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Abstrakt 

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur lärare planerar och genomför sina lektioner 

med innehållet bollsporter. Enligt läroplanen Skolverket (2016) skall undervisningen främja 

alla elevers utveckling och lärande därför är det av intresse att ta reda på vad som avgör 

innehållet i ämnet idrott och hälsa. Studien bygger på observationer av två idrottslärares 

lektioner samt intervjuer med lärarna och 24 elever. Resultatet visar att en av lärarna värnar 

om traditionella bollsporter i undervisningen medan den andra inte använder sig av detta utan 

styr mer mot bollekar som ska fånga fler elever än bara de som är aktiva på fritiden. Eleverna 

har olika uppfattningar men uppskattar oftast det traditionella innehållet.  
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1 Inledning  
Vad är det som avgör innehållet på idrottslektionerna?  

Enligt Londos (2010) har många idrottslärare en bakgrund som idrottare och många har ofta 

lång erfarenhet av yrket. De flesta har inte bara egen praktisk erfarenhet inom idrottsvärlden 

utan fungerar även som tränare inom föreningsidrott på fritiden. Londos (2010) menar att 

lärarnas erfarenheter på fritiden ofta får följa med in i idrott och hälsa ämnet och forma 

undervisningen.  

Att många elever tränar lagbollspel på fritiden ger enligt Londos (2010) fördelar i ämnet idrott 

och hälsa. En stor skillnad som uppstår är mellan de elever som har erfarenhet av bollspel och 

de övriga. Genom den träning de föreningsaktiva eleverna får på fritiden lär de sig de 

grundläggande färdigheterna som en lärare efterfrågar i undervisningen. De övningar som 

kommer på idrott och hälsa, ofta utan stegring av svårighet kan de föreningsaktiva eleverna 

behärska väl medan de icke föreningsaktiva eleverna inte har en rimlig chans att lära sig. 

Lärarna lägger inte fokus på själva färdighetsträningen utan det blir oftast prestationen. 

På Skolverket (2016) står detta att läsa om ämnet: 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter”  

 

Det framkommer i en intervju med Skolinspektionen (2012) att de vill förändra skolidrotten. 

De har granskat 36 skolor där undervisningen i idrott och hälsa i mellanstadiet visar stora brister 

på flera områden. Lektionerna innehåller för mycket bollspel och för lite av området 

hälsofrågor. Gomejzon (2015) skriver om några lärare som säger att undervisningen är bättre 

nu än den var förr eftersom den var mer prestationsinriktad förut. De anser att det är mer fokus 

på rörelse och hälsa idag, förut var det mer bollsporter och en kursplan som gick ut på att 

prestera. Eleverna förväntades hoppa en viss längd eller springa på en speciell tid. Nu ska 

eleverna prestera efter sina egna förutsättningar. Skolverket (2016) efterlyser ändå mer hälsa, 

livsstil, friluftsliv och utevistelse på idrottslektionerna. 

Innehållet på idrottsundervisningen under min egen skolgång omgavs av de traditionella 

bollsporterna som fotboll, innebandy, handboll och basket vilket gynnade de elever som var 

aktiva inom dessa områden på fritiden. Efter erfarenheter som vikarie samt den 



2 
 

verksamhetsförlagda utbildningen har det uppmärksammats att det fortfarande ser ut så. Detta 

har fångat mitt intresse då dessa sporter inte förekommer någonstans i läroplanen (Skolverket, 

2016). 

Denna studie avser att undersöka varför kunskapskravet ”Komplexa rörelser i lekar, spel och 

idrotter, inomhus och utomhus[…]” Skolverket (2016) enligt min mening präglas så mycket av 

bollsporter i idrottsundervisningen, samt hur elever med olika förutsättningar upplever 

ämnesinnehållet. Ligger Bourdieus (1977) teori bakom att läraren blir formad av sina 

erfarenheter och bestämmer det den smak eller intresse du har eller ligger det mycket i hur 

idrottslärarutbildningen har formats?  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur idrottslärare planerar och genomför 

lektioner med innehållet bollsporter och om lärarens bakgrund avspeglas i undervisningen. 

Samt vad elever har för upplevelser av bollsport. 

2.1. Frågeställningar 
> Vilka är lärarens erfarenheter och bakgrund? 

> Hur skapas, förstås och upplevs bollsportsundervisningen? 

> Hur återspeglas lärarnas erfarenheter och bakgrund i bollsportsundervisningen? 

3 Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie används Bourdieus (1977) teori som utgår från ett kultursocialistiskt perspektiv 

för att förklara hur en individ formas av det sociala sammanhang denne växer upp i. Teorin 

ökar förståelsen för hur olika erfarenheter kan avspegla människors intressen, livsval och 

beteenden. Nedan kommer en förklaring på några centrala begrepp ur Bourdieus teori som 

tillsammans redogör för hur en individs bakgrund länkas samman med mötet i idrottshallen. 

Larsson (2009) skriver i sin doktorsavhandling att Bourdieu tog sin utgångspunkt i relationen 

mellan individen och dennes sociala miljö, och menar på att de normer och värderingar som 

skapas är ett resultat av denna relation. De begrepp han befattar sig med är ett redskap för att 

kunna förstå en individs handlingar och strategier utifrån relationen individ-grupp och det 

sociala sammanhang individen befinner sig i. Grunden till Bourdieus teori är att han studerat 

relationen mellan livsstil och sociala system. 

Bourdieu använder dessa begrepp i sitt teoretiska ramverk; habitus, smak, sociala rummet och 

symboliskt kapital.                                                                                                                                                   

Habitus kan förklaras som ett fysiskt eller emotionellt tillstånd och kan förklara hur erfarenheter 

förenas med individen. Larsson (2009) beskriver det som människans inre kompass. Bourdieu 

(1977) menar att habitus är ett fenomen som är omedvetet hos en människa. Det är något som 

säger vad en individ medför och hur den beblandar sig i olika sociala grupper. Sedan spelar 

dessa sociala grupper stor roll för vilket avtryck det gör på individen och i sin tur hur individen 

beter sig i andra grupper. En social grupp som kommer nämnas i studien är i detta fall en 

skolklass och individens habitus är tillståndet som uppstår i en viss sorts undervisning. 

Bourdieu (1999) fortsätter förklara hur habitus är det som bestämmer om en situation är bra 

eller dålig men han menar att det är något som skiljer sig från individ till individ. Det är något 
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som förklarar hur upplevelsen från undervisningen uppstår och vilka känslor det bär med sig. 

Här spelar de tidigare erfarenheterna och det sociala nätverk individen har omkring sig stor roll 

för hur upplevelsen blir. En individs habitus är med andra ord formbar. Habitus är även en 

produkt som organiserar sättet att uppfatta den sociala världen Bourdieu (1993). Habitus är 

något som förkroppsligas, det vill säga att den sociala verkligheten existerar både i och utanför 

individen. Kropp och själ är inte varandras motsatser. Vi, våra kroppar finns i den sociala 

världen men den sociala världen finns också i våra kroppar i form av habitus Larsson (2009). 

En individs habitus formas av situationer som uppstår i vardagen genom barndomen, individens 

familjerelationer och skolan för att sedan formas vidare genom livet. Habitus bestämmer 

individernas handlingar och hur individen tänker och uppfattar olika sammanhang. Den kan 

alltså liknas vid en inre kompass som guidar oss i vårt beteende i möjligheter som uppdagas 

(Larsson, 2009). 

Som tidigare nämnt är habitus, smak, sociala rummet och symboliskt kapital av vikt i relation 

till varandra. De övriga begreppen smak, sociala rummet och kapital förklarar Bourdieu (1993) 

enligt följande. Under symboliskt kapital finns några underbegrepp som socialt kapital, 

kulturellt kapital och ekonomiskt kapital.  

Det sociala kapitalet består av de sociala nätverk man har omkring sig som familj, vänner, 

kollegor osv. Kulturellt kapital kan förklaras i form av bildning och inställning till omvärlden. 

Det ekonomiska kapitalet innebär då slutligen tillhörigheter och ekonomi. (Broady, 1991). 

Dessa kapital får värde när de erkänns av andra. Kapitalet får alltså någon form av status 

beroende på från vilket perspektiv det ses på från diverse sociala grupper, vilket värde 

omgivningen sätter på kapitalet. Tillgångar i fråga om utbildning brukar ofta betyda fördjupade 

kunskaper inom ett specifikt ämnesområde, men för en idrottslärare kan ett mått på symboliskt 

kapital vara en fysisk förmåga eller en idrottskompetens som en duktig utövare av olika idrotter 

har erfarenhet av (Larsson, 2009). Vi tar idrottsläraren som exempel, då fungerar idrottslig 

färdighet som en tillgång i mötet med eleverna men kanske inte på samma sätt i lärarrummet. 

Idrottslig färdighet kan i andra sammanhang ge ett ekonomiskt kapital i form av att vara proffs 

inom en viss domän (Larsson, 2009). 

Smak menar Bourdieu (1993) visas genom olika former av intresse. Det kan handla om allt från 

fritidsintressen till mode eller kulturella inslag. Här kopplas habitus in genom att avgöra om 

smaken är bra eller dålig. Bourdieu menar vidare att en individs smak visar vilken social grupp 

den tillhör genom att individen vistas med andra individer med samma intresse. Smaken, det vi 
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använder för att särskilja produkter definierar habitus. Det är dessa två i relation till varandra 

som skapar det sociala rummet. Bourdieu (1993) skriver om smaken som en böjelse för att 

anamma sig ett speciellt intresse. Det är smaken som grundar livsstilarna. Smaken är en 

uppsättning av unik förkärlek för specifika produkter, som exempel möbler, kläder osv. Elevens 

smak blir med andra ord ett sätt att förstå dennes intresse för innehållet i idrottsämnet. Även 

idrottslärarens smak sätter prägel på undervisningen. En smak som kan ha blivit påverkad av 

tidigare erfarenheter eller andra sociala sammanhang. 

Sociala rummet är en objektiv grupp som Bourdieu (1993) menar består av likasinnade 

individer som påverkar varandra. De har oftast gemensamma egenskaper och därför också dras 

till varandra. Bourdieu fortsätter berätta om att när individer sammanförs till en klass som är 

utformad efter ett särskilt förhållande bär de med sig både egenskaper som gör att de passar för 

gruppen men även något han kallar för sekundäregenskaper. Det är något som formar gruppen 

efter varje enskild individs egenskap. Med socialt rum menar Bourdieu (1993) främst samhället 

vi individer lever i och den sociala omgivningen. Inom det sociala rummet kan det finnas olika 

slags fält vilka individerna passar in i på olika sätt. Min koppling till detta sociala rum blir 

gruppen elever som är aktörer i ett specifikt sammanhang i idrottshallen där lärarens smak 

påverkar eleverna. 

4 Bakgrund 
Detta kapitel kommer behandla hur skolämnet idrott har utvecklats genom tiderna samt 

bollspelens framväxt. Även en presentation av de läroplaner som var aktuella när mina 

intervjuobjekt utbildade sig vilka var lgr 80, lpo 94 samt dagens lgr 11. 

