Skolverket, 2005 s. 50-53 
20

 Sandahl, 2005. s. 24 
21

 Skolverket, 2005. s. 50-53 
22 

Sandahl, 2005. s. 84, 86 



8 
 

till varje enskild lärare att bestämma. Bollspel och gymnastik hör till de aktiviteter som tidigare 
hade haft framträdande roller i skolan, men som i Lpo 94 över huvud taget inte nämndes.23 
År 2011 så ersattes Lpo 94 av den nuvarande läroplanen Lgr 11. De tre kunskapsområdena från 
Lpo 94 kvarstår, om än något omformulerade. Numera heter de Rörelse, Friluftsliv och utevistelse 
samt Hälsa och livsstil. En tydlig skillnad gentemot tidigare är, som tidigare nämnt i den här 
uppsatsens inledning, det centrala innehållet i vilket undervisningsinnehållet inom respektive 
kunskapsområde konkretiseras. Lärarna kan alltså sägas ha fått ett förminskat handlingsutrymme i 
och med den nya läroplanen. Formuleringarna i det centrala innehållet lämnar emellertid, i de 
allra flesta fall, möjlighet för läraren att bestämma exakt vilken aktivitet som skall utövas.24 

  

                                                           
23 

Sandahl, 2005. s. 92-93 
24

 Skolverket, 2011. s. 53-54 
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3. Litteraturöversikt 

Under denna rubrik så presenteras ett nedslag i tidigare forskning, rapporter och annan litteratur 
som har relevans i förhållande till studiens frågeställningar. Tanken är att studiens empiri senare 
skall synas i ljuset av forskningen, rapporterna och litteraturen för att kunna fungera kumulativt. 

Bollspelsundersvisningens utrymme och innehåll 

Skolinspektionen genomförde en flygande tillsyn av undervisningen i idrott och hälsa under 2010. 
Tillsynen skedde genom att Skolinspektionens utsända besökte totalt 172 grundskolor i 64 olika 
kommuner under en och samma dag. Skolorna var omedvetna om att de skulle bli föremål för 
inspektionen. I fokus för granskningen låg vilka aktiviteter som utövades, elevnärvaron, elevernas 
aktivitet under lektionen, antal elever som inte deltog samt huruvida läraren var utbildad i ämnet 
idrott och hälsa eller ej. Dessutom tillämpades ett genusperspektiv. I resultatet av undersökningen 
så framstod bollspel som den klart mest utövade aktiviteten, medan inslag av hälsa utgjorde en 
betydligt mindre del av undervisningen under lektionerna. Detta trots att hälsa inte på något sätt 
hade ett obetydligt utrymme i Lpo 94. Andra aktiviteter som uttryckligen fanns med i läroplanen 
som dans, hantering av nödsituationer, friluftsliv och orientering var också underrepresenterade i 
undersökningen.25  

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) från 2003 stärker föreställningen 
om bollspel som den aktivitet som förekommer mest frekvent i skolan. De lärare som deltog i 
studien ombads ange de tre vanligaste aktiviteterna under deras lektioner i idrott och hälsa. 182 av 
de totalt 204 lärarna angav bollspelsaktiviteter som endera den vanligaste, den näst vanligaste eller 
den tredje mest vanliga aktiviteten i deras undervisning. När samma lärare tillfrågades vilken som 
är den viktigaste aktiviteten så angav 79 lärare bollspelsaktiviteter som antingen den viktigaste, näst 
mest viktiga eller den tredje mest viktiga aktiviteten i deras undervisning. Rapporten visade också 
att idrott och hälsa står högt i kurs hos eleverna. Samtidigt så angav dem att de inte lär sig särskilt 
mycket på lektionerna i ämnet. Rapporten faststället dock att bollspel har en plats i 
undervisningen utifrån de ämnesmål som finns för ämnet idrott och hälsa26  

Artikeln ”Idrott och hälsa – vad är det?” i Svensk idrottsforskning är skriven av lärarutbildaren 
Håkan Larsson. Den bygger på en uppföljningsstudie av knappt 150 elever i årskurs fem från 
olika delar av Sverige. Totalt innehåller materialet 43 intervjuer och 143 enkäter och deltagarna 
hör till de klasser som var mest respektive minst fysiskt aktiva. Både lärare och elever angav enligt 
artikelförfattaren bollspel som den dominerande aktiviteten i undervisningen i idrott och hälsa 
och att fotboll är det bollspel som används flitigast.27 

En kategorisering av olika bollspel 

Gunnar Teng delar, i en vidareutveckling av Bollings modell för bollspelsgruppering28, in bollspel 
i olika kategorier. Målspel definieras som spel innehållande boll som bedrivs ”[…] på en gemensam 
yta, med mer eller mindre kroppskontakt”. Lagen på planen försöker genom passningar och dribblingar 
ta sig framåt mot motståndarens planhalva och göra mål. Lagen påverkas hela tiden av varandras 
agerande. Förutom de traditionella lagbollspelsidrotterna så kan också vissa bollekar placeras in 
under den här kategorin. Nätspel utövas med aktörer på varsin sida av ett nät. Utövarna har 
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tillgång till bollen varannan gång, vilket har medfört att Nätspel också kallas för ”de demokratiska 
spelen”. Spelets sätts igång av en serve och bollen transporteras sedan inte med hjälp av dribbling 
utan av tillbakaspel. Dessa kan jämföras med målspelens passningar när Nätspelet är ett lagspel. 
Returneringen sker direkt på volley eller efter en studs beroende av spelets regelverk. Ett exempel 
på ett Nätspel är volleyboll. Slag- och löpspel delar in deltagarna i innelag och utelag som sedan 
tilldelas poäng beroende av deras prestationer. Brännboll, baseboll, softboll och den finska 
brännbollsliknande sporten boboll är exempel på bollspel som huserar under denna kategori. 
Slutligen så har vi de så kallade Träffspelen där aktörerna strävar efter att komma så nära ett givet 
mål som möjligt med hjälp av bollar eller symboler för bollar. Exempel på aktiviteter är golf, 
boule, bowling och curling.29 

Bollspelsundervisningens utseende och utformning 

Sara Lönnqvist & Susanne Åberg skriver i sin bok Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under 
idrottslektioner med bollen som redskap från 2005 om hur lärarnas upplägg av lektioner i idrott och 
hälsa spelar en avgörande roll för elevernas aktivitetsnivå, grad av delaktighet samt hur mycket 
bollkontakt de får under lektionerna. En metod som med fördel kan användas för att öka de 
ovan nämnda faktorerna är att involvera fler bollar i de bollaktiviteter som man ägnar sig åt. 
Tillfällen då aktivitetsnivån tenderar att sjunka är i genomförandet av bollspelsövningar eller 
matchspel där en hel klass involveras. Köbildning är ett fenomen som vanligen uppstår i sådana 
situationer och som genererar låg aktivitet. Författarna beskriver också hur elevers möjligheter till 
utveckling ökar när de får jobba självständigt med bollen. Detta då elever har olika 
förutsättningar och behov när det kommer till bollspel. De individuella övningarna bör emellertid 
varvas med övningar i par och grupp för att områden som social träning, samarbete och boll som 
verktyg för ökad delaktighet inte ska gå eleverna om intet.30   

Gunnar Teng beskriver i kapitlet ”Bollspelens didaktiska nycklar” i antologin Ballspill over 
grenser om olika sätt se på, och metodiskt bygga upp, bollspelsundervisningen. Han menar att 
nedbrytning av olika bollspel för att träna dess olika delar och dess teknik är ett mycket vanligt 
tillvägagångssätt. Senare övergår man till mer spelliknande övningar och till sist utövas spelen i 
sin helhet. Detta tillvägagångssätt går hand i hand med instruktionsundervisningens tre steg: visa 
– instruera – öva. Här intar läraren rollen av en instruktör.  

Att utgå från bollen och individen, bollen och paret, bollen och gruppen samt bollen och 
grupper som möter varandra är ett annat sätt att undervisa i bollspel. De motoriska 
grundformerna står i centrum och tränas via övningar utifrån Jag och Bollen, Du och Jag och Bollen, 
Vi och Bollen samt Vi – De och Bollen. I samband med detta så skriver författaren att Målspel är ett 
typexempel på bollspel där de tre senare övningarna passar bra. Nätspel nämns i samband med Jag 
och bollen-övningar eftersom de motoriska färdigheterna är fundamentala i utövandet av dessa 
spel. Därmed så behövs en hel del förövningar innan det färdiga spelet kan utövas. I ung ålder så 
borde dessa till stor del ske i Jag och Bollen-form.  

Slutligen så beskriver Teng ett sista sätt att angripa bollspel i undervisningen. Detta 
förhållningssätt bygger på användandet av olika bollekar och genom det så genomsyras 
undervisningen av lekfullhet.31  

Enligt NU-03 så genomförs bollspel i skolan oftast genom övningar där eleverna är agerar i 
grupp eller i lag, vilket möjligen också innebär att matchspel får ett större utrymme än individuella 
teknikövningar. En annan slutsats som dras är att eleverna förvisso har inflytande över valet av 
aktivitet, men att läraren är den som nästan uteslutande bestämmer vilka övningar och regler som 
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skall gälla. Skolverket understryker vikten av att läraren, i samband med att hen låter eleverna 
bestämma aktiviteten, tydliggör de mål som aktiviteten ska hjälpa dem att uppnå 32  
Det sistnämnda leder oss in på det som Håkan Larsson beskriver i sin artikel ”Idrott och hälsa – 
vad är det?” . Han menar att eleverna uppfattar att görandet står i fokus för ämnet idrott och 
hälsa när bollspel står på schemat. Exempelvis så är just fotbollsspelandet centralt under lektioner 
där fotboll utövas och anses av eleverna vara lektionens egenvärde. Eleverna ser inte fotboll som 
ett medel för att uppnå en förbättrad kondition eller motorik utan som själva målet med 
undervisningen. De tror alltså att fotboll utövas för att de ska bli bättre fotbollsspelare. Lärare 
bidrar till denna uppfattning genom att fråga ”vad ska vi göra idag?”, vilket gör att själva 
genomförandet av en aktivitet hamnar i fokus. På frågor om vad ämnet idrott och hälsa 
innehåller så svarade eleverna genom att rada upp de idrottsliga aktiviteter som utövas under 
lektionerna. Den kunskap som aktiviteterna leder till tycks de mer eller mindre inte reflektera 
över.33  

Tävling kontra lek i idrott och hälsa 

Artikeln ”Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa?” från 2004 av Karin Redelius är 
publicerad i tidsskriften Svensk idrottsforskning och bygger på empiri som har inhämtats vid olika 
tillfällen och genom olika metoder, bland annat enkäter och intervjuer med 677 respektive 40 
elever i årskurs 8. Artikelförfattaren framhåller utifrån det sammanställda resultatet av empirin att 
undervisningen ibland tenderar att handla väldigt mycket om elevernas prestationer. Detta trots 
att lärarna är av uppfattningen att prestationsmomentet har minskat samt att ämnet alltmer rör sig 
ifrån att likna föreningsidrottens verksamhet. De som gynnas av att undervisningen handlar om 
att prestera är de elever som har stor erfarenhet av föreningsidrott. De får genom den 
prestationsinriktade undervisningen gott om positiv förstärkning, känner sig duktiga och tycker 
att ämnet är roligt. Elever som har mindre erfarenhet av organiserad träning på fritiden blir 
emellertid passiva när undervisningen utformas på detta sätt. De blir också osäkra på sin egen 
förmåga, känner sig inkompetenta och tycker inte att ämnet är roligt. Författaren lyfter frågan om 
vilka pedagogiska konsekvenser som skapas i de fall då bollspel, bedriven på detta sätt, utgör den 
största delen av undervisningen. Hon menar att skillnaderna mellan elever som sysslar med 
bollsport på fritiden och de som inte gör det är tämligen obetydliga i yngre åldrar, men att det i 
tonåren snarare är helt avgörande. Detsamma gäller för de fysiska skillnaderna mellan könen. 
Slutsatsen blir att prestationsinriktad undervisning missgynnar de som kanske är i störst behov av 
fysisk och motorisk träning samtidigt som den gynnar de som redan har goda färdigheter. 
Författaren trycker på vikten av ”att våga bryta bollspelsdominansen [...]”34 och uttrycker att 
bollspelsundervisning som innehåller färre inslag av tävling kan minska missgynnandet av de 
elever som inte är föreningsaktiva på fritiden.35 Skolverket sätter också, i reflektionsdelen i NU-
03, ett frågetecken för de tävlingsmoment som undervisning med hjälp av bollspel tenderar att 
innehålla. Man menar att detta kolliderar med de mål som handlar om hälsa. 36  