4.1. Skolämnets och bollsportens historia 
Rötterna på ämnets historia går att spåra ända till början av 1800-talet och kan knyta an till 

Gymnastiska Centralinstitutet som bildades år 1813. Ekberg (2009) skriver att motiven bakom 

införandet av ämnet i skolan var bland annat hälso, politiska-nationalistiska, militära, 

hygieniska och rekreationsmotiv. Annerstedt (1991) menar att utvecklingen i skolämnet går att 

sammanfatta i 7 faser från starten till idag. Den första fasen var etableringsfasen som gällde 

under första delen av 1800-talet då Per Henrik Lings gymnastiska övningar, även kallad 

Linggymnasitken, dominerade innehållet. Under senare delen av 1800-talet kallades fasen för 

militärfasen, här var det soldatträning av pojkar som influerade. Nästa fas kallades för 

stabiliseringsfasen och dök upp runt början på 1900-talet. Flickorna inkluderades mer samt att 

de militära inslagen minskade. Denna tid och fram till mitten av 1900-talet kännetecknas av en 



6 
 

brytningsfas då gymnastikens dominans byts ut av idrott, spel och lek. Detta är det innehåll som 

framåt kommer vara en naturlig del av idrottsämnet. Ett annat stort genomslag var att namnet 

ändrades från gymnastik till gymnastik med lek och idrott. De 20 år som följde gjorde fysiologin 

intåg i ämnet vilket gör att de kallas för fysiologiska fasen. Annerstedt (1991) menar att ämnet 

ändrade fokus från att se en kollektiv grupp till en mer individanpassad undervisning som ser 

den enskilde individen. Målet var även att nå en inre motivation och att lära sig ta ansvar. Under 

en period ändrades namnet till gymnastik igen men i näst sista fasen som kallas osäkerhetsfasen 

och sträcker sig fram till lpo 94 (Skolverket 1994) ändrar det namn från gymnastik till idrott. I 

denna fas fick idrottsrörelsen mer inflytande i skolämnet. Det blev färre direktiv och 

undervisningen för flickor tågade in. Lärarna upplevde ämnet som oklart och man visste inte 

riktigt vad det skulle innehålla och vad ämnets mål var. Den sista fasen beskrivs som hälsofasen 

vilket klingar i det nuvarande namnet idrott och hälsa. Nu är det hälsa i fokus och målet är 

tydligt, att skapa förståelse för hälsans betydelse. 

Yttergren (1995) skriver om att 1900-talet var Bollspelens århundrade. Fotboll gick från att vara 

en företeelse 1893 till att 20 år senare vara den näst största grenen förutom friidrott. I andra 

hälften på 1900-talet har just fotboll uppnått en unik position vad gäller antalet utövare och 

föreningar inom sporten. Efterhand ökar även bandy, ishockey och handboll i antalet utövare. 

Bollspelen utgör tillsammans med skidsport, friidrott och gymnastik grunden för den nationella 

idrottskulturen. 

Även basket och volleyboll har vuxit och deras popularitet kan förstås utifrån dess roll i 

gymnastiksalen där vem som helst enligt Yttergren (1995) kunde delta utan att ha några 

förkunskaper. Länge var det England som var föregångslandet och olika sporter togs till Sverige 

genom engelska och svenska affärsmän, studenter, gästarbetare och ambassadpersonal. Andra 

hälften av 1900-talet har istället de amerikanska sporterna ökat, däribland volleyboll och 

basketboll men även baseboll. Innebandyn har haft ett markant uppsving på 80-talet vilket få 

sporter har haft. Orsaken menar Yttergren (1995) är lite oklar men att innebandy liksom basket 

har blivit någon form av ”innesport” har definitivt haft draghjälp av idrottsundervisningen.  
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4.2 Tidigare och aktuell kursplan  
Lgr 80  

Ämnet hette idrott och det övergripande målet syftade till att eleven skall utvecklas fysiskt, 

psykiskt och socialt. Undervisningen skall även skapa ett bestående intresse för regelbunden 

aktivitet. Eleven skall få möjlighet att prova på många olika idrotter och i högre årskurser ges 

möjlighet att utveckla färdigheter i de aktiviteter som intresserar dem mest (Skolverket, 1980). 

I denna läroplan finns dessa moment som skall genomföras; gymnastik, hälsa, hygien och 

ergonomi, bollspel och lekar, dans, friidrott, orientering och friluftsliv, lek, simning och 

livräddning, skidåkning, skridsko, is kunskap och livräddning. 

Under bollspel och lekar finns följande innehåll för högstadiet; 

”Teknik- taktik- och samspelsövningar. Lagspel som bandy, basket, fotboll, handboll, ishockey 

och rinkbandy, även i små grupper. Funktionärsutbildning. Nätspel som badminton, 

bordtennis, tennis och volleyboll. Eleverna får enligt lokala förutsättningar efter hand välja 

bollspel individuellt eller i grupp” (Skolverket, 1980, s 93). 

Lpo 94  

Ämnet ändrade namn till Idrott och hälsa och indelningen av de olika aktiviteterna som skall 

genomföras ser ut som följande: Rörelse, rytm och dans; Natur och friluftsliv och livsstil; 

livsmiljö och hälsa. 

Övergripande mål för idrottsämnet är: 

Lära känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och friluftsliv och få fördjupa 

kunskaperna i några av dessa (Skolverket, 1994 s 30). 

Under kursplan finns detta innehåll: 

I ämnet förekommer t.ex. gymnastik, bollspel och friidrott där inslag av träning och 

lagtävlingar på olika sätt kan förbereda och träna elever för målmedvetna satsningar, 

lagarbete och samverkan. Prestations och tävlingsmoment måste dock användas med omdöme 

(Läroplan, 1994, s 31). 
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Lgr 11  

Ämnet syftar till att eleverna skall utveckla allsidiga rörelseförmågor samt ett bestående intresse 

av fysisk aktivitet. Eleven skall även utveckla kunskaper om hur den fysiska förmågan och 

hälsan kan påverkas genom hela livet. Eleven skall ges förutsättningar att utveckla goda 

levnadsvanor samt få vetskap om hur fysiskt och psykiskt välbefinnande hänger ihop. Eleven 

skall även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

”Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt planera, praktiskt genomföra och värdera 

idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.  

Centralt innehåll för årskurs 4-6 lyder: 

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

(Läroplanen, 2011). 

Centralt innehåll för årskurs 7-9 lyder: 

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

till musik (Läroplanen, 2011). 

4.2.1 Analys läroplanerna 

Ämnets innehåll har genomgått en stor förändring genom dessa olika kursplaner. I Lgr 80 ligger 

fokus på taktik och samspelövningar, där de traditionella sporterna som bandy, basket, fotboll 

och handboll som exempel nämns. I Lpo 94 tas istället begreppet bollspel och lagtävlingar upp 

där mycket fokus låg på lagarbete och en del på prestation. Där eleven skulle lära känna olika 

former av idrottsaktiviteter. Eleven skulle tränas och förberedas för målmedvetna satsningar. I 

dagens Lgr 11 skall eleven utveckla allsidiga rörelseförmågor samt utveckla ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet. Eleven skall även kunna utföra komplexa rörelser och delta i lekar, 

spel och idrotter. En utveckling från prestation och traditionella bollsporter som innehåll till att 

kunna genomföra komplexa rörelser i olika idrotter blir en helt annan syn på ämnet. Det är 

större fokus på livsstil och hälsa i Lgr 11 Skolverket (2011) som vi idag ska följa. I det centrala 

innehållet för Lgr 11 Skolverket (2011) står idrotter med men enligt min mening är det väldigt 

öppet för tolkning hur nyttjandet av begreppet går till.  
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5 Tidigare forskning 
Nedan kommer en presentation vad tidigare forskning säger om mitt studieområde sett uti från 

tre olika perspektiv: ämnesperspektivet, elevperspektivet samt lärarperspektivet.  

5.1. Ämnesperspektivet 
Det finns många versioner av vad idrott är och det kan identifieras på tre sätt. Det första är 

föreningsidrott som hörs på namnet, erbjuds av föreningar och brukas på fritiden där prestation 

och konkurrens är av högsta prioritet. Den andra formen är elitidrott som innebär en hög 

kompetens inom specifika idrottsgrenar med höga prestationskrav. Det tredje är idrott som inte 

befinner sig inom prestationsramen men kan både var organiserad och oorganiserad, denna är 

inte knuten till någon speciell gren (Ekberg, 2009). 

Londos (2010) är en idrottslärare som intresserat sig för sambandet mellan skolämnet idrott och 

hälsa och idrott som utövas på fritiden. Han tar en kritisk ställning till föreningsidrottens 

medverkan i skolan för han menar att läraren då inte behöver ta itu med den omfattande 

folkhälsoproblematiken. De olika inslag som funnits i ämnet har kommit från diverse 

idrottsgrenar som har haft hög popularitet i samhället under en period.  

Londos (2010) menar att den stora skillnaden mellan föreningsidrott och skolidrott är att 

föreningsidrotten är frivillig medan skolans idrott skall vända sig mot alla elever oavsett 

bakgrund och intresse som ligger utanför skolan. Ekberg (2009) skriver också att 

föreningsidrotten och skolidrotten har skilda mål. Föreningsidrotten syftar till en hög prestation 

i den aktivitet som erbjuds medan skolämnet skall utveckla elevernas olika förmågor och 

kunskaper. Risken med att införa föreningsidrotten i skolan är att skillnaderna mellan förening 

och skola blir små vilket kan leda till att skolämnet riktar sig mer åt elever som är aktiva på 

fritiden. Ekberg (2009) menar att elever som utövar idrott på fritiden inte lär sig något nytt 

samtidigt som elever som inte är aktiva på fritiden måste delta i något som inte intresserar dem, 

vilket kanske inte leder till någon utveckling. Skolinspektionen (2012) skriver att idrottsämnet 

ändå ofta är präglat av föreningsidrotten. En kvalitetsgranskning som gjorts visar att många 

lärare lägger betoning på tävling och prestation för att sedan bedöma eleverna utefter detta. I 

samband med detta läggs knappt någon tid på elevernas inlärningsbehov i förhållande till 

kursplanernas kunskapskrav. Detta sätt menar Skolinspektionen (2012) inte ger eleverna någon 

djupare förståelse om vilka olika kvaliteter de behöver lära sig för att uppnå kunskapsmålen 

(Skolinspektionen, 2012). Londos (2010) skriver att idrott ofta är ett stort inslag av många barns 

uppväxt och idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att det sköts på rätt sätt. I föreningsidrott kan 

tävling vara positivt men resultatet bör inte vara i fokus, det är viktigare att alla får vara med. 
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Verksamheten ska främja barnens intresse och behov och utgå från barnens egna 

förutsättningar. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska vara i främsta rummet 

(Riksidrottsförbundet, 2016). 

Att tävlingsidrott är en inspirationskälla i idrottsundervisningen är ännu mer tydligt 

internationellt menar Londos (2010). Då handlar det om att lära ut olika idrottsgrenar i 

undervisningen, på samma sätt som på tävlingsarenorna. Larsson och Redelius (2004) bekräftar 

att precis som föreningsidrotten så präglas undervisningen i idrott och hälsa av regelrätta 

idrotter och prestationsförmåga. De menar att det delvis kan bero på att betygsättningen 

underlättas då det finns utarbetade sätt att mäta förmågan. Londos (2010) skriver att den senaste 

nationella utvärderingen av ämnet visar att bollaktiviteter inte anses vara lika viktiga som de är 

vanliga. Bollaktiviteter förekommer ofta men finns inte i de lokala kursplanerna. 

Londos (2010) har i intervju med lärare tagit upp frågan varför lagbollspel utgör den största 

delen av idrottsundervisningen och får svaret att det bara har blivit så. Det är bollsporter som 

utövas mest av tiden. Vissa lärare hyr in sig i hallar och de hallar som byggs är ofta renodlade 

bollhallar så läraren har inte så mycket annat att arbeta med. Det är ett problem för de elever 

som inte gillar bollspel men det brukar lösas genom att läraren sätter andra regler än de 

traditionella för att det ska bli samma villkor för alla elever. Detta är ett måste för att de 

svagpresterande ska få mer kontakt med bollen. Londos (2010) menar att lagbollspel utgör det 

allra största enskilda momentet i undervisningen. Det utövas strax under hälften av all 

undervisningstid. Det finns inget moment i undervisningen som överhuvudtaget kommer i 

närheten av denna dominans.  

Skolverket (2011) menar att idrottslärare över hela landet använder sig av bollsporter i stor 

utsträckning vilket kan anses förvånande då aktiviteten faktiskt inte nämns någonstans varken 

i kursplanen eller tillhör de mål som eleven förväntas uppnå. Riksidrottsförbundet (2010) menar 

att det finns flera anledningar till detta och en av dem är elevinflytande. Elever ges möjligheten 

att påverka innehållet i undervisningen till stor del och bland antalet deltagare i 

idrottsföreningar i hela landet tillhör bollsporter de mest populära idrotterna. Detta menar 

Riksidrottsförbundet (2010) kan vara en bidragande faktor genom elevinflytandet. En 

undersökning gjord i USA av Tischler och McCaughtry (2011) visar att undervisningen till 

största del innehöll olika sorters bollspel där fokus låg på antalet mål. De elever med bakgrund 

inom bollspel hade fördel på lektionerna vilket gjorde att elever som ansåg sig inte ligga på 
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samma nivå inte var lika delaktiga. De tycker dessutom att ämnet är utformat för elever som 

tävlar och utövar bollsporter på fritiden. 

Londos (2010) skriver att en av lärarna han intervjuat som ägnar minst tid till bollspel ändå 

använder nästan 40 % av undervisningen till det. Några lärare menar ändå att det är viktigt att 

ha varierande aktiviteter och inte bara specialiserar sig på en gren. En lärare tar upp massa olika 

aktiviteter som används i undervisningen men problemet är att de flesta av dessa aktiviteter tas 

bara upp vid ett tillfälle men bollspel förekommer vid ett stort antal tillfällen. En annan lärare 

bekräftar att innehållet beror rätt mycket på ens lärarroll, det är läraren själv som avgör vart 

vikten läggs. Larsson (2004) belyser problemet att när läraren lyfter frågan till eleverna ”vad 

vill ni göra idag?” då brukar svaret bli en aktivitet som förekommer ofta i undervisningen, 

populärast är bollsport. Skolverket (2005) bekräftar att bollspel är en vanligt förekommande 

aktivitet i ämnet. Det vill säga alla former av bollspel där även bollekar får stort utrymme. 

Bollspel i form av målspel som exempel innebandy, fotboll, handboll och basket har en unik 

position.  

Londos (2010) pekar på att läraren kopplar ofta samman det egna intresset för en viss 

idrottspraktik med valet av skola. Läraren kan då utesluta vissa praktiska moment i förmån för 

bollsport. Det blir en enkel omställning om fotbollsaktiviteten kan äga rum både inne och ute, 

om det har regnat och är vatten på planen förflyttas aktiviteten helt enkelt in istället. Läraren 

ser det som betydligt svårare att ta sig till friluftsområdet, vilket bidrar till att andra aktiviteter 

blir lidande. Som Londos (2010) skriver resonerar lärarna att bollsporter är bra genom att de får 

in kondition, koordination och gemenskap vilket de anser vara det viktigaste i ämnet. Det 

framförs även att elever som inte har erfarenheten av bollspel ska få möjligheten att uppleva 

denna form av idrott. Larsson (2004) menar att lärarna eftersträvar ett ökat inflytande från 

eleverna genom att balansera mellan att ta in föreningsidrotten i idrottsämnet eller inte. 

Föreningsidrottens medverkan kan göra det ofördelaktigt för de som saknar eller har dåliga 

erfarenheter från föreningsidrott samtidigt som ämnets popularitet tycks vara förknippat med 

just detta fenomen.  

Larsson (2010) menar att ett mål många lärare har är att låta eleven få uppleva så stort utbud av 

idrotter som möjligt. Larsson och Redelius (2004) skriver att lärare har en förhoppning om att 

elever ska finna en aktivitet i undervisningen som de kan ägna sig åt på sin fritid. Londos (2010) 

skriver att läraren anser att ett pass kan innehålla bollspel men även fyllas upp med något annat 

som stafetter eller ett gympapass. Han menar att bollspel inramar hela undervisningen med sitt 
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innehåll. För att tillfredsställa de elever som redan kan, finns bollspelet med medan de övriga 

inslagen finns bara för att elever som inte kan eller vill delta i bollspel ändå ska kunna delta på 

lektionen. Eftersom att läraren gör bedömningen att idrottsämnets huvudsak går ut på att hålla 

eleverna fysiskt aktiva har det ingen betydelse vad innehållet är. Om det finns alternativ kan de 

elever som inte tycker om bollspel erbjudas annan aktivitet. Den grupp som vill spela boll består 

till största delen av elever som utövar bollspel på fritiden (Londos, 2010). Sammanfattningsvis 

menar Londos (2010) att de övriga delarna av ämnet bara ses som ett moment som snabbt ska 

klaras av. Det inte är säkert att lärarna själva är medvetna om att de införlivar sina åsikter av 

vad som ska värdesättas på lektionerna och menar att lärarnas idrottshabitus framträder som en 

omedveten praktik. Kell (2015) anser att situationen mellan lärare, med sina unika upplevelser 

och berättelser och eleverna med sina unika bakgrunder och erfarenheter borde ses som en 

exceptionell chans att skapa varierande idrottslektioner. 

5.2. Elevperspektivet 
Redelius (2004) skriver att ett stort antal elever känner sig glada och trygga på idrottslektionerna 

men många känner raka motsatsen. Idrottsämnet är ett viktigt ämne som ska få barn att tro på 

sig själva och sin förmåga men även inspireras till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Skolverket (2016): ”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära”. Redelius (2004) säger att här har skolan en jätteviktig roll att få eleven att känna 

intresse för ämnet då detta kanske inte har kommit naturligt hemifrån eller från umgänget. 

Redelius (2004) skriver om nationella studier som menar att ämnet inte alltid ger eleverna en 

bättre och positiv självbild. Studier som även säger att ämnet inte heller ger ett bestående 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet, trots att kursplanen säger det. Redelius (2004) nämner 

att momentet bollspel är ett dominerande inslag i undervisningen där en hög procent av de 

elever som är positivt inställda till idrott säger att de behärskar sporten och i många fall även 

utövar den på fritiden. Engström (2002) menar att antalet barn och ungdomar som inte ägnar 

sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden har ökat Det är med andra ord en ganska stor klyfta 

mellan de som rör sig mest och de som rör sig minst. De elever som är negativa till ämnet menar 

själva att de inte håller en särskilt hög aktivitet på själva lektionen men är heller inte 

föreningsaktiva på fritiden. Ekberg (2009) skriver att det har skett en polarisering när det 

kommer till idrottsvanor bland ungdomar, där några elever är mycket aktiva till skillnad från 

de som i princip helt avstår från fysisk aktivitet. Här blir det en stor skillnad mellan elever som 

är föreningsaktiva och de som inte identifierar sig med detta innehåll. Engström (2008) har 

studerat om de redan föreningsaktiva eleverna kan nyttja sina erfarenheter i skolan för en senare 
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användning i ett livslångt perspektiv. Han kom fram till att det är den sociala hemmiljön, 

skolmiljön och elevernas skolframgångar som spelar in hur de i framtiden kommer träna eller 

ha någon form av motionsvanor. Erfarenheterna från idrotten i skolan har alltså mindre 

betydelse. En inskolning med tävling i skolan för att försöka få eleverna mer aktiva överförs 

alltså inte till en vana att motionera. 

Redelius (2004) skriver om att de elever som är positivt inställda har större tilltro till sin egen 

förmåga och de känner sig inte dåliga på lektionerna i lika stor utsträckning som de elever som 

inte är lika positivt inställda till ämnet. De positiva eleverna uppfattar sig själva som bra i de 

flesta bollspelsmoment men även i andra aktiviteter som förekommer i ämnet. Redelius (2004) 

ser en tydlig tendens att det är tilltron till den egna förmågan, vad eleven tror sig klara av hänger 

ihop med vad eleven värderar. Det eleven är bra på är även det denne anser är roligt. Det 

framkommer även att vissa elever anser att idrottsläraren favoriserar elever som är idrottsaktiva 

på fritiden. Det är ämnet som kanske mest visar vilka som är vinnare och förlorare. 

Redelius (2004) menar att elever i 14-15 års ålder många gånger har utvecklats i olika takt och 

många i de åldrarna tränar exempelvis fotboll fler gånger i veckan vilket ger självklara 

färdigheter och leder till att dessa skiljer sig avsevärt från de icke aktiva ungdomarna. Med de 

förutsättningarna är det inte konstigt att vissa känner sig sämre än andra. Redelius (2004) tar 

upp ett väldigt talande exempel om ett annat ämne som hon jämför med idrottsämnet: 

”Om man leker med tanken att det skulle finnas en enorm matematikrörelse, som liksom 

idrottsrörelsen engagerade stora mängder ungdomar men långt ifrån alla, att på fritiden ägna 

sig åt matematiska beräkningar. Om ett mål skulle vara att få fler barn att bli intresserade av 

matematik och få ett bestående intresse för ämnet, skulle man då låta dem räkna samma tal på 

lektionerna som de med flera års erfarenhet av ”matematikträning”? Och skulle man låta 

eleverna uppfatta att de jämfördes, bedömdes och betygsattes på samma grunder som 

matematikrörelsens barn?” (Redelius, 2004 s, 46). 

Hur hanterar man då att de eleverna med erfarenheter av idrott blir någon form av ”vinnare” i 

ämnet. Redelius (2004) menar att lärarna måste våga släppa bollspelsdominansen för att möta 

de icke föreningsaktiva barnen. Samtidigt hitta ett ämnesinnehåll som stimulerar den fortsatta 

fysiska aktiviteten. Då ämnet ska framkalla en god självbild och uppmana till att fortsätta vara 

fysiskt aktiva är det oacceptabelt att vissa elever känner sig utsatta och dåliga på lektionerna. 