Redelius har tillsammans med Lars Engström skrivit Pedagogiska perspektiv på idrott som bland 
annat tar upp lärares möjligheter att arbeta med bollspel som har en lekfull karaktär snarare än en 
tävlingsinriktad sådan. En metod för att uppnå detta är att läraren på förhand understryker att 
aktiviteten ska vara rolig, spännande och meningsfull i stunden i samband med att 
lektionsinnehållet beskrivs för eleverna. När lektionen väl inleds så är det viktigt att läraren 
varierar regler och innehåll så att eleverna inte tappar intresset för aktiviteten. För att tillgodose 
att innehållet anpassas efter elevgruppens olika behov och önskemål så bör läraren hela tiden föra 
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en dialog med klassen. Läraren måste också beakta elevernas intresse i valet av aktivitet genom att 
ta fram alternativ som de får välja mellan. Till sist så ska aktiviteten bedrivas i en tilltalande miljö 
som förmår eleverna att kämpa för sina medspelare. 37 Just anpassningen efter elevers behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande är enligt Skolinspektionens Kvalitetsgranskning – Idrott 
och hälsa i grundskolan. Rapport.2012:5 ett område där ämnet idrott och hälsa halkar efter.38 

 Göran Patriksson lyfter i kapitlet ”Tävla i idrott och hälsa” i antologin Undervisa i idrott och 
hälsa – idrottsämnets didaktik frågan om skolan verkligen blir bättre genom att tävlingsmomenten i 
idrottsämnet tonas ned. Detta mot bakgrund av att ämnet är så pass uppskattat av elever. Han 
beskriver emellertid hur svagpresterande elever ofta har en mycket sämre motorisk och 
fysiologisk förmåga än sina klasskamratet och att tävlande därför bör hanteras med tillförsikt. 
Generellt så passar tävling bättre ju äldre eleverna är och Patriksson nämner också att en 
uteslutning av tävlingsinslagen riskerar att ge eleverna falska förväntningar på verkligheten 
utanför skolans ramar.39 

Konstruktion av nya bollspel jämnar ut förutsättningarna 

Anita och Tommy Rejdemo har också författat ett avsnitt i Undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik. 
I sitt kapitel ”Rörelseglädje” tar de båda lärarna bland annat upp problem som kan uppstå i olika 
delar av ämnet och redogör för några lektionsupplägg som kan leda till förändring och möjligen 
också lösningar på dessa problem. Under tiden då kapitlet skrevs så var bollspel en obligatorisk 
del av idrottsämnet och det omnämns som en särskilt svårundervisad del. Detta på grund av den 
ojämna nivån på elevernas förkunskaper. De elever som har stor erfarenhet av bollspel dominerar 
på bekostnad av de elever som har ingen eller liten vana av bollspel. Undervisningen stimulerar 
på detta sätt inte till rörelseglädje, varken för de – inom bollspel – starka eller svaga eleverna. 
Eftersom många bollspel är djupt rotade i vårt samhälle så är ofta spelens utformning och regler 
välkända och därmed svårföränderliga. Ett sätt att bryta detta mönster är, enligt 
kapitelförfattarna, att dela in eleverna i mindre grupper för att sedan låta varje grupp konstruera 
ett nytt bollspel, med den gemensamma nämnaren att samspel ska belönas istället för antalet 
gjorda mål. Upplägget gör att eleverna får möjlighet att agera ledare när spelen introduceras för 
de andra grupperna samtidigt som det bidrar till att de starkare bollspelseleverna intar rollen som 
spelfördelare istället för stå för den ena soloprestationen efter den andra. Därigenom medverkar 
dessa elever till att hjälpa övriga elever att ”tänka boll”.40  

Även om ovanstående idéer har flertalet år på nacken så aktualiseras dem än idag då Gunnar 
Teng är inne på samma spår. Stora elevgrupper, små lokaler och skiftande förkunskaper skapar 
enligt honom inte sällan didaktiska problem när bollspel ska utövas i skolan. Som en lösning på 
detta så nämner han möjligheterna att vidareutveckla färdiga bollspel så att de anpassas till skolan 
alternativt att utforma helt nya bollspel. De praktiska förutsättningarna på skolan bör vara 
styrande här. Ett exempel som lämpar sig för yngre barn – med grund i att de ännu inte har 
utvecklat en mognad för såväl hantering av bollar som för invecklade och taktiskt krävande 
bollspel – är Skattjaktsboll, som har stora inslag av Jag och bollen. Därtill så får eleverna en känsla 
för samspel trots att sådana inslag egentligen saknas i just Skattjaktsboll. I takt med att eleverna 
blir äldre, och motoriken bättre, bör samspel ta en större plats och aktiviteterna får gärna likna 
spel som basket och handboll. Teng nämner också att en given regelbok absolut inte är ett måste 
och att det kan vara en fördel om eleverna inte har förutfattade meningar om deltagarantal, antal 
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bollar eller hur man gör mål. Istället kan läraren utarbeta spelet tillsammans med elevgruppen 
utifrån dess mognad, behov, förkunskaper och intresse.41 
Vidare så har flera internationella idrottsdidaktiska verk på olika sätt undersökt idrottsämnet med 
utgångspunkten att elever är aktiva deltagare i lärprocessen.42 Ett exempel på sådan forskning 
hämtar vi från en fransk studie som har påvisat att elevers föreställningar om bollspel får 
konsekvenser för lärandet. Enligt studien så tenderar elevers lärande att influeras och hämmas av 
de uppfattningar som de har på förhand. Bollspel så som handboll och volleyboll omnämns, 
bland andra idrotter som gymnastik och simning, som aktiviteter där fenomenet förekommer. 
Elevers agerande under en lektion där volleyboll utövades används dessutom som ett konkret 
exempel på hur detta kan gå till. Eleverna utförde fingerslag med händerna placerade framför näsan 
istället för ovanför pannan, som sig bör.43 Det finns också annan forskning som stärker det som den 
ovan nämnda studien har påvisat. Forskarna Hare och Graber har visat att mellanstadieelever inte 
sällan missförstår innebörden av terminologi, instruktion och taktik när undervisning inom 
lagbollspel bedrivs. Om elevernas uppfattningar kring bollspelens kunskapsinnehåll inte reds ut i 
samband med lärandet så riskerar elevernas lärande genom bollspel hämmas.44 Ett sätt att 
motverka att detta sker, och därmed istället öka elevers förståelse för spelstrukturer, är att 
involvera eleverna i konstruerandet av bollspel. 45 

Anledningar till att använda bollspel i skolan 

Samspel och kommunikation är två viktiga anledningar till att använda bollspel i skolan. Det 
menar Gunnar Teng som i Uppdrag Samspel har undersökt elevers lärande av samspel genom 
lagbollspel i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Kommentarsmaterialet till kursplanen för 
årskurs 4-6 innehåller en formulering där idrott och hälsa-ämnets potential att öva elevers 
förmåga att samarbeta nämns, vilket är en av flera faktorer som gör Tengs studie relevant. Han 
skriver bland annat att förståelsen för spelet är av stor vikt och att spelförståelse är ett centralt 
begrepp i lärande av bollspel. När spelet bara handlar om individuella prestationer så går detta 
lärande eleverna om intet. Kommunikation kommer in när eleverna ska lösa samspelsuppgifter 
tillsammans.46 Teng nämner också, i det tidigare nämnda kapitlet i Ballspill over grenser, att 
förhållningssätten till bollspel i skolan varierar. Bollspel i skolan kan motiveras av att det ger 
träning av koordinationen, förbättrad rums- och tiduppfattning, värdefull kunskap kring etik och 
moral samt en förbättrad fysik.47 Lönnqvist & Åberg spinner vidare på det senare när de talar om 
bollspelsundervisningens potential som aktivitetshöjare, 48. Sedan tidigare så vet vi att Bollspel är 
uppskattat av elever såväl som lärare och möjligen är det också en anledning till att det används så 
flitigt i skolan. Det framgår dessutom i Kvalitetsgranskning – Idrott och hälsa i grundskolan att idrott 
och hälsa hör till bottenskiktet bland skolämnena vad gäller behörigheten bland lärarna.49 Att 
bollspel emellanåt används i brist på andra alternativ kan mot bakgrund av detta inte uteslutas. 
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Slutligen så talar Anna Tidén, i kapitlet ”Bollspel och hälsa” i Ballspill over grenser, om hur bollspel 
kan användas för att ge kunskap om fysisk, såväl som social och psykisk hälsa.50 

Teoretiskt perspektiv 

Idrottsdidaktikerna Chantal Amade-Escot och Mary O´Sullivan talar om The missing paradigm 
inom idrottsämnet. De menar att forskningens fokus på ämnets innehåll och undervisning har 
varit försumbar. De didaktiska frågorna, bland annat vad och hur, nämns som en god 
utgångspunkt för vidare forskning inom idrottsämnet. 51 Teng uttrycker en liknande tes angående 
den svenska forskningen: 

Svensk forskning om bollspel som har utmynnat i avhandlingar har inte studerat bollspel och  

lärande i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa. Undervisning och lärprocesser har  

inte studerats utifrån didaktisk teoribildning. Den bedrivna forskningen om bollspel har  

således haft andra perspektiv än det didaktiska.52 

Studien kommer mot bakgrund av detta att ta avstamp i ett didaktiskt perspektiv. Didaktik 
beskrivs vanligen som inlärningens teori och praktik eller som läran om undervisning.53 I den här 
uppsatsen så används de tyska forskarna Werner Jank och Hilbert Meyers definition av begreppet 
didaktik. De menar att didaktik inte bara innefattar undervisningens innehåll (Vad?) och dess 
förmedling (Hur?). I tillägg till detta så använder de bland annat även frågan Varför?, vilken 
handlar om syftet med undervisningen. Jank & Werner talar också om didaktik inom den 
akademiska världen och nämner då att det aldrig endast kan vara teoretiskt utan definierar det 
som en undervisnings- och inlärningspraktik som innehåller teoretiska påståenden om utbildning 
och inlärningsprocesser. De beskriver didaktik som det praktiska handlande av pedagogisk 
karaktär vilket elever och lärare utför i den dagliga verksamheten i skolan.54 Detta synsätt utgör 
uppsatsens teoretiska ramverk och den vinkel varifrån studiens empiri skall synas, med de tre 
ovan nämnda frågorna i huvudfokus. 55 

Som tidigare är nämnt i denna litteraturöversikt så tyder viss forskning på att 
bollspelsundervisningens utformning varierar mellan årskurserna samt att densamma i högre grad 
fungerar missunnsamt för flickor och elever som inte sysslar med bollspelsidrott på sin fritid, 
under grundskolans senare år än under de tidigare åren.56 Mot bakgrund av detta blir det av 
intresse att undersöka de eventuella skillnader som finns mellan lärare för olika stadier i 
grundskolan. 
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 Kroksmark, Tomas, 2000 Definition av didaktik i Nationalencyklopedin. s. 1 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka grundskolelärares användning av bollspel i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Den totala avsaknaden av bollspel i läroplanen gör att 
det blir intressant att utröna vilka didaktiska val lärare säger sig göra när bollspel utövas på 
lektionerna samt vilket utrymme bollspel får i lärarnas undervisning. Jag avser också att, mot 
bakgrund av den forskning som talar om årskursmässiga skillnader vad gäller elevers olika 
förutsättningar att utöva bollspel, belysa om och hur lärarnas didaktiska val gällande bollspel 
skiljer sig åt mellan grundskolans olika årskurser. För att uppnå detta syfte så används följande 
frågeställningar: 

 

 Vad innehåller bollspelsundervisningen enligt lärarna? 

 Hur bedrivs undervisningen, enligt lärarna, när bollspel används? 

 Varför används bollspel i undervisningen enligt lärarna? 