Enligt Redelius (2004) framhåller lärarna i studien att prestationsmomentet inte alls är lika 
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framträdande som förut och de vill att ämnet ska vara något annat än det som föreningsidrotten 

erbjuder. Denna bild håller dock inte eleverna i intervjun med om utan anser att ämnet 

fortfarande går ut på att prestera. Meckbach (2004) menar att vissa elever inte ser någon skillnad 

mellan föreningsidrott och skolans idrott. De elever som är föreningsaktiva känner inga 

problem med detta, det gillar idrott, känner sig duktiga och blir positivt bekräftade. De elever 

som inte tränar på fritiden och som verkligen behöver veckans två idrottslektioner för sin hälsas 

skull blir istället mer passiva och osäkra. Redelius (2004) menar att för de elever som ser 

positivt på idrott och hälsa är det tävlingsmomentet som gör ämnet populärt. Ekberg (2009) 

menar att grunden i dagens idrottsbegrepp ligger i det gamla gymnastik begreppet mer än den 

ligger i det fornnordiska begreppet av idrott som betyder färdighet. Redelius (2004) anser att 

om läraren skall nå de mer osäkra eleverna måste antagligen ämnets popularitet sättas på prov 

och hitta andra former av undervisning vilket tyvärr kanske inte motsvarar de aktiva barnens 

förväntningar. Till ämnet idrott kommer många föreningsaktiva elever. När lpo 94 Skolverket 

(1994) infördes har det blivit en del problem med denna relation. Londos (2010) säger att tidig 

forskning har mer eller mindre bara sett fördelar med relationen och de har varit positiva till att 

tävlingsidrotten från föreningarna har kommit i fokus. När Dyson (2006) undersökte elevers 

syn på fysisk aktivitet och vad de tycker är bra respektive dåligt framkommer det att det är 

mycket samma innehåll på lektionerna och många elever anser att det ofta är bollrelaterat. 

Dyson (2006) menar att det finns ett behov hos elever av att läraren ska visa förståelse för hur 

de känner sig på lektionerna vilket lärare ofta tror sig veta. 

5.2.1 Olika elevtyper 

Cothran (2010) skriver att det finns olika elevtyper som har olika perspektiv på lärande. De 

exempel hon tar upp är: Lekfulla vänner, konkurrenter, samarbetande inlärning, social 

jämförelse och vänskaplig inlärning.  

Den första typen Cothran (2010) tar upp är lekfulla vänner som i första hand vill ha kul och 

vara tillsammans med sina vänner på lektionerna. Konkurrenterna jämför sig med varandra och 

kan tänka att de är bättre än andra elever på olika moment och vill hellre göra den aktiviteten 

de är bättre på än det dom gillar att göra mest. Konkurrenterna vill även lära sig nya saker om 

sig själva men det kommer i andra hand. Gruppen som använder sig av vänskaplig inlärning 

värderar umgänget med sina vänner samtidigt som att lära sig innebörden av fysisk aktivitet, 

men värdet ligger i att lära sig det med sina vänner. Gruppen som fokuserar på samarbetande 

inlärning värderar att ha roligt, lära sig arbeta med andra elever, få bra betyg men även att 
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komma överens med sina kamrater. Sista gruppen Cothran (2010) tar upp är social jämförelse. 

Dessa elever värderar högst att få lära sig om andra elevers likheter och skillnader med sig själv. 

De är därför öppna och mottagliga för andra elevers livsstilar.  

5.2.1 Hur elever uppnår glädje i ämnet 

I en studie av Bernstein et al. (2011) med syftet att undersöka elevers attityder och 

uppfattningar i idrottsämnet, kom de fram till att flera faktorer kan bidra till elevernas 

engagemang och kompetensnivå. Faktorer som framgång eller brist på framgång inom ämnet 

kan påverka elevernas attityder och uppfattningar. Skicklighet eller kunskap inom ett visst 

område är en viktig del av deltagandet i tävlingsaktiviteter och kan påverka hur elever deltar i 

en aktivitet. De attityder som elever bär med sig kan ha en effekt på uppfattningar om idrott 

och det i sin tur hur deltagandet blir. Om eleverna inte har förmågan att ingå i spelet kan detta 

ha negativa effekter på inlärningen. Har eleven som exempel en negativ erfarenhet av 

konkurrensutsatt innehåll i idrott och hälsa kanske denne inte vill delta. Bernstein et al. (2011) 

menar att målet för ämnet idrott och hälsa är att främja en livsstil av fysisk aktivitet där det är 

viktigt att eleverna har en trevlig upplevelse. Därför ansåg författarna att det var viktigt att 

granska erfarenheterna eleverna har. Författarna har intervjuat elever som anser att det 

viktigaste är lärandet och att ha roligt, poängställning är av mindre vikt. Det framkommer 

även att det är roligt att spela något de inte har spelat tidigare och få uppleva framgång inom 

det. Det låg även glädje i utmaningen, att få spela med jämlikar där konkurrensen ledde till 

utveckling. Något som framträdde i denna studie var att elevernas olika uppfattningar 

baserades på erfarenheter i tävlingsaktiviteter genom att attityderna var antingen negativa eller 

positiva. Författarna ansåg det vara relevant att undersöka hur undervisningen är uppbyggd 

för att eleverna skall kunna uppleva framgång. Uppfattningarna visade sig dessutom grunda 

sig i hur klassmiljön var samt hur strukturerad lektionen var för att eleverna skulle uppleva 

glädje. Eleverna menade att glädjen förstärks när undervisningen sker i en positiv och 

vårdande miljö.  

Dismore och Bailey (2011) anser att en bättre förståelse för elevernas attityder kan göra 

idrotten mer värdefull och dessutom skapa bättre fysiskt utbildade elever och uppmuntra till 

högre deltagande i fysiska aktiviteter. Dismore och Bailey (2011) menar dessutom att flickors 

rörelseglädje kan ökas om de undervisas i ett klimat där målen är att utveckla kompetens och 

ge mindre konkurrenskraft i en atmosfär som kan upplevas vara dominerad av killarna. Vad 

eleverna i denna studie som bestod av 35 flickor ansåg som roligt var kompetenshöjning, 

delaktighet, kunna ta kontroll på lektionerna, samarbeta och få känna grupptillhörighet. Enligt 
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denna studie menar författarna att idrott är ett undantag från regeln att lärdomar anses vara 

tråkigt. Det fanns även önskningar om att få fler valmöjligheter i idrott vilket återspeglar 

spänningen mellan populära och mindre populära aktiviteter bland eleverna. Det bör finnas ett 

urval av alternativ då inte alla är intresserad av fotboll som exempel. De flesta i skolan där 

Dismore och Bailey (2011) intervjuat elever är fotbollsfans men det finns självklart undantag, 

dock får ofta majoritetens önskan styra. Lärarna borde ge eleverna ett bredare urval och inte 

bara se vad den största gruppen tycker om. Det fanns även en uppfattning av att skillnaden i 

läroplanen i steget upp på gymnasiet gick från att vara kul till mer kunskapsbaserad inlärning. 

På gymnasiet lärs det ut mer kunskap till eleverna medan det var mer roligt spel på 

idrottsundervisningen på den gamla skolan. 

Något som även Garn och Cothran (2006) bekräftar från Bernsteins et al. (2011) studie, 

upplever elever glädje på idrotten om de känner sig kompetenta i den uppgift de ska utföra. 

Dessutom ökar motivationen om de får ett erkännande från en extern källa eller en duktig 

klasskamrat. Dessutom menar Garn och Cothran (2006) att lärare tror att lämpliga nivåer av 

utmaning där eleverna når framgång bidrar till glädje inom ämnet. Vissa elever uttryckte 

frustration på grund av meningsbrist då de skulle utföra kompetenstest i form av 

armhävningar, där ett visst antal gav dem ett A i betyg. Detta menar eleverna inte visar något 

om hur man gör för att träna för att bli starkare utan bara vem som var starkast i klassen. Dock 

finns det elever i studien som upplever glädje av konkurrensen, exempelvis där de vid en 

lektion skulle ha redskapsbana. De skulle springa, hoppa och krypa och detta gjordes på tid 

där de utsåg bästa pojke och flicka. Dock menar författarna att det inte är nyttigt att ha en 

aktivitet som orsakar alltför mycket konkurrensmässig atmosfär och att kvaliteterna ofta blir 

lidande. Garn och Cothran (2006) anser att lärare bör ge eleverna en stödjande och varm miljö 

på grund av den betydande inverkan det har på elevernas lärande och upplevelse av att ha 

roligt. 

5.3 Lärarperspektivet 
Det finns olika ramverk för hur lärarens identitet utvecklas och som kan ligga till grund för hur 

undervisningen formas. Ett av många ramverk är utvecklat av Lortie (1975). Han menar att det 

finns tre olika sorters socialiseringsfaser under vilka lärare formar sin identitet. Detta styrks av 

Lawson (1986) som anser att en lärares yrkessocialisering är en livslång process. Flory och 

McCaughtry (2014) menar att dessa ramar lägger grunden till hur identiteten formas under 

utbildningen. Varje fas innehar unika egenskaper men ingen kan fungera utan ett inflytande 
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från omgivningen. För att kunna ansluta till eleverna måste man få en djupare relation till både 

dem och deras familj men även deras bakgrunder och inlärningsstilar.  

De tre faserna som Lortie (1975) presenterar är; kulturell socialisering, professionell 

socialisering och organisatorisk socialisering. 

Kulturell socialisering omfattar de åtgärden individen genomför samt övertygelser och 

värderingar som kommer från födseln. Dessa skapar och förstärker ideologier om yrkesetiken 

(Lortie, 1975). Lawson (1986) menar att kulturell socialisering hänvisar till barndomen och kan 

formas av familjen, vännerna och i detta fall idrottstränare. Denna erfarenhet kallar Lawson 

(1986) för sunt förnuft. 

Professionell socialisering är den process där vi rekryteras in i idrottslärarutbildningen och 

förvärvar de kunskaper, värden och färdigheter som vi anser är idealiska för vår profession i 

ämnet idrott och hälsa (Lawson, 1986). Lortie (1975) kallar detta för ”gemensam teknisk 

kultur” för lärarna. Lärarprogrammet är instrumentet för denna fas.  

Organisatorisk socialisering är den process som syftar till att bevara traditionella kunskaper 

eller rutiner som skapas av en skola eller organisation och kan arbeta för en förändring för att 

behålla dessa traditioner. Denna sista ram överväger hur socialisering påverkar lärare som ska 

lära sig att undervisa (Lortie, 1975). Lawson (1986) kallar denna fas även för byråkratisk 

socialisering och bekräftar att det är en process vilken idrottsläraren tar vara på kunskaper och 

färdigheter som värderas av skolan. 