 Vilka skillnader finns det mellan lärare som undervisar på lågstadiet, mellanstadiet och 
högstadiet avseende deras didaktiska val kring bollspel i undervisningen? 
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5. Metod 

 Metod för datainsamling 

Studiens syfte och frågeställningar kommer att behandlas genom en empiri som har inhämtats 
med enkät som metod. Efter att de har sammanställts så kommer enkätsvaren att bli föremål för 
en kvantitativ innehållsanalys. När en studie ämnar utröna hur givna företeelser eller fenomen 
fördelar sig i en population är användandet av just en sådan analys särskilt fördelaktigt.57  Den 
första av studiens frågeställningar, som behandlar den didaktiska vad-frågan i samband med 
användningen av bollspel, passar bra in här, medan frågorna hur och varför hamnar under den 
underkategori inom kvantitativ innehållsanalys som kallas för förklarande frågeställningar.58 
Enkäten innehåller dessutom en hel del fritextsvar, vilka kommer att analyseras kvalitativt. Detta 
för att kunna bredda den del av studien som behandlar frågorna hur och varför bollspel används i 
undervisningen. Kvalitativa frågor karaktäriseras av verbala kontexter, i skrift eller tal, och kan 
exempelvis utgöras av intervjuer men även av öppna enkätfrågor, vilket är fallet i den här 
studien.59 

Enkät som metod 

Enkät används med fördel när en studie genomförs i syfte att undersöka utbredningen av ett 
fenomen. Dessutom fungerar det väl när forskare vill göra jämförelser mellan olika fenomen eller 
aktörer, vilket passar väl in på den frågeställning som ämnar åskådliggöra eventuella skillnader 
mellan lärare för olika årskurser gällande användningen av bollspel i undervisningen. Intentionen 
med studien är dessutom att inhämta svar från en tämligen stor grupp respondenter för att kunna 
få en någorlunda bred bild av lärares didaktiska val i användningen av bollspel i undervisningen. 
Genom att använda enkät istället för exempelvis intervju eller observation så torde möjligheterna 
att inhämta svar en större mängd lärare ha ökat.60 

Urval 

Studien riktar sig mot hela grundskolan, från årskurs ett till årskurs nio, och därmed så är det 
lärare i idrott och hälsa för årskurs 1 till 9 som står för de utsagor som studien bygger på. Ett 
geografiskt urval har gjorts, vilket grundar sig i att jag har vissa kontakter på några skolor i det 
aktuella området. Urvalet kan alltså sägas ha skett till följd av praktiska skäl då jag har nyttjat 
dessa kontakter i syfte att smidigt komma i kontakt med möjliga respondenter. Jag hade dessutom 
förhoppningar om att minska bortfallet något genom att använda kontakterna för att få tillåtelse 
att besöka skolor inför enkätutskicket, vilket jag också fick på fyra av skolorna.61 

 Enkäten skickades ut till 101 lärare, varav 46 arbetar på F-6-skolor och 55 på 1-9- eller 6-9-
skolor. Vidare så jobbar lärarna som nåddes av enkäten i 13 olika men, i förhållande till varandra, 
närliggande kommuner av mindre storlek, belägna i södra Sverige. De lärare som arbetar på 6-9- 
eller 1-9-skolor är yrkesverksamma på 29 olika skolor och samma siffra för de som arbetar på F-
6-skolor är 33. 35 av de 101 lärarna valde att fylla i enkäten. 
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Genomförande 

För att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt, samt för att säkerställa att enkäten bara hamnar 
hos grundskolelärare i idrott och hälsa, så var mitt första steg i genomförandet att utforma en 
uppdaterad urvalsram.62 Efter att ha undersökt huruvida lärarnas e-postadresser fanns tillgängliga 
på skolornas hemsidor eller ej så framgick det snart att jag skulle bli tvungen att ta kontakt med 
rektor eller administratör på respektive skolor för att få fram kontaktuppgifter till lärarna. I de fall 
där jag har kontakter på skolorna i form av lärare och rektorer så kontaktade jag dem direkt och 
frågade om de – om personen själv var lärare i idrott och hälsa – ville delta i studien innan jag 
gick vidare med en förfrågan om att få komma och besöka skolan. Detta resulterade i att några 
lärare lovade att fylla i enkäten samt att jag fick tillåtelse att besöka fyra skolor för att presentera 
mig själv och studien. När förteckning över de tilltänkta respondenterna väl var upprättad så var 
nästa steg att kontakta lärarna. Kontakten skedde, som tidigare är nämnt, via e-post och, som sig 
bör vid den första kontakten, bifogade jag information om studien i enlighet med de 
forskningsetiska principerna63 – se nästa rubrik. De deltagande lärarnas anonymitet garanterades 
också. Intentionen med detta var att få respondenterna att känna ett förtroende för mig, vilket 
förhoppningsvis också medförde att de blev villiga att delta i studien. Till sist så tillgängliggjordes 
information om hur man går tillväga för att kontakta mig samt var studien kommer att publiceras 
när den är färdigställd. Därmed torde risken för att få ett alltför högt bortfall ha minskat något.64  

Under tiden som kontakten med populationen etablerades så hade jag påbörjat utarbetandet 
av enkäten. Enkäten utformades i webbtjänsten Google Drive och dess innehåll genomsyras av 
de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Lärarna ombads emellertid initialt, efter några 
inledande bakgrundsfrågor, att ange några aktiviteter eller arbetsområden som de använder inom 
några utvalda delar av det, i Lgr 11 specificerade, centrala innehållet i idrott och hälsa. Först 
senare styrdes enkätfrågorna mot att handla om bollspel. Detta i ett försök att ta reda på var 
bollspel passar in i det centrala innehållet enligt lärarna, i ett skede där de ännu inte vet vad 
studien handlar om. Det centrala innehållet delades in efter årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9, eftersom 
det skiljer sig åt mellan årskurserna 65.  I ett försök att minimera risken för att lärare skulle fylla i 
sina svar under fel årskurs så förtydligade jag, med hjälp av en fetstilt text, vilken årskurs som 
gällde inför varje fråga samt förvarnade med en inledande text i enkäten. Frågorna kring lärarnas 
didaktiska val i sin användning av bollspel kretsade, i enlighet med studiens syfte och 
frågeställning, kring lärarnas eget användande av bollspel i undervisningen. 

Efter att enkätfrågorna var färdigställda så testade jag den genom att be två lärarstudenter ur 
min bekantskapskrets att fylla i den. Detta i syfte att försöka undvika vaga formuleringar eller 
språkliga fel som kan leda till missförstånd.66 Enkäten reviderades något efter testomgången och 
jag kunde dessutom konstatera att den tog ungefär 15-20 minuter att fylla i, vilket jag också 
senare upplyste respondenterna om. Till sist så skickades ett e-postmeddelande innehållande en 
länk till Google Drive där enkäten låg tillsammans med den text vars innehåll redan har 
beskrivits. Fyra dagar efter det första utskicket så hade 17 respondenter fyllt i enkäten. Efter två 
dagar utan fler svar så skickades en påminnelse ut där jag tackade de som redan hade fyllt i 
enkäten och på ett hövligt sätt uppmanade de som ännu inte hade fyllt i den att göra det, 
samtidigt som jag uttryckte hur oerhört uppskattat deras deltagande vore. Proceduren upprepades 

                                                           
62

 Essaiason mfl., 2012. s. 237 
63 

Nämnas bör att jag utelämnade detaljerad information om studiens syfte för att lärarna inte skulle veta om att 

studien handlar om bollspel när de fyllde i frågorna om läroplanens centrala innehåll i enkätens inledning. 
64

 Essaiason mfl. s. 238 
65 

Skolverket, 2011. s. 53-54 
66

 Ibid, s. 244-245 



18 
 

ytterligare en gång, tio dagar efter det första utskicket, och till slut kunde 35 svar samlas in för 
analys.67 

Etiska aspekter 

När en studie bygger på material som inhämtas från människor så är det viktigt att känna till och 
ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Informationskravet är det första av dessa och 
handlar om att man som forskare är skyldig att informera svarspersonerna om studien, vem som 
ligger bakom den samt om att de svar som respondenterna lämnar är skyddade av både 
personuppgiftslagen och sekretesslagen.  

Jag var även tvungen att, i enlighet med samtyckeskravet, se till att svarspersonerna vet om att 
det är dem som har rätten att bestämma över sin egen medverkan i studien. Detta innebär att 
deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan i studien och att jag som forskare aktivt skall 
söka respondenternas samtycke. I denna studie träffade jag aldrig majoriteten av deltagarna 
personligen, vilket gjorde det extra viktigt att förtydliga ovanstående i den text som e-
postmeddelandet med enkätlänken innehöll. 

Genom att förvara det empiriska materialet på ett sätt som gör att obehöriga står utan 
möjlighet att få tillgång till det beaktade jag nästa krav, konfidentialitetskravet. Till sist så har jag 
även tagit hänsyn till nyttjandekravet, vilket innebär att det material som jag samlar in bara får 
användas i forskande ändamål. Svarspersonerna har också fått en förfrågan om det är av intresse 
att få reda på var studien kommer att publiceras när den väl är genomförd.68 

Reflektion över metoden 

För att tillgodose att en god resultatvaliditet uppnås så måste jag understryka min medvetenhet 
om att jag med hjälp av en enkät inte kan göra anspråk på att åskådliggöra verkligheten, utan att 
det är lärarnas egna utsagor om sin undervisning som behandlas och det som utgör studiens empiri. 
Detta framgår också tydligt i studiens syfte och frågeställningar. Observation hade möjligen 
kunnat vara ett alternativ för att försöka att spegla verkligheten på ett mer tillfredsställande sätt. 
Emellertid så påverkar givetvis även observatören forskningsobjektet genom sin blotta närvaro, 
åtminstone om denne är öppen med avsikterna med observationen.69 Dessutom så hade jag, av 
tidsmässiga skäl, gått miste om undersökningens bredd om jag hade valt observation istället för 
enkät. 

Härnäst så vill jag reflektera över bortfall. Även om jag har vidtagit åtgärder för att försöka 
minska bortfallet, så får det i den här studien anses vara relativt stort. Detta är ett växande 
problem inom forskning som baseras på frågeundersökningar, men det behöver nödvändigtvis 
inte betyda att studien tappar i värde. Det finns faktiskt studier som tyder på att undersökningar 
med stort bortfall i själva verket är bättre på att förutse utgången i kommande val än vad 
undersökningar med större svarsfrekvens är. Det skall dock tilläggas att majoriteten av de studier 
som har gjorts på ämnet tyder på motsatsen.70 Eftersom studiens externa bortfall överstiger 50 
procent så påverkas möjligheterna att generalisera resultaten av enkäten. Resultaten i den här 
studien anses alltså inte vara generaliserbara och resultatet kan endast sägas gälla för de lärare som 
deltog i studien och inte för grundskolelärare i stort. Denna studie innehåller emellertid inte bara 
kryssfrågor, utan har dessutom flertalet fritextsvar, vilka möjliggör mer uttömande svar från 
respondenterna och kan liknas vid mindre fokusintervjuer.71 
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Slutligen så bör en av enkätverktygets funktioner reflekteras över. Eftersom jag medvetet 
valde att placera frågorna som handlade om läroplanens centrala innehåll i enkätens inledning, 
innan lärarna visste att det var bollspel som enkäten handlade om, så hade det varit fördelaktigt 
om de svar som lärarna lämnade där inte gick att ändra i efterhand. Nu fungerar tyvärr inte 
Google Drive på det sättet, vilket gör att jag inte helt kan utesluta att respondenter har gått 
tillbaka i enkäten för att ändra sina svar. Google Drive valdes av ekonomiska skäl – det är gratis 
att använda – och på grund av den obefintliga budgeten så hade jag förmodligen inte kunnat 
kringgå problemet genom att välja ett mer avancerat enkätverktyg. Problemet hade också 
kvarstått om jag hade valt att använda enkäter i pappersform. 
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6. Resultat 

Resultatgenomgången inleds med en kort redovisning av respondenternas bakgrund. Syftet är att 
redogöra för viss information kring den grupp lärare som har fyllt i enkäten och således står för 
de utsagor som utgör studiens empiri.72 Därefter kommer vi in på lärarnas användande av 
bollspel i undervisningen, där empirin delas in under olika rubriker med koppling till studiens 
frågeställningar. Vi väntar dock till nästa kapitel med att syna empirin i ljuset av tidigare 
forskning. 

Respondentbakgrund 

Av de totalt 35 respondenterna så var 45,7 procent kvinnor och 54,3 procent män.73 5,7 procent 
av av lärarna valde att inte ange sin ålder.  Av de resterande lärarna så är 14,3 procent mellan 20 
och 29 år, 11,4 procent 30-39 år, 34,3 procent 40-49 år, 25,7 procent 50-59 år och 8,6 procent 
mellan 60 och 65 år. Inga respondenter angav att de är yngre än 20 eller äldre än 65.74 17,1 
procent av lärarna angav att de har jobbat i färre än 5 år medan samma procentsats för de som 
jobbat 5-10 år är 8,6 procent. 34,3 procent har arbetat i 10-15 år, 8,6 procent i 15-20 år och 31,4 
procent i mer än 20 år.75 5,7 procent av de 35 tillfrågade lärarna angav att de helt saknar 
behörighet i ämnet idrott och hälsa76. 68,6 procent av lärarna är behöriga i årskurs 7-9, 85,7 
procent i årskurs 4-6 och 80 procent i årskurs 1-3.77 

Lärarna tillfrågades också om och under vilka år de har läst idrott och hälsa på eftergymnasial 
nivå. 2,9 procent av respondenterna angav att utbildningen skett på 2010-talet, 31,4 procent på 
2000-talet, 22,9 procent på 1990-talet, 14,3 procent på 1980-talet och 8,6 procent på 1970-talet. 
22,9 procent respondenter svarade inte på frågan.78 37,1 procent av lärarna angav att de för 
närvarande bedriver undervisning i årskurs 1-3 Samma siffra för årskurs 4-6 var 45,7 och i årskurs 
7-9 var det 54,2 procent.79 

Användningsmängd 

Till sist så finner jag det relevant att belysa hur ofta lärarna i den här studien använder bollspel i 
sin undervisning. 

Diagram 7 
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Ingen av respondenterna angav att bollspel Aldrig används i deras undervisning och detsamma 
gäller för svarsalternativet Mycket ofta. Däremot så noterar vidare att 8,6 procent av lärarna 
svarade att de använder bollspel Sällan. Slutligen så fick Lite då och då under terminen fick 54,3 
procent av svaren och 34,3 procent Ofta medan 2,9 procent valde att inte svara på frågan.  

När vi nu vet hur ofta lärarna i den här studien använder bollspel blir nästa steg att behandla 
lärarnas användning av bollspel i undervisningen.  

Lärarnas användning av bollspel i undervisningen 

Nedan presenteras den del av enkätundersökningens resultat som behandlar studiens 
frågeställningar. Svaren är således tematiskt indelade utifrån vilken av frågeställningarna som de 
berör. Vidare så tydliggör tabellerna och diagrammen, förutom respondenternas svar, också 
vilken årskurs de bedriver undervisning i. Detta för att studiens fjärde frågeställning skall kunna 
behandlas på ett tydligt sätt.  På grund av det begränsade utrymmet för en C-uppsats så har några 
av dessa diagram bifogats som bilagor. 

 

Vad innehåller undervisningen när bollspel används? 

Vad-frågan fokuserar på undervisningens innehåll och således blir det adekvat att undersöka vilka 
bollspel som lärarna använder i sin undervisning. Detta åskådliggörs genom följande diagram: 

 

Diagram 8 - Bollspel i lärarnas undervisning 

 
100 procent av de 35 respondenterna angav att de använder Bollekar av olika slag i sin 
undervisning. Fotboll, Innebandy, Volleyboll och Basket angavs av 97,1 procent, 94,3 procent, 91,4 
procent respektive 88,6 procent av respondenterna. Badminton används av 82,9 procent av lärarna 
och Handboll av 80 procent. Siffran för Ultimate frisbee och Bordtennis är 77,1 procent respektive 
71,4 procent medan Base/Softboll används av 62,9 procent av lärarna. Vidare så används Tennis av 
34,3 procent, Bandy av 31,4 procent, Amerikansk fotboll av 17,1 procent och Ishockey av 14,2 
procent. Kategorin Övriga bollspelsidrotter angavs av 25,7 procent av respondenterna.  De spel som 
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nämndes här var Lacrosse, Brännboll (vanlig samt redskaps- och skogsbrännboll) , Flaggfotboll (två 
respondenter), Rugby, Flaggrugby och Vattenpolo. Genom färgerna i diagrammet så ser vi att en lärare 
är verksam i hela grundskolan, 14 i årskurs 7-9, 4 i årskurs 4-9, 7 i årskurs 1-6, 4 i årskurs 4-6 och 
5 i årskurs 1-3. 

Ovanstående diagram förtäljer emellertid inte hur stort utrymme var och ett av dessa bollspel 
får i lärarnas undervisning. Följaktligen så ställdes en fråga till lärarna om det finns några bollspel 
som de använder mer i sin undervisning än andra samt vilka dessa är i så fall. 

Diagram 9 - Bollspel som får ett större utrymme i undervisningen än andra 
bollspel 

 

40 procent av respondenterna angav att vissa bollspel får ett större utrymme i deras undervisning 
än vad andra bollspel får och totalt nämndes elva olika bollspel. 20 procent av svaren kom från 
lärare i årskurs 7-9, 2,9 procent från 4-9, 8,6 procent från 1-6, 5,7 procent från 4-6 och 2,9 
procent från kategorin 1-3-lärare. 17,1 procent av de 35 respondenterna svarade Bollekar och 11,4 
procent Volleyboll. Innebandy och Bordtennis nämndes av 8,6 procent vardera och Fotboll, 
Badminton samt Tennis av 5,7 procent. Softboll och Ultimate Frisbee angavs av 2,9 procent och 
slutligen nyttjade 2,9 procent av lärarna fritextsvaret till att ange ”smålagsbollspel”80 som ett 
bollspelsområde som får ett utökat utrymme i undervisningen.  

Lärarna tillfrågades därefter om, och i så fall vilka av, de bollspel som de använder som har ett 
mindre utrymme i undervisningen än andra bollspel.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 

Det kan tänkas att läraren syftar på spel som fotboll, basket, innebandy och handboll. Antagandet bygger på 

respondentens svar på frågan om vilka bollspel som används i dennes undervisning. 
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Diagram 10 - Bollspel som får ett mindre utrymme i undervisningen än andra bollspel 

 

Det var 42,3 procent av de 35 respondenterna som angav att de använder vissa bollspel i mindre 
utsträckning än andra och totalt så nämndes elva olika bollspel. 22,9 procent av respondenterna 
är verksamma i årskurs 7-9, 2,9 procent i 4-9, 5,7 procent i 4-6 och 11,4 procent i 1-3. 22,9 
procent av lärarna nämnde Handboll som ett av bollspel som de använder i mindre utsträckning 
än de andra bollspel som används. Vidare så kryssade 11,4 procent för Fotboll i detta sammahang. 
Bandy, Volleyboll och Basket nämndes av 5,7 procent av lärarna medan Innebandy, Amerikansk fotboll, 
Ishockey, Softboll och Ultimate Frisbee angavs av 2,9 procent vardera. 

Hur undervisning med hjälp av bollspel bedrivs 

Den didaktiska Hur-frågan kretsar kring förmedling. Jag ämnar således att under denna rubrik 
undersöka vilka delmoment lärarnas bollspelslektioner vanligen innehåller.  Forskning har visat 
att just bollspelsundervisning emellanåt tenderar att bli mycket prestationsinriktad, varför jag 
finner det relevant att även undersöka i vilken mån lärarnas undervisning präglas av lek kontra 
tävling. 

Lek kontra tävling i bollspelsundervisningen 

Lärarna ombads att placera in sin bollspelsundervisning på en skala mellan 1 och 4. Siffran 1 
innebär undervisning som präglas av lek och 4 är undervisning som präglas av tävling. 

Diagram 11 – Lek eller tävling i lärarnas undervisning 
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2,9 procent av lärarna ansåg att alternativ 4 stämmer bäst in på deras undervisning i bollspel 
medan 31,4 procent av lärarna valde alternativ 3. 48,5 procent av lärarna angav alternativ 2 och 
17,1 procent alternativ 1. 

Delmoment i bollspelsundervisningen 

Nästa steg i strävan efter att ta reda på hur bollspelsundervisningen används är att utröna vilka 
metoder som lärarna använder sig av i sin undervisning med hjälp av bollspel. De tillfrågades 
således vilka av nedanstående moment som de vanligen använder i bollspelsundervisningen 

Diagram 12 – Delmoment i lärarnas bollspelsundervisning 

 

71,4 procent av lärarna använder sig av Teorigenomgång medan 77,1 procen inkluderar 
Regelgenomgång i sin bollspelsundervisning. 80 procent av lärarna låter eleverna ägnar sig åt 
Individuella övningar och siffran för Övningar i par/grupp är 94,3 procent.  Spelförberedande övningar 
används av 68,6 procent av lärarna, Smålagsspel av 88,6 procent och Spel av 71,4 procent. 2,9 
procent av lärarna valde alternativet Övrigt och enligt förklaringen så innebar svaret att eleverna 
fick hitta på egna övningar och själva ansvara för genomförandet av dem. 

Svar på fritextfrågan 

Lärarna fick också möjligheten att komma med kompletterande svar kring Hur-frågan i en 
fritextfråga. Svaren har analyserats kvalitativt. En av lärarna som är verksam i årskurs 4-9 valde att 
använda fritextsvaret för att poängtera att bollspel är ett medel för att nå annat och att bollspelet i 
sig inte är av vikt. Läraren preciserade emellertid inte på vilket sätt hen använder bollspel för att 
nå andra medel. En annan av 4-9-lärarna angav att hen låter eleverna leda varandra i olika 
övningar, vilket ju också uttrycktes av den respondent som kryssade för övrigt på frågan om vilka 
moment som lärarna använder i bollspelsundervisningen. 

Varför bollspel i undervisningen i idrott och hälsa? 

För att få en inblick i varför lärare använder sig av bollspel i undervisningen så ombads lärarna att 
ange hur väl olika påståenden stämde in på deras egen undervisning. Lärarna kunde välja mellan 
svarsalternativen Inte alls, Lite, Ganska och Mycket. Påståendena utgick från meningen Jag använder 
bollspel i undervisningen.  Lärarnas svar fördelade sig som följer: 
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Diagram 13 – Varför bollspel i undervisningen? 

 

11,4 procent av lärarna angav att För att eleverna tycker att det är roligt stämmer Mycket väl in på 
varför de använder bollspel i undervisningen medan 65,7 procent av respondenter valde 
alternativet Ganska. 11,4 procent valde alternativet Lite och 11,4 procent Inte alls.  
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2,9 procent av lärarna angav att Som en morot när eleverna har uppträtt/presterat bra stämmer Mycket 
väl in på varför de använder bollspel i undervisningen medan 11,4 procent av respondenterna 
valde alternativet Ganska. 20 procent valde alternativet Lite och 65,7 procent Inte alls. 

2,9 procent av lärarna angav att För att jag tycker att det är roligt stämmer Mycket väl in på varför 
de använder bollspel i undervisningen medan 31,4 procent av respondenterna valde alternativet 
Ganska. 42,9 procent valde alternativet Lite och 22,9 procent Inte alls.  

5,7 procent av lärarna angav att För att mina egna kunskaper inom bollspel är goda stämmer Mycket 
väl in på varför de använder bollspel i undervisningen medan 34,2 procent av respondenterna 
valde alternativet Ganska. 22,9 procent valde alternativet Lite och 37,1 procent Inte alls.  

28,6 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers samarbetsförmåga stämmer Mycket väl in 
på varför de använder bollspel i undervisningen medan 60 procent av respondenterna valde 
alternativet Ganska. 8,6 procent valde alternativet Lite och 2,9 procent Inte alls.  

17,1 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers kondition stämmer Mycket väl in på varför 
de använder bollspel i undervisningen medan 51,4 procent av respondenterna valde alternativet 
Ganska. 20 procent valde alternativet Lite och 11,4 procent Inte alls. 

14,2 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers förmåga att kommunicera stämmer Mycket 
väl in på varför de använder bollspel i undervisningen medan 57,1 procent av respondenterna 
valde alternativet Ganska. 20 procent valde alternativet Lite och 8,6 procent Inte alls.  

37,1 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers motorik stämmer Mycket väl in på varför 
de använder bollspel i undervisningen medan 40 procent av respondenterna valde alternativet 
Ganska. 17,1 procent valde alternativet Lite och 5,7 procent Inte alls.  

8,6 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers styrka stämmer Mycket väl in på varför de 
använder bollspel i undervisningen medan 11,4 procent av respondenterna valde alternativet 
Ganska. 57,1 procent valde alternativet Lite och 22,9 procent Inte alls.  

22,9 procent av lärarna angav att För att förbättra elevers rumsuppfattning stämmer Mycket väl in på 
varför de använder bollspel i undervisningen medan 48,6 procent av respondenterna valde 
alternativet Ganska. 20 procent valde alternativet Lite och 8,6 procent Inte alls.  

8,6 procent av lärarna angav att För att läroplanen säger att jag ska göra det stämmer Mycket väl in 
på varför de använder bollspel i undervisningen medan 17,1 procent av respondenterna valde 
alternativet Ganska. 34,3 procent valde alternativet Lite och 40 procent Inte alls.  

Noll procent av lärarna angav att I brist på andra idéer stämmer Mycket väl in på varför de 
använder bollspel i undervisningen medan 2,9 procent av respondenterna valde alternativet 
Ganska. 20 procent valde alternativet Lite och 77,1 procent Inte alls.  

Svar på fritextfrågan  

Lärarna fick också möjligheten att komma med kompletterande svar kring Varför-frågan i en 
fritextfråga. Svaren har analyserats kvalitativt. En lärare i årskurs 4-6  uttryckte att: ”Bollspel är en 
del av underlaget för elevernas omdöme i motorik” och det är ytterligare en anledning till att hen använder 
bollspel i sin undervisning. En 1-3-lärare nämnde möjligheterna att använda bollspel ”för att träna 
på att följa regler, vara en god vinnare-förlorare, få en konkret förståelse för de värdegrundsord som skolan arbetar 
med”. Den av respondenterna som är verksam i hela grundskolan var inne på samma spår: ”Att 
kunna få bra diskussioner omkring fair play och även omkring hur olika vi är.” och sade sig dessutom 
använda bollspel för att: ”[...]få de som är mest tävlingsinriktade, att tänka ett steg längre på vad som är det 
viktiga i spelet”. En annan av 1-3-lärarna uttryckte att hen använder bollspel för att eleverna ska ha 
kul och ha en hög aktivitetsnivå. Läraren använder det dessutom i syfte att få de elever som är 
svaga inom bollspel att känna sig säkrare. En lärare för årskurs 7-9 sade sig använda bollspel i 
syfte att variera det praktiska innehåller under lektionerna och för att eleverna ska få prova på 
många olika idrotter, vilket möjligen kan få dem att hitta ”sin” fysiska fritidsaktivitet. En annan 7-
9-lärare sade sig använda bollspel i samma syfte 
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Varför ges vissa bollspel ett större/mindre utrymme i undervisningen 

än andra? 

Lärarna som nämnde att vissa bollspel får ett större utrymme i deras undervisning än andra 
bollspel ombads förklara varför just dessa bollspel används i större utsträckning än andra. I och 
med detta så förmåddes lärarna att motivera sina val, vilket kan ge en inblick i syftet med att 
använda just dessa bollspel i undervisningen 

En lärare för årskurs 7-9 beskrev i samband med detta Volleyboll som ett spel som ”[...] utmanar 
alla elevers rörelseförmåga” innan hen lade till att ”Det uppmanar också för samarbete med kamrater”. En 
annan lärare, verksam i åldrarna 4-6, legitimerade det utökade användandet av Volleyboll och 
Innebandy med att det är idrotter som hen har god kännedom om samtidigt som de ofta 
efterfrågas av eleverna. En liknande förklaring kom från en lärare i årskurs 1-6 gällande Basket, 
Ultimate Frisbee, Softboll och Bollekar. Förutom det egna intresset för aktiviteterna så spelade också 
skolans lokala förutsättningar in i valet av att använda dessa bollspel mer. 