Stroot och Williamson (1993) menar att dessa socialiseringsfaser är en form av 

yrkessocialisering som är en process genom vilken läraren lär sig olika roller, värderingar och 

vilka förväntningar som kommer genom ett specifikt yrke. Tidiga upplevelser i skolor kan 

påverka lärarens uppfattningar om hur det är att vara lärare som även Flory och McCaughtry 

(2014) skriver om. Lortie (1975) och Schempp (1989) sammanfattar att den kulturella 

socialisationen är den mest kraftfulla socialisationen.  
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5.3.1 Exempel på socialiseringsfaser 

Nedan ges några exempel på hur socialiseringsfaserna kan fungera ur ett lärandeperspektiv. 

Kulturell socialisering 

I sin studie berättar Kell (2015) om två lärare som gjort praktik som idrottslärare och som möter 

problem på arbetet. Den ena berättar att hon måste dela utrymme med en annan lärare i idrott 

som verkar oorganiserad och resonerar på ett opedagogiskt sätt som att ”bara ta ut tjejerna för 

att spela fotboll”. Med tiden då hon arbetade jämsides dessa idrottslärare började hon lära sig 

mer om skolans idrottsupplägg och börjar känna sig mer bekväm i sin egen yrkesroll. Graber 

(1989) menar att professionell socialisering kan förstärka personliga erfarenheter från kulturell 

socialisering. Pike och Fletcher (2012) skriver att det kan finnas en önskan att leva ut sin egen 

professionalism men tyngden av tidigare erfarenheter kan ibland begränsa omfattningen av 

förändring. Detta kan leda till en frihetsberövande inställning i undervisningen och en känsla 

att man måste bevara vissa traditioner som är förknippade med yrket. Kell (2015) skriver att 

läraren blev starkare och bestämde sig för att inte låta andra lärares oorganiserade undervisning 

stå i vägen för den egna professionalismen och filosofin. Hon försökte leva ut visionen om hur 

hon vill uppfattas som pedagog och undervisa efter sina värderingar. Hon försökte motstå de 

andra lärarnas riktlinjer i undervisningen och arbetade istället efter sina egna värderingar. Vilket 

är exempel på en kulturell socialisering (Kell, 2015).  

Professionell socialisering 

Kell (2015) menar att båda lärarna strävade efter och kände sig utmanade att få lära ut på sina 

egna sätt istället för att göra det som förväntades av dem eller som det alltid har gjorts tidigare. 

Genom en professionell socialisering som handlar om att förvärva de kunskaper och färdigheter 

som är idealiska för vår idrottsundervisning kunde de uppnå en egen struktur. Det lärarna menar 

är att de försökte hitta en undervisning som återspeglade deras yrkesidentitet samtidigt som de 

respekterade och bevarade skolans och lärarnas sätt att genomföra undervisning på. 

Organisatorisk socialisering 

Kell (2015) skriver om en annan lärare som också gjort praktik som kände spänningar i 

förhållandet till hur hon upplevde att idrottsundervisningen ska vara och att hon inte alltid ville 

göra det hon förväntades göra. Hon ville göra det som fungerade bäst för henne. Någon enstaka 

lektion gick inte som tänkt där hon fick påbackning vilket ledde till att hon började undervisa 

mer som sin handledare gjorde. Precis som Stroot och Williamson (1993) menar så fick hon 
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lärdom om vilka förväntningar som låg på henne. Pike och Fletcher (2012) skriver att redan 

under utbildningen tenderar lärare att börja tänka och agera som andra lärare och utveckla 

professionella identiteter som lärare i idrott. Att skapa gemensamma värderingar och kunskap 

återspeglar en gemensam kultur och ideologi. Nyutexaminerade lärare är ofta föremål för 

organisatorisk socialisering. Läraren upplevde en press på att göra på ett speciellt sätt, möjligen 

för att upprätthålla en tradition som fanns på skolan. Exemplet är en organisatorisk socialisering 

(Kell, 2015).  

5.3.2 Vad bidrar till lärares erfarenheter 

Flory och McCaughtry (2014) skriver om hur idrottslärares karriärer blivit influerade av tiden 

innan deras lärarutbildning och hur det påverkat deras arbete i skolor i städerna. Något som 

påverkat lärarna de intervjuat var deras exponering för mångfald, familjerelationer och kultur. 

De menar att det är stor skillnad på skolor i städerna och skolor på landsbygden. Skolor i 

städerna har en unik uppsättning av både utrymme, tid och utrustning och därför kämpar många 

idrottslärare i städerna för att ge eleverna varierande innehåll i undervisningen. Trots utrymme 

menar Londos (2010) att det är lärarnas idrottshabitus och smak för olika idrottspraktiker som 

verkar styra vad innehållet blir på idrottslektionerna. 

Flory och McCaughtry (2014) skriver att lärare i städerna även får mer erfarenheter av att möta 

elever med olika bakgrund, eftersom 80 % av alla elever i USA är afroamerikaner, 

latinamerikaner eller amerikaner med asiatiskt ursprung. Många lärare med 

medelklassbakgrund kommer själv från skolor på landsbygden och har växt upp i ett samhälle 

där normen har sett annorlunda ut än i storstäder. Lärare som kommer från landsbygden stöter 

mest troligt på elever med en annan etnisk, kulturell eller ekonomisk bakgrund än de själv har. 

Ahrne et al. (2008) skriver om hur en individ även påverkas av vilken klasstillhörighet de haft 

under uppväxten. Både intressen, eventuella studier och livsstil kan påverkas av den 

samhällsklass man har tillhört. Då spelar både ekonomi och kulturella kapital in. 

Flory och McCaughtry (2014) fann i studien att idrottslärare i städerna har större variation i 

undervisningen och jobbar för att ge eleverna relevant innehåll. Läraren måste kunna planera 

och genomföra meningsfulla, relevanta och unika inlärningsmöjligheter. Kell (2015) menar att 

problemen kan uppstå när insikten om att inte alla elever är likadana och alla situationer inte 

kräver samma åtgärder. Läraren måste även ta hänsyn till miljön i skolan och ha förmågan att 

hitta en balans dessa två emellan. Lärarna har sina egna berättelser, erfarenheter och historier 

som ska sammanföras med elevernas egna och helt unika erfarenheter. Pike och Fletcher (2012) 
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resonerar att det är viktigt för skolsystemen att lärare inte fastnar vid föråldrade åsikter utan att 

reflektera samt vara kritisk mot sina egna undervisningsmetoder. Detta för att komma i kontakt 

med lämpligare och modernare metoder och kunna avancera inom pedagogik. Om sådana 

strategier inte genomförs på systemnivå är det troligt att många lärare kommer att stå fast vid 

en traditionell och konservativ strategi. Kell (2015) menar att elever och lärare tillsammans ska 

skapa och leva ut exceptionella versioner av hur idrott och hälsa ska se ut.  

Meckbach och Wedman (2007) menar att idrottslärarstudenterna ofta har personliga 

erfarenheter från föreningsidrotten. Några har dessutom utövat sina sporter på elitnivå vilket 

kan avspegla undervisningen när dessa idrottslärare kommer in i skolans värld. Detta resonerar 

även Sandahl (2004) om, har läraren omfattande erfarenheter från föreningsidrotten är det något 

som kan influera deras yrkesutövande. Majoriteten av studenterna menar Meckbach och 

Wedman (2007) har dessutom varit aktiva i någon form av bollspel, både lag och individuell 

bollgren. Engström (2008) konstaterade tidigt att det är idrottslärarens egna intressen, bakgrund 

och kompetens som styr innehållet i undervisningen. Kell (2015) talar om 

socialiseringsprocessen som den process vilken konstruerar och återger vad samhället ”tror” 

om lärare och detta är något som resulterar i att lärare börjar forma sin identitet efter det. 

Kunskap är sammanflätat med identiteten som tar hänsyn till praktisk kunskap som vart läraren 

verkar. Larsson & Linnér (2011) hävdar att idrottslärarstudenter utgår från sin egna idrottsliga 

identitet när de resonerar kring idrottslektioner. Deras erfarenheter är påverkad av 

idrottsföreningar som är tävlings och rangordningsbaserad till skillnad från styrdokumenten för 

idrottsundervisningen som skall syfta till alla elever, inte bara de föreningsaktiva. 
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6 Metod 
Följande kapitel kommer handla om vilken metod som har använts för att uppnå målen med 

studien. Den genomfördes med fallstudier där två lärare har blivit intervjuade inom ämnet idrott 

och hälsa. Av intresse för min studie delades dessa upp på en ny- utexaminerad och erfaren för 

att se om det skiljde sig åt i deras utbildning samt om deras personliga intresse genomsyrade 

undervisningen.  

Observation har använts på 4 lektioner per lärare som innehåller bollsport för att få en inblick i 

hur elever påverkas av det. De intervjuade lärarna i min studie utbildade sig under lgr 80 

Skolverket (1980) och under lpo 94 Skolverket (1994), därför har innehållet gällande 

idrottsämnet i dem varit av intresse för mig. 

6.1 Kvalitativa metoder 
Detta är en kvalitativ studie med lågt strukturerade data. Exempel på det är intervjuer med 

öppna svar att tolka. Med kvalitativ metod menas att med de frågor som ställs rör människors 

upplevelse eller syn på verkligheten, det ska finnas en öppenhet att få förklara, beskriva och 

tolka. I grund och botten handlar det om beskrivande aspekter (Hedin, 1996). 

Anledningen till att just en kvalitativ metod är vald, som Hedin (1996) skriver är att det oftast 

omfattar ett färre antal personer där avsikten är att undersöka dessa djupare.  

 

Intervju är ett sätt att samtala på vars fördel är att svaret kommer direkt på det som är oklart och 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor om det uppkommer nya intresseområden under 

intervjun (Långström, 2010).  

Patel (1991) menar att intervjuaren bör klargöra för informanten att dennes bidrag är viktigt och 

hur informationen kommer bearbetas. Även om det är konfidentiellt eller inte bör informanten 

få en möjlighet att ta ställning till att delta eller inte samt att materialet skickas innan intervjun 

så informanten får möjlighet att känna sig förberedd.  

Långström (2010) pekar på vikten i att vara noga med syftet till intervjuer som metod och varför 

just den metoden passar bäst just för den aktuella studien. När detta val är gjort är det dags att 

bestämma vilken form av intervju som skall genomföras.  

Denna studie innefattar personliga intervjuer med båda lärarna, 11 elever från årskurs 8 samt 

13 elever från årskurs 5 uppdelade per lektion. Eleverna har blivit valda genom att antingen 

observatören eller läraren har frågat om de vill delta vilket har varit frivilligt. I vissa fall innan 

lektionen av läraren eller av mig under lektionstid eller efter, då i samråd med läraren vilka som 

är föreningsaktiva eller inte. Detta för att få en djupare inblick i om eleverna delar lärarens mål 

för undervisningen. En fallstudie är av lämplighet för detta arbete för att som Bell (2016) 
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förklarar kunna studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd. På 

detta vis kommer en högre förståelse att nås för helheten då läraren och eleverna observeras 

genom diverse händelser, med förhoppning att se om undervisningen ger det resultat den 

beräknas göra. 