Bollekar beskrevs av en 7-9-lärare som en aktivitet som ökar deltagande hos elevgruppen, vilket 
var ett skäl till att denne använder just boll genom lekar oftare än andra bollspel. En lärare för 1-3 
delade denna uppfattning. De varierande förutsättningarna hos elevgruppen var ett annat 
argument som uttrycktes av en 7-9-lärare kopplat till Bollekar. Hen ansåg att ”Det ger elever lite mer 
samma förutsättningar än renodlade bollspelsidrotter”. Ytterligare ett argument för Bollekar uttrycktes av 
en 7-9-lärare. Hen tryckte på hur enkelt det är att använda lekar med boll som en del av en 
lektion. Till sist så uttryckte en lärare i årskurs 1-3 att Bollekar ”[...] är lätta och populära spel som 
passar som uppvärmning och avslut”. Ännu en fördel som nämndes av samma lärare var att Bollekar 
inte tar så lång tid att genomföra. 

 En lärare i årskurs 4-9 sade sig ägna extra mycket av den del av undervisningen som utgörs av 
bollspel åt Volleyboll och Innebandy samt åt racketsporterna Badminton, Bordtennis och Tennis. Detta 
för att det inte finns några idrottsföreningar i närområdet som ägnar sig åt just de aktiviteterna. 
Utökat användande av de tre sistnämnda aktiviteterna berättigas enligt en annan lärare av att de 
inte utövas av så många elever på fritiden, vilket gör att elevgruppen befinner sig på samma nivå i 
en högre grad än vad som är fallet i andra bollspelsidrotter. Läraren tror att detta medför att de 
elever som på sin fritid inte är aktiva i föreningsidrott över huvud taget får ett utökat intresse för 
undervisningen. 

  Ett skäl till att Fotboll och Innebandy används mer än andra bollspel av en 1-6-lärare är att de 
går att genomföra på en liten yta. Läraren kan låta en grupp spela på egen hand – ”de är relativt 
självgående” – medan hen håller i en annan aktivitet med en annan del av gruppen. Den andra 
läraren som nämnde Fotboll arbetar på högstadiet och legitimerade det utökade användandet med 
att det är uppskattat hos elevgruppen och att merparten av densamma behärskar spelet, som alltid 
sker i smålag och aldrig på fullstor plan. Den lärare som nämnde ”smålagsbollspel”81 är verksam 
på högstadiet och argumenterade för dessa bollspels goda potential som uppvärmnings-, 
konditions- och samarbetsaktivitet. En lärare för 7-9, som visserligen uttryckte att hen generellt 
inte använder några särskilda bollspel mer än andra, utan att det varierar mellan olika elevgrupper, 
hade ändå något att säga i frågan: 
 

Bollspel är ett medel för att nå andra större mål så som samarbete, rörelseglädje, 
respekt för andra. Om en grupp gillar att göra något särskilt bollspel så kan vi stanna 

                                                           
81

 Aktiviteten fanns inte med som svarsalternativ utan uttrycktes av läraren själv i fritextsvaret. Det kan tänkas 

att läraren syftar på spel som fotboll, basket, innebandy och handboll, men i mindre skala än vad som är fallet 

när de utövas på fullstor plan. Antagandet bygger på respondentens svar på frågan om vilka bollspel som 

används i dennes undervisning. 
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kvar i det för att fördjupa oss ordentligt. Ofta är volleyboll och ulimate frisbee 
sporter där vi får med många viktiga bitar. 

Även i samband med att lärarna tillfrågades vilka bollspel som nyttjas mindre i deras undervisning 
än andra gavs lärarna möjlighet att motivera varför via en följdfråga i enkäten. Fyra lärare – 
samtliga verksamma i årskurs 7-9 – beskrev hur de använder Handboll i mindre utsträckning på 
grund av kraftiga skillnader vad gäller elevgruppens förkunskaper. Två av dessa lärare angav 
samma orsak till att också Fotboll får minskat utrymme i deras undervisning. Ett annat argument 
som en av ovanstående lärare stod bakom var att Handboll är en komplex sport som sällan gör sig 
bra i skolan. Tre lärare, en i årskurs 7-9 och två i årkurs 1-3 angav att de använder Handboll 
mindre på grund av lokalmässiga skäl. En av dessa tyckte att samma sak gäller för Volleyboll och 
Basket82. Ytterligare en 1-3-lärare tryckte på svårigheterna med att ägna sig åt Volleyboll på grund 
av en kombination av stora elevgrupper och en liten lokal. En annan anledning till att Basket 
används mindre var, enligt en lärare i årskurs 7-9, att det är svårt att få det att fungera i vissa 
grupper. Lärarens lade dock till att när det väl fungerar så ser hen inga problem med Basket som 
aktivitet. En 4-9-lärare uttryckte att hen använder Handboll och Fotboll mindre för att det finns 
föreningar i skolans närområde som bedriver verksamhet i de idrotterna. Vidare så uttryckte en 
av lärarna, verksam i årskurs 4-6, som ger Fotboll ett minskat utrymme i undervisningen, att hen 
”[...]har svårt att undervisa i det[...]” och att ”[...] det blir många som bara står”.  

En 7-9-lärare använder Bandy mindre på grund av den dåliga tillgången till is medan en 4-6-
lärare nämnde att just Bandy och Ishockey båda är aktiviteter som kräver att gruppen åker iväg för 
att det ska kunna utövas. En 7-9-lärare har bara tillgång till en tennisbana, vilket påverkar 
möjligheterna att låta eleverna ägna sig åt Tennis. Slutligen så angav en 1-3-lärare att lokala 
förutsättningar och eget intresse ligger till grund för att Amerikansk fotboll och Innebandy används 
mindre än andra bollspel. 
 

Bollspel i det centrala innehållet 

Till sist så vill jag också undersöka i vilken mån bollspel används i olika delar av det centrala 
innehållet. Användandet av aktiviteter som dans och simning i skolan legitimeras av att de står 
med i det centrala innehållet, men som tidigare är nämnt så står det inte uttryckligen i det centrala 
innehållet i Lgr 11 att bollspel ska användas. Följaktligen så förtydligar inte heller det centrala 
innehållet i vilka sammanhang bollspel kan användas, vilket gör det intressant att se vilka delar av 
det centrala innehåller som lärarna väljer att använda idrott.  

Istället för att fråga respondenterna rakt ut om kopplingen mellan bollspel och läroplanens 
centrala innehåll så fick de ange några exempel på aktiviter som de använder i några utvalda delar 
– vilka skulle kunna innehålla inslag av bollspel – av det centrala innehållet. Frågan ställdes innan 
respondenterna visste exakt vad uppsatsen handlade om. Lärarnas svar har analyserats kvantitativ 
och resultaten för respektive årskurs sammanställts utifrån hur många respondenter som har 
svarat på varje fråga, hur många som nämner bollspel i någon form, hur många aktiviteter som 
nämns totalt samt hur många av dessa som utgörs av en bollspelsaktivitet. Något som ska 
understrykas är att lärarna inte ombads att ange alla aktiviteter som de använder under respektive 
del av det centrala innehållet, utan ”att ge några exempel”. Detta torde dock ge en bild av vilka 
aktiviteter som lärarna tycker är viktigast att nämna alternativt speglar deras undervisning bäst. 

 
Tabell 1 – Årskurs 1-3 
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En av 1-3-lärarna 
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Antal 

”Enkla lekar och 
danser och deras 

regler”83 

”Lekar och 
ro relse i natur- och 

utemiljo .”84 

"Grovmotoriska 
grundformer, till 
exempel springa, 

hoppa och 
kla ttra[...]”85 

"Lekar och 
ro relser i vatten. Att 
balansera, flyta och 
simma i mag- och 

ryggla ge."86 

"Ord och 
begrepp fo r och 

samtal om 
upplevelser av lek, 
ha lsa, natur- och 
utevistelser."87 

Respond
entsvar 

13 12 11 11 11 

Resp. 
som 

nämner 
bollspel 

4 
(30,7%) 

2 
(16,6%) 

2 
(18,2%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Aktivitet
er totalt 

71 41 78 288 26 

Aktivitet
er 

innehålland
e bollspel 

7 
(9,8%) 

2 
(4,8%) 

5 
(6,4%) 

0 
(0%) 

0 
20%) 

 

  

                                                           
83

 Skolverket, 2011. s. 51 
84

 Ibid, s. 51 
85

 Ibid, s. 51 
86

 Ibid, s. 51 
87

 Ibid, s. 51 
88

 Samtliga respondenter angav att det inte är de själva som håller i simundervisningen 
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Tabell 2 – Årskurs 4-6 

 
Antal 

 "Olika lekar, 
spel och idrotter, 
inomhus och 
utomhus, samt 

danser och ro relser 
till musik."89 

"Sammansatta 
grundformer i 

kombination med 
gymnastikredskap 

och andra 
redskap."90 

"Lekar och 
andra fysiska 
aktiviteter i 

skiftande natur- och 
utemiljo er under 
olika a rstider."91 

Kulturella och 
geografiska 

fo rha llanden i 
na rmiljo n som 
pa verkar och 

mo jliggo r valet av 
fysiska aktiviteter."92 

"Ord och 
begrepp fo r och 

samtal om 
upplevelser av olika 

fysiska 
aktiviteter[...]93 

Respond
entsvar 

15 15 14 13 14 

Resp. 
som 

nämner 
bollspel 

9 
(60%) 

3 
(20%) 

5 
(35,7%) 

1 
(7%) 

2 
(14,2%) 

Aktivitet
er totalt 

111 63 73 18 41 

Aktivitet
er som 

innehåller 
boll 

27 
(24,3%) 

5 
(8%) 

7 
(9,6%) 

1 
(5,5%) 

2 
(4,8%) 

 

Tabell 3 – Årskurs 7-9 

 
Antal 

 "Komplexa ro relser 
i lekar, spel och idrotter, 
inomhus och utomhus, 

samt danser och 
ro relser till musik"94 

"Att sa tta upp ma l 
fo r fysiska aktiviteter, 
till exempel fo rba ttring 

av konditionen"95 

"Ord och begrepp 
fo r och samtal om 
upplevelser av olika 
fysiska aktiviteter och 
tra ningsformer[...]"96 

"Hur individens val 
av idrotter och andra 
fysiska aktiviteter 
pa verkas av olika 

faktorer, till exempel av 
ko n."97 

Respondentsva
r 

17 17 18 14 

Resp. som 
nämner bollspel 

11 
(64,7%) 

2 
(11,7%) 

3 
(16,6%) 

2 
(14,2%) 

Aktiviteter 
totalt 

157 32 37 
 

24 

Aktiviteter 
som innehåller 

boll 

34 
(21,6%) 

2 
(6,2%) 

4 
(10,8%) 

3 
(12,5%) 
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7. Resultattolkning 

Under denna rubrik så tolkas det empiriska resultatet av studien i ljuset av tidigare forskning. 
Frågeställningarna behandlas var för sig under rubrikerna nedan, med undantag för den fjärde 
frågeställningen som handlar om skillnader mellan årskurserna. Den behandlas under var och en 
av dessa rubriker. 

Innehållet i bollspelsundervisningen 

Larsson beskriver hur lärare och elever har uttryckt att bollspel i allmänhet, och fotboll i 
synnerhet, är den mest använda aktiviteten i ämnet idrott och hälsa.98 Även i denna studie så var 
fotboll en av de mest använda bollspelsaktiviteterna. 97,1 procent av de 35 respondenterna angav 
att de använder det i sin undervisning och 5,7 procent av dessa att de använder det mer i 
jämförelse med andra bollspel. Det skall dock nämnas att 11,4 procent uttryckte att de använder 
fotboll mindre i sin undervisning jämfört med andra bollspel. Vidare så var innebandy (94,3 
procent), basket (88,6 procent), handboll (80 procent) och Ultimate frisbee (77,1 procent) inte 
långt bakom och tycks också höra till det innehåll som förekommer flitigast i lärarnas 
undervisning i bollspel. Basket och innebandy nämndes dessutom av 8,6 procent respektive 5,7 
procent av respondenterna som aktiviteter som används mer än andra. Detta samtidigt som 
handboll var den aktivitet som nämndes av flest lärare (22,9 procent) som ett bollspel som 
används mindre än andra. Även basket fanns med här med 5,7 procent. Gemensamt för samtliga 
av de ovan nämnda aktiviteterna är att de går under det som Teng kallar för Målspel. Detsamma 
gäller för bandy, amerikansk fotboll och ishockey. 99 Alla de tre sistnämnda bollspelen visade sig 
dock användas av färre än 30 procent av respondenterna och i de två senares fall endast av ca 15 
procent av lärarna. I kategorin övrigt så nämndes andra Målspel i form av flaggfotboll av 5,7 
procent av lärarna och vattenpolo av 2,9 procent. Bollekar stod ut som den mest använda 
aktiviteten i studien med ett hundraprocentigt användande och med 17,1 procent som hävdar att 
de använder det mer än andra bollspel. Enligt Teng så går även många bollekar under kategorin 
Målspel100, vilket späder på föreställningen om Målspel som den kategori som utgör den största 
delen av innehållet i lärarnas bollspelsundervisning. 