6.2 Observation 
Observation är det främsta medlet för att skaffa information genom egna erfarenheter, behov 

och förväntningar. Detta skriver Patel (1991) är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla 

information. Patel (1991) menar att observationer är användbara när information skall samlas 

in i naturliga miljöer som i detta fall att närvara under ett antal idrottslektioner. Observationer 

används ofta för att komplettera informationen från annat material som exempel intervjuer. 

Detta görs för att sammanställa och hitta gemensamma mönster (Patel, 1991). 

De åtta lektionerna har observerats som icke deltagande genom att sitta på läktaren och anteckna 

vad som hänt under lektionen. Anteckningarna har följt en mall som förberetts för att veta vad 

som ska observeras. De teman som har observerats är vilken typ av lektion, vad som skall 

genomföras, målet med lektionen, hur deltagandet ser ut, om eleverna gör vad som förväntas 

av dem, hur eleverna reagerar på innehållet, hur eleverna beter sig, hur klimatet på lektionen är, 

vilka instruktioner eleverna får samt hur instruktionerna uppfattas. Mallen finns även i bilaga 

se sidan 66. 

6.3 Forskningsetiska principer 
Då forskning är av vikt för samhällets utveckling så finns där ett visst krav på hur forskningen 

bedrivs. För att kunskaper skall kunna förbättras och utvecklas bör därför forskningen hålla en 

hög kvalité. Denna studie har utgått från Vetenskapsrådet (2002) genom att följa deras 

forskningsetiska principer.  

För att forskningen skall kunna genomföras ställer det krav på samhället som i sin tur har skydd 

mot otillbörlig insyn i exempelvis livsförhållanden. Ingen individ får utsättas för kränkningar, 

fysisk skada eller förödmjukelse. Detta är individskyddskravet och är den mest grundläggande 

och självklara utgångspunkten som senare delas in i 4 allmänna huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebar att båda lärarna som blev kontaktade via telefon och eleverna som 

deltagit i intervjuer fick information om studiens syfte, deltagande villkor samt anonymitet 

enligt konfidentialitetskravet. Information om mitt deltagande samt syftet bakom detta skrevs 

ned och med hjälp av lärarna skickades ut till de berörda klassernas vårdnadshavare för att de 

skulle ha möjlighet att avgöra sitt barns deltagande eller inte. Lärarna och eleverna fick sedan 
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godkänna sitt deltagande enligt samtyckeskravet. All data som samlats in användes enbart i 

forskningssyfte, detta enligt nyttjandekravet. 

6.4 Avgränsningar och urval 
Min fallstudie har avgränsats till två klasser och två lärare samt 11 respektive 13 elever.  

De lärare som min studie riktar sig mot innefattar en nyutexaminerad och en med många års 

erfarenhet. I urvalet skall även undersökas om där finns skillnader i de utbildningar lärarna har 

gått. Det vill säga skillnader i kursplaner med många års mellanrum. Studien behandlar elever 

i årskurs fem och åtta. De olika elever som intervjuades var elever som är aktiva på fritiden vid 

ett tillfälle och icke aktiva mot ett annat tillfälle. Detta för att uppmärksamma om det fanns 

eventuella skillnader i deras syn på idrottsundervisningen.  

I fortsättningen kommer de bägge lärarna få fingerade namn där lärare 1 blir benämnd som 

Morgan och lärare 2 som Lasse. De båda lärarna är verksamma på samma grundskola men i 

olika årkurser. Morgan är lärare för åldrarna 7-9 men mentor i årskurs 8, den klass som valdes 

att följas och Lasse för åldrarna 4-6 men mentor för årskurs 5, den klass som valdes att följas. 

Lasse har arbetat med högstadiet tidigare och haft klasser som numera Morgan har. Åldrarna 

mellan lärarna skiljer sig avsevärt då intresset i undersökningen grundar sig i hur de båda arbetar 

med olika former av erfarenheter samt vilken läroplan de utbildat sig under.  

Årskurs 8 består av 2 klasser med 31 elever i en av klasserna och 29 i den andra, totalt 60 elever. 

Dessa två klasser har ämnet idrott och hälsa tillsammans med två idrottslärare. Av denna 

anledning har två klasser observerats och det är anledningen till att det är stora grupper i de 

olika lagen. Årskurs 5 består av 27 elever. 
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6.5 Analysmetod och reliabilitet 
Den analysmetod som använts vid denna studie är meningskoncentrering. Enligt Lantz (2007) 

innebär det att data som kommit fram genom mina intervjuer har formulerats om till mindre 

meningar för att ta ut det väsentliga i varje intervju. Meningar har koncentrerats till kortare 

uttalanden. 

För att analysera insamlad data gjordes en sammanställning av data från observationerna samt 

intervjuerna från både lärare och elever. Sammanställningen genomfördes på följande vis. Efter 

att lärarintervjuerna genomförts transkriberades dessa. Sedan skrevs observationerna ned i ett 

dokument på datorn. Intervjuerna lästes sedan igenom noggrant flera gånger och sedan lästes 

observationerna igenom. Därefter togs svaren som hade med forskningsfrågorna och mitt syfte 

att göra ut ur transkriberingen och formulerades om och kortades ned. Efter det analyserades 

de delar av lärarens svar med vad som observerats under lektionerna. Efter detta transkriberades 

elevintervjuerna och lästes noggrant igenom för att se hur de tolkningar de har av lektionerna 

stämmer överens med vad lärarna har sagt samt vad som observerats.  

Reliabilitet menar Trost (2010) är att en studie är tillförlitlig. Med det menas att de mätningar 

som studien gjort skall vid ett annat tillfälle uppnå samma resultat. Vid kvalitativa studier skall 

samma intervjufrågor ställas på samma sätt till alla informanter och att intervjusituationen skall 

vara likvärdig. Då det är människor som intervjuas kan forskaren dock inte förutsätta att 

resultatet blir detsamma eftersom informatören kan vara påverkad av nya upplevelser och 

erfarenheter. 

I denna studie innebär tillförlitligheten att samma frågor har ställts till samtliga elever förutom 

eventuella följdfrågor. Intervjusituationen har dessutom varit under samma förutsättningar 

direkt efter lektionen då de övriga eleverna lämnat idrottshallen. För att eleverna skall svara så 

sanningsenligt som möjligt har det förklarats att inga namn används i studien samt att ingen 

skola eller kommun heller kommer nämnas. Intervjuerna delades även upp med föreningsaktiva 

i en grupp samt icke föreningsaktiva i en grupp med max 4 elever per tillfälle för att de inte 

skulle bli påverkad av varandra och våga säga vad de verkligen tycker.  
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7 Resultat/Analys  
I följande kapitel finns resultatet av studien att avläsa. Först presenteras Morgan och Lasses 

olika socialiseringsfaser. Detta följs av hur lektionerna har skapats och hur de upplevs av 

eleverna för att sist redovisa kopplingar dessa mellan.  

Studien har delats in i följande teman: 

 

Lärarens kulturella, professionella och organisatoriska faser 

Hur bollsportsundervisningen skapas, förstås och upplevs 

  Arbetssätt, undervisning och leverans 

Elevupplevelser 

Tävling och rörelseglädje  

Kopplingar mellan lärarna och undervisningens innehåll 

 

7.1 Lärarens kulturella, professionella och organisatoriska faser 

Morgan 

Kulturell socialisering  

Morgan är 31 år och mycket idrottsintresserad och har en bred bakgrund inom såväl fotboll som 

ishockey samt bandy. Morgan upplevde skolidrotten som rätt orättvis då det förekom en viss 

favorisering av elever. Han själv var en vinnarskalle och kände sig mycket engagerad om någon 

av de idrotter som han utövade på fritiden kom på lektionen, de övriga momenten var han inte 

alls engagerad i. Morgans idrottsrelaterade intressen kommer inte från skolidrotten utan både 

fotboll och ishockey inleddes redan innan skoltiden. Bandyn började han med på grund av det 

sociala efter en flytt till ny ort och är något han fortfarande är aktiv inom. Klimatet bland 

eleverna på idrottslektionerna i grundskolan upplevdes som positiv då alla i klassen var riktigt 

duktig. 

Professionell socialisering 

Morgan är utbildad under lpo 94 inom ämnena idrott, hemkunskap samt religion. Morgan valde 

att läsa till idrottslärare på grund av en gammal mentor som uppmuntrat till det sedan låg ju 

även intresset för idrotten som grund. Utbildningen genomfördes i Gävle på distans men även 

i Umeå för ämnet hemkunskap. Morgan upplevde utbildningen som negativ då det var dåligt 

med praktik och fokus lades mer på teori, Morgan hade själv önskat mer praktik då det är det 

läraryrket handlar om. Från utbildningen i ämnet hemkunskap har han fått med sig mycket 
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praktiskt som används i den egna undervisningen då inte erfarenheten av det fanns innan. 

Idrottsämnet anser Morgan inte har gett lika mycket då han kände sig mer trygg inom det 

området redan innan studierna började. Tiden efter utbildningen har gett honom mycket 

erfarenheter då han har tagit tillfällen att arbeta vid många olika skolor.  

Organisatorisk socialisering  

Morgan har arbetat i olika skolor under olika former i ca 10 år men som utbildad lärare fyra år. 

Han är mentor för årskurs åtta men arbetar i alla högstadiets årskurser, sju till nio. Morgan 

arbetar aldrig med bollsporter i ämnet idrott och hälsa då han resonerar att de traditionella 

sporterna tappar för många elevers intresse för ämnet. Morgan arbetar mer med bollekar och 

kullekar för då kan alla vara med och hitta egna strategier. Det förekommer att han har två olika 

upplägg på lektionen med ett upplägg på ena sidan idrottshallen och ett annat på andra sidan 

där eleverna får välja det som de känner passar de bäst. Morgan jobbar dock aldrig med 

tävlingsmoment. Morgan tror att anledningen till att de traditionella bollsporterna finns kvar i 

undervisningen trots att läroplanen inte tar upp det är av gammal vana, han tror att det alltid har 

varit så. Morgan anser att undervisningen inte alls präglas av egna intressen utan han jobbar 

bara utifrån ett modernt tänk och försöker ta med det som händer i det moderna samhället. 