Volleyboll klassificeras, liksom badminton, bordtennis och tennis, som ett Nätspel.101 De tre 
förstnämnda visade sig användas av en tämligen stor del av lärarna, nämligen 91,4 procent, 82,9 
procent respektive 71,4 procent medan tennis bara användes av 34,2 procent. Om vi tittar på den 
del av resultatet som beskriver vilka bollspel som används mer än andra så kan vi konstatera att 
Nätspel tycks vara en relativt stor del av innehåller i bollspelsundervisningen, om än inte lika stor 
som Målspel. Volleyboll nämndes nämligen av 11,4 procent av respondenterna, bordtennis av 8,6 
procent och badminton och tennis av 5,7 procent vardera. Tillsammans utgör de elva av de 27 
svar som gavs totalt. Flera av de lärare som väl använder Nätspel i sin undervisning tenderar alltså 
att låta dem utgöra en stor del av bollspelsinnehållet. Nämnas bör dock att 5,7 procent av lärarna 
angav volleyboll, och lika många tennis, som bollspel som får ett mindre utrymme än andra. 

Slag- och löpspel innefattas bland annat av brännboll, baseboll och softboll.102 Brännboll i olika 
former – den traditionella, redskapsbrännboll och skogsbrännboll – nämndes under kategorin 
övrigt av 8,6 procent av lärarna. Softboll och baseboll angavs tillsammans av 11,4 procent. 
Softboll återfanns också bland spelen som får ett mindre utrymme (2,9 procent) samtidigt som 
inget av Slag- och löpspelen fanns med bland de aktiviteter som får ett utökat utrymme. Vi kan alltså 
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konstatera att dessa spel tycks utgöra en betydligt mindre del av innehåller än både Nätspel och 
Målspel.  De bollspel som Teng kallar Träffspel103 – exempelvis bowling, boule och curling – 
nämndes inte av lärarna över huvud taget som moment i deras bollspelsundervisning. 

Skillnader mellan årskurserna 

Av Diagram 8 (s. 28) så framgår det att Målspelen ultimate frisbee, amerikansk fotboll, Slag- och 
löpspelen base- och softboll samt Nätspelet tennis tycks användas betydligt mer av lärarna för årkurs 
4-9 och 7-9 än lärarna för årskurs 1-3 och 4-6. Fallet är detsamma med årskurs 1-6, med undantag 
av ultimate frisbee. Vidare så avslöjar samma diagram att 1-3-lärarna inte använder tennis över 
huvud taget och i övriga Nätspel så är 1-3-lärarna också klart underrepresenterade. Det är 
anmärkningsvärt med tanke på att Teng nämner att utövande av Nätspel förefaller vara särskilt 
lämpligt i de yngre åldrarna med tanke på dess stora inslag av motorisk träning.104 Noterbart är 
också det faktum att svaren i kategorin övriga bollspel nästan uteslutande angavs av 1-6-lärare. 
Dessa utgjordes till relativt stor del av brännbollsvarianter som ju går under kategorin Slag- och 
löpspel. Lärarna för årskurs 7-9 och 4-9 är klart underrepresenterade vad gäller användandet av de 
två Målspel som utövas på is, ishockey och bandy. Fördelningen i övriga idrotter är tämligen jämn, 
möjligen med undantag av Handboll som utövas av något färre av 1-3-lärarna än i övriga årskurser. 
Anmärkningsvärt är också att de två 1-3-lärare som angav att de använder Handboll i sin 
undervisning också uttryckte att de använder det i mindre utsträckning än andra bollspel. Det bör 
emellertid åter nämnas att just Handboll var överrepresenterat i svaren på den frågan och övriga 
sex respondenter som angav handboll är verksamma i årskurs 4-9 eller 7-9. Det betyder icke desto 
mindre att Handboll är det Målspel där skillnaderna mellan årskurs 1-3 och övriga årskurser är som 
störst. 

Förmedlingen i bollspelsundervisningen 

Teng beskriver hur läraren kan välja att metodiskt undervisa i bollspel genom att utgå från bollen 
och individen, bollen och paret, bollen och gruppen samt bollen och grupper som möter 
varandra. De motoriska grundformerna står i centrum och tränas således via övningar utifrån Jag 
och Bollen, Du och Jag och Bollen, Vi och Bollen samt Vi – De och Bollen105. Studiens respondenter 
tillfrågades vilka delmoment som deras bollspelsundervisning vanligen består av. Den typ av 
övning som flest lärare i den här studien använder skulle visa sig vara Övningar i par/grupp, vilka 
går under kategorin Du och Jag och Bollen- och Vi och Bollen-övningar. Sådana övningar används av 
94,2 procent av studiens 35 respondenter. Lönnqvist & Åberg beskriver hur övningar i par och 
grupp gör att elever tillgodogör sig förbättrade kunskaper socialt, blir bättre på att samarbeta 
samt tillägnar sig kunskap om bollen som ett verktyg för ökad delaktighet.106 Teng nämner att 
övningar innehållande inslag av Du och Jag och Bollen och Vi och Bollen ger träning inom samarbete 
och kommunikation. För att övningarna ska fungera väl så behöver utövarna dock besitta 
grundläggande motoriska färdigheter.107 Följaktligen så torde resultatet tyda på att eleverna vars 
lärare har medverkat i den här studien får mycket övning inom kommunikation och samarbete 
samtidigt som undervisningens utformning förutsätter att deltagarna redan har en någorlunda 
god motorik för att de ska kunna ta till sig kunskapen. 

Smålagsspel står också ut som en övning som används av många lärare med ett användande på 
88,6 procent, medan Spel används av något färre lärare, 71,4 procent. Detsamma gäller för 
Spelförberedande övningar som fick 68,6 procent. De tre momenten utgörs till stor del av Vi – De och 
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Bollen som förutom samarbete och kommunikation utvecklar elevernas taktiska kunskaper samt 
deras förståelse för spels uppbyggnad. Vidare så ställer dem ytterligare krav på utövarnas 
motoriska förmåga.108 En viktig skillnad mellan Spel och Smålagsspel, och kanske även 
Spelförberedande övningar, aktualiseras av Lönnqvist & Åberg. De menar att aktivitetsnivån tenderar 
att sjunka vid genomförandet av bollspelsövningar eller matchspel där en hel klass involveras. 
Stillasittande är ett fenomen som vanligen uppstår i sådana situationer och som genererar låg 
aktivitet hos elevgrupen.109 Vid Smålagsspel torde, i de allra flesta bollspel, fler elever kunna 
aktiveras än vid Spel där spelytan och antalet spelare fungerar begränsande i detta avseende. 
Spelförberedande övningar kan potentiellt också leda till inaktivitet. Detta genom köbildning.110  

Utövandet av de ovan nämnda momenten torde innehålla teoretiska inslag för att ge eleverna 
den kunskap om respektive bollspels spelidé, teknik och taktik, som Teng talar om. Regler är 
däremot något som Teng menar att lärare och elever kan komma överens om tillsammans. Mot 
bakgrund av detta så blir det intressant att titta på siffrorna gällande Teorigenomgång och 
Regelgenomgång. Den förra är något mer ovanligt förekommande då den angavs av 71,4 procent av 
lärarna och den senare av 77,1 procent. Om vi jämför med 88,6 procent som var procentsatsen 
för lärare som använder Smålagsspel så kan vi notera att minst 17,1 procent av dessa lärare inte 
inkluderar Teorigenomgång och att minst 11,4 procent inte har någon Regelgenomgång. 

Slutligen så angav 80 procent av lärarna att de låter eleverna ägnar sig åt Individuella övningar, 
vilka passar in under Jag och bollen111, i deras undervisning. Sara Lönnqvist & Susanne Åberg 
beskriver hur individuella övningar stimulerar elevers möjligheter till motorisk utveckling. 
Elevernas olika förutsättningar och behov när det kommer till bollspel blir heller inte lika talande 
som vid övningar där fler elever involveras112. Teng talar också om hur individuella övningar 
passar väl för träning av den egna motoriken. 

Enligt NU-03 så genomförs bollspel i skolan oftast genom övningar där eleverna agerar i 
grupp eller i lag. I samma rapport spekuleras det i att matchspel får ett större utrymme än 
individuella teknikövningar.113 Detta får sägas rimma väl med den här studiens resultat där det 
framgår att övningar i grupp och lag används av fler lärare än vad individuella övningar gör. 
Skillnaden var emellertid inte jättestor då det endast skiljde 25,7 procent mellan det moment som 
används av minst antal lärare jämfört med det moment som angavs av flest. 

Det övrigt-svar som angavs i samband med frågan om undervisningens delmoment tog upp 
elevers medverkan i bollspelsundervisningen. Respondenten angav att hen låter eleverna utforma 
egna övningar och själva ansvara för dem. I fritextsvaren på Hur-frågan så uttryckte en annan 
lärare samma sak. Detta leder oss in på nästa ämne. Forskning talar om hur bollspel i skolan 
emellanåt präglas av tävling och prestation, vilket tenderar att gynna elever som är föreningsaktiva 
på sin fritid samtidigt som den får motsatt effekt för elever som inte håller på med bollspel på 
fritiden.114 I NU-03 är Skolverket inne på liknande banor när de talar om hur tävlingsinriktat 
innehåll i undervisningen kolliderar med hälsomålen i läroplanen.115 De 5,7 procent av lärarna 
som involverar eleverna i övningarna är inne på rätt spår. Anita & Tommy Reidemo116, Teng117 
och Casey & Rovegno118 är eniga när de talar om fördelarna med att involvera eleverna i 
konstruerandet av de bollspel som ska utövas i skolan. Någon respondentutsaga som konkret 
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talar om konstrerandet av nya bollspel fanns dock inte i min undersökning, även om flaggfotboll 
och flaggrugby, som nämndes, kan definieras som vidareutvecklingar av färdiga bollspel. 
Ett annat sätt att komma ifrån problematiken med elevers olika förutsättningar är att låta 
undervisningen präglas av lek snarare än av tävling. Det menar Redelius och Engström som 
också beskriver hur lärare bör arbeta för att tillgodose att just detta ska ske.119  I den här studien 
så angav faktiskt den övervägande delen av lärarna att deras undervisning präglas av lek snarare 
än tävling. På en skala 1-4, där 1 är lek och 4 tävling så valde 48,5 procent alternativ 2 och 17,1 
procent alternativ 1. Av de resterande lärarna så valde 31,4 procent alternativ 3 medan endast 2,9 
procent angav alternativ 4. Huruvida lärarna faktiskt bedriver bollspelsundervisning enligt de 
kriterier som Redelius och Engström talar om120  eller ej är givetvis svårt att veta. 

Skolinspektionens Kvalitetsgranskning – Idrott och hälsa i grundskolan. Rapport.2012:5 visar att lärares 
anpassning av undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande – 
som täcker in en stor del av det som Redelius och Engström beskriver121 – som ett område där 
ämnet idrott och hälsa inte på något sätt ligger i framkant.122 Om verkligheten är som lärarna 
beskriver den, så visar studien alltså på motsatsen. 

Skillnader mellan årskurserna 

Även om undervisningens utformning på det stora hela visade sig vara relativt mångfacetterad så 
tyder resultatet på vissa skillnader mellan årskurserna gällande de övningar som används. En 
första av dessa är att endast två av fem 1-3-lärare angav att de använder individuella övningar. För 
4-6-lärarna så är samma siffra två av fyra. Lärare från dessa grupper utgör alltså fem av de sju 
respondenter som angav att de inte använder Individuella övningar i undervisningen. Detta samtidigt 
som Teng nämner att just Jag och Bollen-övningar är mycket viktiga för yngre barns motoriska 
utveckling123 och Lövström och Åberg talar om individuella övningar på ett liknande sätt.124 
Vidare så tycks även Spel och Teorigenomgång användas i mindre utsträckning av just 1-3-lärarna än 
övriga grupper, vilket kanske är mer förståeligt, bland annat med tanke på att Teng anger att 
grundläggande motoriska färdigheter är en förutsättning för Vi- De och Bollen-övningar.125  

Få skillnader mellan årskurserna gick att urskilja avseende lek kontra tävling i undervisningen. 
Ingen av de lärare som arbetar i årskurs 1-6 (sju stycken) och 4-6 (fyra stycken) angav att deras 
undervisning helt präglas av lek, vilket skiljer sig lite från övriga grupper. Fördelningen mellan 
alternativ 2- 3 var dock relativt jämn, vilket innebär att dessa lärare ändå inte kan sägas bedriva en 
särskilt mycket mer tävlingsinriktad bollspelsundervisning än övriga grupper. Samtliga 
respondenter från gruppen bestående av lärare för årskurs 1-3 placerade sin undervisning under 
alternativ 1 eller 2. Ett resultat som tyder på att deras undervisning möjligen präglas av lek i lite 
högre grad än övriga lärare, vilket är föga förvånande med tanke på elevernas ålder och 
undervisningen enligt Lgr 11 till stor del ska utgöras av aktiviteter i lekande form.126 

Syftet med bollspelsundervisningen 

Elevers förmåga att samarbeta och kommunicera med varandra framstår i forskningen som två 
av de absolut viktigaste anledningarna till att använda bollspel i skolan. Om dessa aspekter 
utelämnas så riskerar spelet att nästan bara handla om individuella prestationer och då går mycket 
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av förståelsen för spelet förlorat.127 Risken för att så skulle vara fallet med den undervisning som 
bedrivs av respondenterna i den här studien förefaller dock vara förhållandevis liten, åtminstone 
för de allra flesta lärare. Hela 88,6 procent av lärarna angav nämligen att påståendet Jag använder 
bollspel i undervisningen för att förbättra elevers samarbetsförmåga stämde Mycket (28,6 procent) eller 
Ganska (60 procent) väl in på deras undervisning. Motsvarande siffror för För att förbättra elevers 
förmåga att kommunicera var något lägre med 14,3 procent Mycket och 57,1 procent Ganska, vilket 
innebär att 28,6 procent av lärarna använder bollspel i detta syfte i Liten utsträckning eller Inte alls. 
Några lärare uttryckte också att vissa bollspel används just för att de lämpar sig extra väl för att 
utveckla elevernas förmåga att samarbeta. Volleyboll och ”Smålagsbollsspel” är de spel som 
nämns. 