Morgan ser dock skillnader mellan elever som han följt hela vägen från årskurs sju och elever 

som Lasse haft innan. De elever han har haft är vana hans arbetssätt och har oftast ingen kritik 

medan de elever som har blivit vana vid det gamla traditionella innehållet efterfrågar detta på 

lektionerna, sedan finns det ju alltid elever som har en negativ attityd. Morgan tror ändå att det 

har mycket med vanan att göra. Han anser att dagens läroplan är bra och jämfört med de andra 

som Lpo 94 vilken var aktuell under den egna studiegången, är dagens den som ger ämnet mest 

rättvisa. Den äldre var mer inriktad på prestation och dagens på en reflektion om varför vi 

genomför olika moment. Morgan menar att relationen till eleverna är av största vikt och att de 

alltid tar med elevernas önskningar i planeringen. Morgan anser att läraryrket är det bästa man 

kan tänka sig.  
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7.2 Hur bollsportsundervisningen skapas, förstås och upplevs 
 (upplägg/regler på dessa bollekar presenteras i bilaga) 

Fyra lektioner innehållande: 1: Golden Eye, 2: Bollaktiviteter 3: 4 former av basket 4: 

Bollaktiviteter  

Arbetssätt, undervisning och leverans 

Morgan börjar lektionerna med att skriva upp de kunskapskraven från läroplanen som 

lektionerna berör på tavlan och går igenom dem. Han frågar vad som menas med komplex 

rörelse och samarbete vilket eleverna får ge sina tolkningar på och svarar som exempel att det 

är när man ska springa och kasta samtidigt. Morgan går även igenom vad det finns för skaderisk 

i dessa bollekar och frågar eleverna hur man kan göra för att förebygga dem.  

Anledningen till att Morgan väljer bollekar och kullekar är att han vill få eleverna att hitta egna 

strategier. Det händer att han har olika upplägg i hallen precis som denna lektion men med 

skillnaden att eleverna ibland får välja vilket upplägg de vill delta på. Då kan det vara någon 

form av bollsport på en sida och en bollek på den andra. På lektion två var upplägget att alla 

skulle gå runt och vara på alla olika moment.  

På en lektion bryter Morgan för att fånga upp vad målet för lektionen är med 

eleverna. Han ställer frågan vad vi tränar på när vi har bollsporter varpå eleverna 

tar upp komplexa rörelser. Detta bekräftar han med att fråga tillbaka vad en sådan 

är. Eleverna ger några förslag.  

Morgan tar även upp öga hand rörelsen vilket innebär att eleven ska med hjälp av ögat se hur 

handen ska agera med olika verktyg, i detta fall en boll. Morgan lyfter upp att eleverna tränar 

på samma sak när de åker skidor som när de har bollsport och menar här att komplexa rörelser 

finns i nästan allt de gör på idrotten.  

Morgan har valt att använda sig av fyra olika bollaktiviteter på de fyra lektioner som 

observerats. Han har tagit några traditionella sporter men gett dem nytt utseende och nya 

förutsättningar genom att ändra reglerna. Sedan använder han sig mycket av olika bollekar för 

att nå så många elever som möjligt då han anser att han tappar för många elevers intresse vid 

de traditionella sporterna. 

Morgan ger tydliga instruktioner på varje lektion så eleverna förstår vad som ska genomföras. 

Eleverna vet vilka redskap som ska användas och är snabbt igång med framplockandet. Alla 

elever vet vad Golden Eye innebär och lektion ett flyter på. Golden Eye ett väldigt populärt 

inslag på idrottslektionerna, det framkommer i intervjuerna. En liten grupp elever blir mindre 
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aktiva ju längre tiden går men får uppmuntring av Morgan vilket det framkommer sedan att det 

är tips på strategier han ger dem, vilket gör några av dem lite mer aktiv.  

Efter ett tag lyckas en av eleverna ta sig fram till ärtpåsarna och plocka med en 

hem vilket gör att eleven fylls av entusiasm genom att hoppa och skratta och gör 

ett nytt lyckat försök. 

Morgan har även anpassat spelet genom att påpekat att kast på huvudet är ogiltigt vilket gör 

att eleverna inte får någon avsiktlig boll där. 

Vid lektion två går Morgan igenom reglerna, de ska dela in sig själva i lag om tre till fem elever 

och genomföra leken Följa John där var och en av gruppdeltagarna ska leda en övning. De flesta 

uppvärmningsgrupper gör som de blivit tillsagda men två grupper med två och tre elever är 

avslagna. Morgan märker sedan vid spel att de elever som bär ögonbindel har blivit lämnade 

vid korgen och de övriga spelar, Morgan förklarar då för dem att de måste hålla varandra i 

armkrok så det är samarbete som gäller då endast de elever som bär ögonbindel är de som får 

sätta bollen i korgen. Samma sak händer på lektion fyra. På basketen blir det mer en chansning 

när eleverna siktar på mål så ingen blir sur när det missas.  

Vid ett tillfälle lyckas en elev sätta bollen i korgen och skriker ja, av glädje och 

förvåning.  

Det observeras att det är mest rörelse på plan under innebandyn vid lektion 2, dock framkommer 

det på elevintervjuerna att ambassadören är helt klart roligast, det är de överens om. 

På lektion tre delar Morgan in eleverna i åtta lag utan protester eller kaos och placerar ut dem. 

Efter går han snabbt igenom vad lektionen kommer handla om och att de kommer genomföra 

fyra varianter av basket. Idrottshallen delas in i fyra delar. På ena planhalvan kommer det bli 

traditionell basket och blindbasket. På andra planhalvan kör de basketfia samt doppboll. 

Morgan får snabbt igång eleverna genom att säga åt dem att ställa sig upp för att genomföra 

uppvärmningen. Uppvärmningen blir kull där även Morgan är med i första omgången. Han 

förklarar att om eleverna blir tagna av honom ska de göra 10 stycken stand- ups vilket han visar 

är att lägga sig på ryggen och ställa sig upp. Morgan väljer sedan ut en av eleverna som också 

ska vara tagare och beslutar att om eleverna blir tagna av honom ska de göra 10 stycken burpees 

vilket innebär att de tagna eleverna ska gå ner på golvet och göra en armhävning för att sedan 

hoppa upp och klappa händerna över huvudet. Morgan byter efter ett tag ut sig själv och väljer 

en ny elev som ska vara tagare, detta helt utan protester.  
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Morgan går igenom några regler som eleverna får anpassa sig till. Morgan ställer sedan frågan 

till eleverna om vilka övriga regler de ska använda varpå de svarar att de vill använda ”vanliga” 

regler vid de fyra olika bollaktiviteterna. Morgan påpekar sedan att reglerna inte är viktigast 

utan det är att eleverna får till ett spel. Han delar sedan in eleverna i fyra lag genom att ge dem 

en väst. Alla elever är igång och rör på sig och förstår vad de ska göra. Morgan tog upp innan 

spelet drog igång att det är passningsspel som doppboll handlar om vilket eleverna följer. 

Eleverna rör sig mest på den traditionella basketformen. Det är lite mindre rörelse på 

blindbasket om man jämför med de övriga momenten. På basketfia har de en rätt liten plan för 

att eleverna ska ha möjlighet att ta sig runt på den korta tid de har som är ca fem minuter. Efter 

ett tag byter eleverna sida men rörelsen på de olika momenten ser lika ut med lite mindre rörelse 

på blindbasketen. 

Innan lektion fyra drar igång är det Morgan som riggar idrottshallen och tar fram alla redskap 

som skall användas. Alla elever sitter på sidan och väntar förutom en elev som hjälper honom, 

en elev som har observerats är väldigt aktiv på lektionerna och som deltagit i intervju tidigare 

där det framkommit att hon bryr sig mycket om idrott och hälsa.  

Morgan säger åt eleverna att uppvärmningen blir följa John där eleverna ska gå 

med i en grupp om mellan 1 – 30 personer och frågar eleverna hur de ska lösa den 

varianten. Alla eleverna hakar på någon, det blir två ganska stora grupper, två 

grupper om tre elever samt en mellanstor grupp på sex elever. Ingen elev blir 

utanför eller tar en blygsam roll. 

Morgan berättade för mig innan lektionen att det inte ska framgå vad målet med lektionen är 

utan det är något eleverna ska reflektera över själva. Morgan brukar gå igenom vid lektionens 

slut vad målet är och eleverna var denna gång överens om att målet för lektionen var tydligt då 

det gäller att samarbeta och uppleva rörelseglädje.  

Morgan jobbar mycket med musik på idrottslektionerna. Vid en lektion använder han den som 

uppmärksamhetsmanöver och stannar den när det är dags att rotera, detta uppfattas av alla 

elever. Morgan säger att det är sista rotationen och när han stannar musiken efter det förstår alla 

elever att det är dags för samling. De tar av sina västar och går snällt för att hänga upp dem på 

en krok och sätter sig på golvet för att invänta slutinstruktionerna. Morgan går då igenom vad 

de har tränat på denna lektion och tar åter igen upp att de tränar komplexa rörelser och 

samarbete. Morgan avslutar lektion fyra med att berömma eleverna och berättar hur roligt det 

är att bedöma dem när de är så här aktiva. Morgan påpekar även att alla inte tycker om 

bollaktiviteter men att de kämpar ändå vilket gör han stolt. Han berättar även att det enda han 
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har gjort denna lektion är att starta och pausa musiken och resten har eleverna gjort. De har 

startat matcherna själva och följt reglerna utan några konstigheter. 

Elevupplevelser 

Eleverna i intervjun anser att det är skillnad på lektionerna på elever som inte är aktiva på 

fritiden samt de som är det för de som inte är aktiva orkar inte lika mycket. De anser dock att 

de inte är mindre engagerade och menar att det är olika elever som klagar vid olika tillfällen. 

En av elevernas upplevelse av lektion ett var negativ då han inte fick spela så mycket, denna 

elev blev träffad ofta. Eleverna var inte medvetna om några speciella strategier, en elev säger 

”Det var mest bara att springa och undvika att bli träffad”. 

På frågan om hur eleverna hanterar bollrädsla så har de lite olika uppfattningar, några menar att 

de alltid har bollekar och de är vana är få en boll på sig vilket de menar får accepteras, dock har 

de oftast mjuka bollar så de säger att det inte gör ont. De flesta eleverna i årskurs åtta tycker det 

är viktigt att göra mål, en elev säger: ”Det är det som är meningen men ibland finns vissa 

svårigheter som när man ska ha ögonbindel men det blir en större utmaning”. De flesta eleverna 

är överens om att det är roligare med vanligt matchupplägg än innebandy med sko eller hand. 

”Det blir mer på riktigt med vanligt matchupplägg då det är tävlingsmomentet som är roligast, 

vi gillar att vinna”.  Det finns dock några elever som inte tycker om att hålla på med bollar alls, 

de tre elever i intervjun som inte är föreningsaktiva säger att de hatar bollsporter, en säger: 

”Fotboll är det värsta men basket är ok eftersom man inte håller på med fötterna då jag inte 

har några inneskor”. 

Ambassadören är något eleverna känner igen och har upplevt ett flertal gånger, de är överens 

om att ambassadören var roligare på lektion två och att det är ett populärt inslag på idrotten då 

det händer något hela tiden. På lektion tre är det doppboll och basketfia som eleverna anser det 

ligga mest rörelseglädje i. På frågan om vilka kompetenser de anser att de tränar på en sådan 

här lektion säger en elev: ”Pricksäkerhet, att kunna lita på folk och samarbete”. De tycker 

dessutom att de når dessa mål på lektionen. 