Två andra skäl, som vanligen används för att legitimera användandet av bollspel i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa är motorik och rumsuppfattning.128 Det förra stod, i 
konkurrens med samarbetsskälet, ut som den främsta anledningen till att lärare väljer att använda 
bollspel med 37,1 procent som svarade Mycket och 40 procent Ganska. Även i samband med 
motorisk träning så angavs Volleyboll som ett spel som fungerar särskilt bra. Något som Teng 
också ger exempel på.129 Samtidigt så angavs Handboll som ett bollspel som används mindre än 
andra på grund av dess komplexitet, vilket förmodligen grundas på dess avancerade regelverk, 
men säkert också på de höga krav på motoriken som utövandet ställer. Rumsuppfattning fick 
siffror liknande de för kommunikation, med en lika stor andel lärare som svarade Mycket eller 
Ganska samt identiska siffror för Lite och Inte alls. Skillnaden var att rumsuppfattning hade 8,6 
procent fler Mycket-svar och följaktligen 8,6 procent färre respondenter som angav Ganska.  

Andra fysiologiska argument för användandet av bollspel i undervisningen hittas i Lönnqvist 
och Åbergs verk Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektioner med bollen som redskap. 
Författarna talar om bollspelets potential som aktivitetshöjare, vilket i sin tur får eleverna att 
utveckla sin fysiska förmåga.130 Teng nämner att användande av bollspel kan legitimeras av att det 
förbättrar elevernas fysik och till sist så är Tidén inne på att bollspel bland annat kan ge kunskap 
om och förbättra elevernas fysiska hälsa.131 Bollspelens effekter på konditionen framstod som ett 
starkt skäl, ungefär i paritet med rumsuppfattning och kommunikation, till att lärarna använder 
bollspel i undervisningen. Smålagsbollspel nämndes som en aktivitet som ges extra utrymme av 
denna anledning. Ett fritextsvar tog också upp bollspel som aktivitetshöjare och 5,7 procent av 
lärarna tog upp Bollekar som möjliga aktivitetshöjare. Detta skulle eventuellt kunna härledas till 
den litteratur som nämner att ökat antal bollar i bollspelsundervisningen leder till högre en högre 
aktivitet hos elevgruppen. Detta då flera vanliga bollekar innehåller mer än en boll. Vidare så 
förklarade en lärare att hen använder Fotboll mindre än andra bollspel på grund av att det leder till 
inaktivitet. 

Styrka fick betydligt lägre siffror än kondition, även om 8,6 procent svarade Mycket och 17,1 
procent Ganska. Resultatet kan sägas stämma överens med forskningen som främst tar upp 
bollspel som en aktivitets- och konditionshöjare. 

Jag ville dessutom, mot bakgrund av nedanstående forskning, avgöra om lärarna använder 
bollspel på grund av skäl som går utanför de vanligaste argumenten, vilka redogjordes för ovan. 
Forskningen beskriver bollspel som en populär aktivitet hos både elever och lärare.132 Följaktligen 
lyfts frågor om det kan vara så att bollspel helt enkelt används för att lärare och elever tycker om 
det, om det används som en morot när eleverna har uppträtt eller presterat bra samt om lärare 
använder det på grund av att de har goda kunskaper inom ämnet. Samtidigt så har granskningar 
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av ämnet idrott och hälsa visat att behörigheten bland lärarna är låg jämfört med andra ämnen.133 
Även om bara 5,7 procent av lärarna i den här studien angav att de saknar behörighet så 
aktualiseras frågan om bollspel ibland används i brist på idéer. Till sist så ville jag även se i vilken 
mån lärare använder bollspel för att de anser att läroplanen säger att de ska göra det.  

Av dessa potentiella skäl till bollspelsanvändning framstod För att eleverna tycker att det är roligt 
som det överlägset vanligaste. Hela 65,7 procent svarade Ganska medan resterande svarsalternativ 
fick 11,4 procent vardera. Bollspel som används mer av några lärare på grund av att de är 
uppskattade av elever var Volleyboll, Innebandy, Fotboll, Bollekar, Basket, Ultimate Frisbee, Softboll och 
Bollekar. Att lärarna tycker att bollspel är roligt och att de har goda kunskaper inom det föreföll 
vara mindre vanliga argument med 31,4 procent respektive 34,2 procent Ganska-svar vardera och 
det senare med 37,1 procent Inte alls. I samband med den första kategorin så angav en lärare som 
använder Innebandy och Amerikansk fotboll mindre än andra bollspel att detta beror på att det egna 
intresset för de aktiviteterna inte är så stort. Spel som Volleyboll, Innebandy, Basket, Ultimate Frisbee, 
Softboll och Bollekar får ett utökat användande i samband med den senare kategorin. Endast ett 
fåtal respondenter svarade någonting annat än Inte alls eller Lite gällande bollspel som morot i 
undervisningen och i brist på andra alternativ. Något som var mer anmärkningsvärt var att 25,7 
procent (8,6 procent Mycket och 17,1 procent Ganska) av respondenterna angav att de använder 
bollspel för att läroplanen säger att de ska göra det. En av dessa kan möjligen ha varit den lärare 
som i det kompletterande fritextsvaret angav att ”Bollspel är en del av underlaget för elevernas omdöme i 
motorik”. 

Slutligen så togs ytterligare några anledningar till att använda bollspel i undervisningen upp. 
En lärare angav i fritextsvaret att hen använder bollspel ”För att träna på att följa regler, vara en god 
vinnare-förlorare, få en konkret förståelse för de värdegrundsord som skolan arbetar med” och en annan ”Att 
kunna få bra diskussioner omkring fair play och även omkring hur olika vi är.”, vilket rimmar väl med den 
litteratur som säger att bollspel är användbart för att lära eleverna om etik och moral.134 Att stärka 
svagare elever och att variera undervisningen var andra anledningar till användning som nämndes. 
Aktiviteter som används mer med grund i det förra var Bollekar och Nätspelen Badminton, Tennis 
och Bordtennis. De senare för att eleverna på skolan har mindre erfarenhet av dessa spel. Handboll 
angavs av flera lärare som en aktivitet som används mindre på grund av de kraftigt varierande 
förutsättningarna hos elevgruppen. 

 

Skillnader mellan årskurserna 

En betydande skillnad framkom i samband med granskningen av vilka delar av det centrala 
innehåller som lärare valde att nämna bollspel. Det står klart att 4-6-lärarna och 7-9-lärarna 
främst använder bollspel för att eleverna ska få träna på att utöva rörelser samtidigt som de möter 
olika lekar, spel och idrotter. Jag grundar detta i att flest 7-9-lärare (11 av 17) nämnde flest 
aktiviteter (34) innehållande bollspel under "Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och 
utomhus, samt danser och rörelser till musik"135 medan motsvarigheterna i årskurs 4-6: "Olika lekar, spel 
och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik."136 och "Sammansatta grundformer i 
kombination med gymnastikredskap och andra redskap"137 fick nästan lika många (27+5) svar av nio 
respektive tre lärare. De andra delarna av det centrala innehållet kommer inte i närheten, vare sig i 
antal nämnda aktiviteter som innehåller bollspel eller i antal lärare som nämner bollspel. 
Slutsatsen blir att bollspel främst används för att träna elevers motoriska förmåga samt för att 
eleverna ska få delta i lekar, spel och idrotter. Tittar vi på 1-3 så torde de kategorier som 
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motsvarar de ovan nämnda vara: ”Enkla lekar och danser och deras reglerl”138 och "Grovmotoriska 
grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra[...]. Även om dessa kategorier fick fler svar än övriga 
delar i det centrala innehåller också i årskurs 1-3, så uppgår siffrorna bara till en dryg tredjedel av 
antalet nämnda aktiviteter för årskurs 4-6 och 7-9 och antalet respondenter som nämner bollspel 
till ungefär hälften. Det bör dock tilläggas att 1-3-lärarna utgjordes av något färre respondenter 
än både 7-9 och 4-6. Trots detta så kan vi konstatera att kopplingarna mellan motorisk träning 
och boll är svagare i årskurs 1-3. Detta samtidigt som forskningen visar att bollspel gör sig bäst 
när det till stor del handlar om motorisk träning i yngre åldrar, och om kommunikation och 
samspel i högre åldrar, givetvis kombinerat med mer avancerad motorisk träning.139 När frågan 
ställdes rätt ut så svarade dock samtliga 1-3-lärare och den absoluta majoriteten av 1-6-lärarna att 
motorisk träning är en av anledningarna till att de använder bollspel i undervisningen. Bland de 
övriga anledningarna till att använda bollspel i undervisningen så kunde inga tydliga 
årskursmässiga skillnader hittas. 
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8. Diskussion 

Nedan förs en vidare diskussion av de tolkningar som gjordes av studiens empiri i det förra 
kapitlet. Studiens frågeställningar behandlas inte längre var för sig utan vävs, där det är möjligt, 
samman för att djupare resonemang skall kunna föras. Förhoppningsvis så kan dessa resonemang 
leda till att några slutsatser kan dras och till att nya idéer uppstår, vilka potentiellt kan rendera i 
framtida kumulativ forskning. 

Den motoriska träningen med hjälp av boll i de yngre åldrarna 

De bollspel som går under namnet Nätspel innehåller åtskilliga inslag av motoriskt krävande 
moment och kräver därmed mycket träning. Om eleverna är i de yngre åldrarna så får denna 
träning gärna ske med hjälp av individuella, så kallade Jag och bollen-övningar. Mot denna bakgrund 
så anges Nätspel som en kategori bollspel som passar särskilt väl för träning av unga elevers 
motorik. Motorisk träning är mycket viktigt i ung ålder140 och den som sker med hjälp av boll 
pekas ut som en förutsättning för att man över huvud taget ska kunna fortsätta att bedriva 
undervisning genom bollspel, med gott resultat, när eleverna blir äldre141 Det har emellertid visat 
sig att lärarna i min studie som undervisar i årskurs 1-3, 4-6 och till viss del 1-6 inte använder sig 
av Nätspel i någon större utsträckning. Detta även om motorisk träning anges som ett av de 
främsta syftena med att använda bollspel i undervisningen både i uppsatsen i stort och av dessa 
grupper av lärare.142 Man kan givetvis argumentera för att Nätspel inte nödvändigtvis måste 
användas för att träna motorik genom bollspel. Individuella övningar kan förstås också användas i 
Målspel som exempelvis basket och handboll, där en god öga-hand-koordination är en 
förutsättning för att spelet ska kunna fungera. Vid tolkningen av resultatet i frågan kring hur 
undervisningen med hjälp av bollspel bedrivs så framkom dock en intressant sak med relevans i 
frågan. Två av de fem 1-3-lärarna och två av de fyra 4-6-lärarna angav att de inte använder 
Individuella övningar i sin undervisning. Förutom den forskning som nämns ovan så talar Lönnqvist 
& Åberg om hur individuella övningar stimulerar elevers motoriska inlärning genom bollspel.143 

Någonting som också talar för att elevers motoriska utveckling genom bollspel inte står lika 
högt i kurs hos lärarna för årskurs 1-3 – dock kan inte samma sak sägas om 4-6-lärarna här – som 
resten av grundskolelärarna är svaren på den fråga där lärarna fick ange aktiviterer i samband med 
olika delar av det centrala innehållet. Några lärare kopplar visserligen bollspel till den del av det 
centrala innehållet som behandlar elevers motoriska förmåga, men det sker inte alls i samma 
utsträckning som för lärarna inom de äldre årskurserna. Detsamma gäller antalet nämnda 
aktiviteter där boll involveras. Nämnas bör emellertid att lärarna inte ombads att ange alla 
aktiviteter som de använder under respektive del av det centrala innehållet, utan ”att ge några 
exempel”. Detta torde dock ge en bild av vilka aktiviteter som lärarna tycker är viktigast att 
nämna alternativt speglar deras undervisning bäst.  

När vi går över till att diskutera vilka konsekvenser detta kan få så vill jag börja med att 
poängtera följande: Även om det nu är så att eleverna i årskurs 1-3 och 4-6 inte får lika mycket 
motorisk träning genom bollspel som de äldre eleverna så behöver det inte betyda att de blir 
sämre motoriskt. Det finns många andra sätt att träna de motoriska grundformerna än att 
använda boll, förutom möjligen vad gäller formerna kasta, studsa och fånga. Men om lärare ska 
kunna fortsätta att använda bollspel även i de högre åldrarna, vilket de uppenbarligen gör enligt 
den forskning på ämnet som gjorts144, så blir elevernas tidigare erfarenheter av bollspel betydligt 
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viktigare. Forskning beskriver hur diskrepansen vad gäller förutsättningarna inom bollspel mellan 
de som sysslar med det på sin fritid och de som inte gör det ökar i takt med att med att eleverna 
blir äldre.145 Denna skillnad beskrivs i flera verk som ett av de största problemen i användandet av 
bollspel i undervisningen.146 Jag tror inte att jag sticker ut hakan när jag spekulerar i att mindre 
motorisk träning genom bollspel i de yngre åren förmodligen inte kommer att innebära att den 
klyftan minskar.  

Slutligen så vill jag distansera mig något genom att understryka att jag är medveten om att min 
studie inte har tillräckligt många respondenter för att de kvantitativa resultaten i min studie ska 
kunna sägas vara generaliserbara. Jag tycker dock att ovanstående tyder på någonting som vore 
intressant att utreda vidare genom att exempelvis undersöka hur lärare för de yngre årskurserna 
bedriver undervisning i de motoriska grundformerna. 

 

Lärande genom bollspel för att eleverna tycker att det är roligt 

En stor del av respondenterna i studien angav att de använder bollspel för att de anser att 
deras elever tycker att det är roligt.147 Det var ett resultat som stämmer överens med vad jag 
väntade mig, men som jag ändå skulle vilja resonera lite mer kring. Att elevgruppen tycker 
att bollspel är en rolig aktivitet härleder jag till rörelseglädje och en förhöjd aktivitet som 
forskningen talar om som några av bollspelsundervisningens positiva bidrag148. Följande 
citat från en av lärarna tycker jag åskådliggör hur elevernas intresse kan och bör tas till vara 
på av läraren: 

Bollspel är ett medel för att nå andra större mål så som samarbete, rörelseglädje, respekt för andra. 
Om en grupp gillar att göra något särskilt bollspel så kan vi stanna kvar i det för att fördjupa oss 
ordentligt. Ofta är volleyboll och ulimate frisbee sporter där vi får med många viktiga bitar. 

En undervisning som har tydliga inslag av elevinflytande, samtidigt som läraren har en 
tydlig tanke med vad hen vill få ut av den, tror jag är mycket effektivare än om lärarna helt 
och hållet styr innehållet i undervisningen. Baksidan med att låta eleverna styra 
undervisningens innehåll blir tydlig i de fall då undervisningen sker för att de flesta elever – 
för det lär nästan alltid finnas någon som tycker annorlunda– tycker att det är roligt utan att 
läraren har något annat syfte med undervisningen. Detta vore ett mindre bra, för att inte 
säga ett rent av felaktigt sätt att undervisa. Risken att så är fallet med någon lärarna i den 
här studien förefaller dock vara tämligen liten. Detta med tanke på att många andra 
argument till att använda bollspel stod fram som minst lika viktiga som, eller viktigare än 
att eleverna tycker att bollspel är roligt. Att låta bollspelsundervisningen präglas av lek 
enligt Engström & Redelius förslag på hur lärare kan arbeta149 tror jag också är 
fundamentalt för att tillgodose att så många som möjligt av eleverna upplever den 
rörelseglädje som nämns ovan samt för att minimera riskerna med att undervisningen blir 
prestationsinriktad. I samband med det sista så tror jag också på en variation vad gäller 
vilka bollspel som används. Detta i enighet med vad en av lärarna uttryckte angående vilka 
bollspel hen använder mer. Här nämndes Badminton, Tennis och Bordtennis med motivet att de 
inte utövas av särskilt många elever på fritiden. Den konstruktion av nya bollspel som 
forskningen talar om150 framstår också som ett fördelaktigt arbetssätt i detta ändamål. Det 
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sistnämnda väcker tankar om möjliga vidare studier som behandlar i vilken utsträckning 
och hur lärare arbetar på ett sådant sätt. 
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9. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka grundskolelärares användning av bollspel i ämnet idrott och 
hälsa ur ett didaktiskt perspektiv. Studien har visat att bollspelsundervisningen främst sker via 
Målspel, där exempelvis fotboll, innebandy och bollekar framstår som de bollspel som används av 
flest lärare.  Resultatet tydde på att lärarna för de yngre åldrarna använder nätspel i mindre 
utsträckning än lärarna för de äldre årskurserna. Ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att 
tidigare forskning nämner vikten av motorisk träning i ung ålder och nätspelens potential för att 
öva detta. Många av lärarna använder en blandning av individuella övningar, övningar i 
par/grupp och spel i smålag eller det färdiga spelet. Majoriteten av lärarna inkluderar också 
teorigenomgång och regelgenomgång i sin undervisning. Här märktes dock också årskursmässiga 
skillnader då en mindre andel av lärarna för de yngre åldrarna använder individuella övningar, 
vilket späder på föreställningen om att den motoriska träningen kanske inte är i centrum för dessa 
lärares undervisning. Forskningen talar nämligen om att just individuella övningar passar bra för 
att utveckla elevers motoriska förmåga. Motoriken angavs dock, såväl av lärarna för de yngre 
åldrarna som för de som undervisar äldre elever, som en av de främsta anledningarna till att 
lärarna väljer att använda bollspel i sin undervisning. Samarbete, rumsuppfattning, kondition och 
för att eleverna tycker att det är roligt framstod också som starka skäl till användningen, vilket 
stämmer överens med tidigare forsknings slutsatser om vad användande av bollspel i 
undervisningen kan bidra med. 

Vidare forskning 

Förutom de förslag på vidare forskning som togs upp i diskussionen så skulle jag vilja lyfta 
ytterligare ett. Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka fenomenet bollspel i 
undervisningen ur ett didaktiskt perspektiv genom att kombinera metoderna observation och 
intervju. Genom att först observera en bollspelslektion, utan att berätta exakt vad man 
undersöker, för att senare intervjua läraren om samma sak så torde möjligheterna att få en bild av 
hur det verkligen ser ut i verksamheten öka i jämförelser med när man enbart låter lärarna svara 
på frågor. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Diagram 1 – Respondenternas kön 

 

Diagram 2 – Respondenternas ålder 

 

Diagram 3 – År som lärare i idrott och hälsa 

 

Diagram 4 – Årskurser, behörighet 
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Bilaga 2 

Diagram 5 – Årskurser, undervisning 

 

Diagram 6 – Tidpunkt för eftergymnasial utbildning inom idrott och hälsa 
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Bilaga 3 

E-post till lärarna: 

Hej! 

 

För er som jag inte redan har varit i kontakt med så är mitt namn Anton Söderpalm 

och jag studerar till lärare vid Uppsala Universitet. Jag skriver C-uppsats i 

Idrott och hälsa C och skulle behöva hjälp av ett gäng grundskolelärare i Idrott 

och hälsa som är villiga att fylla i en enkät. 

 

Enkäten tar ca 15-20 minuter att fylla i (lite beroende på hur utförlig man vill 

vara) och är helt anonym. Med andra ord så kommer dina svar INTE att kunna kopplas 

till dig som person. Svaren är dessutom skyddade av personuppgiftslagen och 

sekretesslagen och kommer bara att användas i samband med denna studie. Till sist 

så vill jag förtydliga att ni närsomhelst kan välja att avbryta ert deltagande i 

studien. 

 
Jag skulle bli väldigt tacksam om ni kunde ta några minuter av er tid för att fylla 

i enkäten. En länk till den finner ni här: https://docs.google.com/forms/d/1-

hPZiH2TkJBudvwPIKi_Ro7I10iDy655d7l0PYV7OB4/viewform?usp=send_form 

 

Uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA när den är färdig, för den som är 

intresserad av det slutgiltiga resultatet. Man kan även maila till den här adressen 

för att ta del av studiens resultat eller om man har några frågor. 

 

Med vänlig hälsning, Anton Söderpalm 

Enkät – Idrott och hälsa 

Ett stort tack för att du tar 15-20 minuter av din tid för att hjälpa mig genom att besvara denna 

enkät! Ditt deltagande är helt anonymt och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som 

person.  Vänligen observera att vissa av frågorna är inriktade på olika årskurser. Om du inte 

undervisar i de årskurser som omnämns i samband med en fråga så kan du alltså bortse från den 

frågan. 

Kön: 

Man 

Kvinna 

Vill ej uppge 

Födelseår: 

Fritext 

Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

>5år 

https://docs.google.com/forms/d/1-hPZiH2TkJBudvwPIKi_Ro7I10iDy655d7l0PYV7OB4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1-hPZiH2TkJBudvwPIKi_Ro7I10iDy655d7l0PYV7OB4/viewform?usp=send_form
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5-10 år 

10-15 år 

15-20 år 

20 år< 

För vilka årskurser är du behörig att undervisa i idrott och hälsa? 

Årskurs 1-3 

Årskurs 4-6 

Årskurs 7-9 

Ej behörig 

Övrigt – fritext 

Har du läst Idrott och hälsa på eftergymnasial nivå? Ange i så fall ungefär under vilka år du gjorde 

detta. 

Fritext 

I vilka av följande årskurser bedriver du undervisning i idrott och hälsa för närvarande? 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

För lärare i årskurs 1-3: Ge exempel på några aktiviteter/arbetsområden som du använder för att 

genomföra följande centrala innehåll: 

"Lekar och rörelse i natur- och utemiljö."  

"Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i 

redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus." 

"Enkla lekar och danser och deras regler." 

”Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. 
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"Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser." 

Fritext 

För lärare i årskurs 4-6: Ge exempel på några aktiviteter/arbetsområden som du använder för att 

genomföra följande centrala innehåll: 

"Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap." 

"Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik." 

"Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider." 

"Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska 

aktiviteter." 

"Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, 

levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild." 

Fritext 

För lärare i årskurs 7-9: Ge exempel på några aktiviteter/arbetsområden som du använder för att 

genomföra följande centrala innehåll: 

"Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till 

musik" 

"Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen" 

"Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer." 

"Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av 

kön." 

Fritext 

Hur ofta använder du bollspel i din undervisning? 

Aldrig Sällan Lite då och då under terminen Ofta  Väldigt ofta 
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Vilka av följande bollspel använder du i din undervisning? Om du använder ett/flera bollspel som 

saknas nedan, ange det/dem under övrigt. 

Innebandy Handboll Basket Fotboll Volleyboll Badminton Bordtennis 

Tennis Bollekar av olika slag Base/softboll Amerikansk fotboll Ishockey 

Bandy Ultimate frisbee Använder inte bollspel över huvud taget Övrigt – 

fritext 

Skulle du säga att något/några av de bollspel som du använder i din undervisning får ett MINDRE 

utrymme än de övriga? Ange i så fall vilket/vilka. 

Fritext 

Om ja på föregående fråga: Varför är det så tror du? 

Fritext 

Skulle du säga att något/några av de bollspel som du använder i din undervisning får ett STÖRRE 

utrymme än de övriga? Ange i så fall vilket/vilka. 

Fritext 

Om ja på föregående fråga: Varför tror du att det är så? 

Fritext 

Ange vilka av följande moment som din undervisning i bollspel vanligen innehåller: 

Teorigenomgång Regelgenomgång Individuella övningar Övningar i 

par/grupp  Spelförberedande övningar  Smålagsspel Spel 

Var anser du att din bollspelsundervisning befinner sig på följande skala? 

1 – Lek 2 3 4 – Tävling 

Hur väl stämmer följande påståenden in? 

Jag använder bollspel i undervisningen: 

För att eleverna tycker att det är roligt Som en morot när eleverna har presterat/uppträtt bra 

För att jag tycker att det är roligt För att mina egna kunskaper inom bollspel är goda 
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För att det förbättrar elevers samarbetsförmåga För att det förbättrar elevers kondition 

För att det förbättrar elevers förmåga att kommunicera För att det förbättrar elevers motorik 

För att det förbättrar elevers styrka För att det förbättrar elevers rumsuppfattning 

För att läroplanen säger att jag ska göra det I brist på andra idéer 

Alternativ: Mycket, Ganska, Lite, Inte alls 

Använder du bollspel i något annat syfte än vad som tidigare har nämnts i den här enkäten? I så 

fall, i vilket syfte? 

Fritext 

Använder du bollspel på något annat sätt än vad som tidigare har nämnts i den här enkäten? I så 

fall, hur då? 

Fritext 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