De eleverna som deltar i denna intervju säger att de inte har några strategier utan bara kör på 

och försöker få bollen i mål, detta trots att Morgan önskar att de ska finna egna strategier på 

lektionerna. Om eleverna vet att någon är mer pricksäker så brukar de passa de i närheten av 

målet. En elev som är föreningsaktiv säger: ”Jag gillar de flesta bollsporter men fotboll är svårt 

men jag gillar både vanlig innebandy och dessa upplägg med andra regler”. De föredrar dock 

bollekar med mjuka bollar där spökboll är favoriten eftersom de är lite bollrädda. 
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Tävling och rörelseglädje  

Morgan påpekar vid ett flertal tillfällen att det inte är resultatet som är viktigt utan att eleverna 

har roligt och upplever rörelseglädje. En elev säger: ” Det är mer lekar än bollsporter på 

idrotten och det är bättre än att spela match”. På frågan om det är samma krav på fritiden som 

på skolan så anser alla att det är lika. En elev säger: ”Jag tycker inte om bollsporter för jag kan 

inte sporta i team för att det är tråkigt”. De flesta intervjuade eleverna är aktiva på fritiden, 

några privat och några inom förening där det är fotboll och skidåkning som gäller.  

De är överens om att det viktigaste med att röra sig är för hälsans och kroppens 

skull. En av eleverna utanför föreningslivet ägnar sig mycket åt löpning, en annan 

åker kross, rider och går på gym. Trots det är de överens om att det viktigaste på 

skolidrotten är tävlingsmomenten. Detta trots att Morgan säger: ”Vi har aldrig 

har tävling som inslag”.  

Eleverna blir mer taggade för tävling på skolidrotten än vad de tänker på hälsan på grund av att 

det är så många elever med. Detta anser eleverna som sysslar mest med individuella aktiviteter 

på fritiden. En elev säger: ”Jag tror att man föds med tävlingsinstinkten och jag blir arg om vi 

förlorar”. De säger att Morgan trycker mycket på samarbete och rörelseglädje och bryr sig inte 

alls om antalet mål som görs. Eleverna var tydlig med att de tycker att de traditionella 

matchuppläggen är roligare än lekar men de gillade ändå utmaningen i blindbasket.  

Morgan säger i intervjun: ”Vi har aldrig de traditionella bollsporterna i idrottsundervisningen 

för vi tappar för många elever då”. Eleverna i intervjun menar att de elever som spelar 

exempelvis fotboll på fritiden heller inte vill ha det på skolan då de inte känner sina medspelare 

lika väl och de på skolan är mindre kunniga. En elev säger: ”Det är inte mycket tävlingsmoment 

på idrotten men man vill ändå göra det till tävling hela tiden, det är ju jätteviktigt att få göra 

mål eftersom det är det som är meningen när man spelar match”. 

Några elever anser att även om de har gjort bra ifrån sig på en tävling men inte vinner så gläds 

de inte åt att de var duktiga utan de anser att det inte var värt det när de slitit så mycket för att 

sedan förlora. De tänker inte något på att det var bra träning. Dessa elever vill helst ha ett vanligt 

matchupplägg på lektionerna eftersom det blir mer oseriöst när det är lekar. De anser att man 

kämpar mer vid en traditionell sport.  
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7.3 Analys lärarens kulturella, professionella och organisatoriska faser 
Som Larsson (2009) menar så formas en individs habitus av situationer som uppstår i vardagen 

genom livet. Morgans idrottshabitus har formats genom smaken för idrotten i ung ålder där det 

sociala rummet spelat stor roll genom att umgås med likasinnade för att ingå i det sociala 

kapitalet. Genom att Morgan engagerat sig i bandyn har han bildats och utvecklats vilket 

Broady (1991) kallar för kulturellt kapital. 

Genom sin utbildning i Gävle har Morgan även uppnått kulturellt kapital i form av bildning 

(Broady, 1991). Morgan menar att han redan hade ett visst symboliskt kapital som Larsson 

(2009) menar kan vara exempel på en fysisk förmåga eller idrottskompetens, genom att känna 

trygghet i vissa idrotter innan utbildningen påbörjas. Däremot har han blivit berikad på 

fördjupade kunskaper (symboliskt kapital) inom sitt andra ämnesområde hemkunskap. 

Trots det genomgående idrottsintresset har Morgan sett till elevernas smak i ämnet. Då han ser 

att vissa elever tappar intresset vid de traditionella bollsporterna har han valt att undvika dessa. 

Då eleverna befinner sig i ett socialt rum med sina klasskamrater där alla inte har samma smak 

anser sig Morgan anpassa sig efter detta genom att planera bort så mycket tävlingsmoment som 

möjligt för att inte vissa elever ska känna sig utsatta. Som Bourdieu (1993) menar blir elevens 

smak ett sätt att förstå dennes intresse för innehållet i idrottsämnet. Morgan säger att hans smak 

inte präglar undervisningen då hans intresse mest ligger i de traditionella sporterna samt 

matchmomenten. Dock om de ska spela hockey eller bandy på lektionen brukar Morgan delta 

då det är hans paradgren. Här kan man dra kopplingar till att hans smak från tidigare erfarenheter 

gör sig påmind i undervisningen (Bourdieu, 1993). Morgan tar mycket hänsyn till elevernas 

habitus som Bourdieu (1999) skriver är det som bestämmer om en situation är bra eller dålig. 

Genom att inkludera eleverna i planeringen av undervisningen. Även elevernas habitus är något 

som är formbart och kan förändras över tid (Bourdieu, 1993 och Larsson, 2009).  

Enligt den yrkessocialisering som Lortie (1975) talar om så har Morgan en kulturell 

socialisering genom att han har behållit de värden han anser vara av vikt och som han använder 

sig av i undervisningen och arbetar efter dem trots att andra kollegor har andra arbetssätt. 

Morgan har valt att inte arbeta efter de traditionella sätten i sin idrottsundervisning och låter 

inte sitt idrottsintresse från barndomen ta över. Dock har han upplevt en egen skolgång samt 

lärarutbildning som han inte ansåg var särskilt givande som har format honom i sitt tankesätt. 

Därigenom har Morgan även en professionell socialisering där han har förvärvat värden som 

han anser vara idealiska för sin lärarroll. Morgan har arbetat på flera skolor innan denna och 

har genom det samlat på sig erfarenheter som även fungerar som professionell socialisering. 
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7.4 Analys hur bollsportsundervisningen skapas, förstås och upplevs 
Som Londos (2010) skriver så skall skolans idrott vända sig till alla elever oavsett bakgrund 

och intresse vilket Morgan försöker uppnå genom att inte använda sig av de traditionella 

sporterna. Precis som Tischler och McCaughtry (2011) tar upp i sin undersökning så hade de 

elever med bakgrund inom bollsporter fördel på lektionerna vilket gjorde att de övriga eleverna 

inte blev lika delaktiga. Morgan anser att det även blir en mer jämställd nivå bland eleverna när 

de för in olika bollekarna samt justerar reglerna i exempel basket eller innebandy. Som Londos 

(2010) menar brukar detta populära innehåll lösas genom att läraren ändrar på reglerna från att 

exempel vara rena skära basketregler. Detta för att nå de elever som inte har samma intresse för 

sporten samt att även de ska få möjlighet att lära känna bollen lite. Dock använder Morgan sig 

av mycket bollaktiviteter som Londos (2010) anser inte är lika viktiga som de är vanliga och 

står dessutom inte med i de lokala kursplanerna eller tillhör de mål som eleven förväntas uppnå 

(Skolverket, 2011). Morgan säger i intervjun att han inte arbetar något med tävling i 

undervisningen vilket Skolinspektionen (2012) menar att många lärare lägger betoningen på. 

Det observerades under lektionerna att det förkommer stora delar av tävling i nästan allt de gör. 

Detta arbetssätt är något som Skolinspektionen (2012) säger inte ger eleverna någon djupare 

förståelse för vad de har behöver lära sig.  

Av elevintervjuer att tyda så är bollsporter en väldigt populär aktivitet på idrottslektionerna 

oavsett vilken sport de är aktiv i på fritiden, då endast en av de intervjuade i studien var aktiv 

fotbollsspelare och de andra skidåkare, löpare samt en elev som åker kross, vilket även 

observerades att eleverna föredrog då de var som mest aktiva på de traditionella delmomenten. 

Precis som Larsson (2004) menar så är ämnets popularitet förknippat med just detta fenomen. 

På frågan om varför Morgan tror att bollsporter fortfarande har så stor del av många lärares 

idrottsundervisning svarar han att det antagligen beror på att det alltid har varit så, gammal 

vana. Detta är något Londos (2010) även påpekar. Han har i intervjuer till lärare ställt frågan 

varför lagbollspel utgör den största delen av undervisningen och lärarna svarar att det bara har 

blivit så. De resonerar även att de får ut många viktiga delar genom att använda sig av 

bollsporter som kondition, koordination och gemenskap. De resonerar även att elever bör få 

möjligheten att uppleva denna form av idrott. 

Londos (2010) skriver att eftersom idrottsämnets huvudsak är att hålla eleverna fysiskt aktiva 

spelar det ingen roll vad innehållet är vilket Morgan även resonerar om. Det är även det han 

lägger vikt på när han säger att eleverna övar på komplexa rörelser både när de åker skidor som 

när de är inomhus och kör bollaktiviteter. Londos (2010) menar även att läraren kan erbjuda 
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andra alternativ då det finns elever som inte tycker om bollspel. Morgan har i stort sett valt bort 

bollsporter då han anser att han får med en större grupp av elever på lektionerna än om han bara 

använt sig av de traditionella sporterna. Morgan säger även att det ibland förekommer två eller 

flera aktiviteter på samma lektion så får eleverna välja vad de vill delta på. Dessa aktiviteter 

mäter då samma förmåga så eleverna går inte miste om något bara för de väljer en av 

aktiviteterna. De två olika aktiviteterna brukar innehålla någon form av bollsport samt en boll 

eller kullek så alla eleverna, även de som inte gillar bollsporter skall få en värdefull 

undervisning. Detta arbetssätt gör att de elever med bollportsintresset kan möta varandra i den 

aktiviteten och de andra kan ägna sig åt den andra aktiviteten som erbjuds. På vis blir det inte 

som Tischler och McCaughtry (2011) skriver att de elever med bakgrund inom bollspel får 

fördel på lektionerna för då har de redan valt det som passar dem bäst.  

Redelius (2004) tar upp att flera elever brister i tilltron till den egna förmågan, det är det eleven 

tror att den är bra på som denne värderar. I detta fall då eleven får välja aktivitet eller som 

Morgan även jobbar med traditionella sporter fast reglerna ändras så förutsättningarna blir mer 

likvärdiga för alla elever behöver inte eleverna känna sig utsatta eller dåliga på lektionerna. 

Precis som Redelius (2004) skriver så måste läraren sätta populariteten i ämnet på prov då den 

oftast hänger ihop bollsportsaktiviteter vilket Morgan gör då han arbetar på detta sätt. Londos 

(2010) talar även om hur viktig omgivningen är för elever och vad den betyder för det de 

åstadkommer i skolan. Detta lägger Morgan mycket vikt vid då han säger att han lägger mycket 

tid på att skapa relationer med eleverna samt föräldrarna.  

Det som framgår av intervjun med eleverna är att det är viktigt att göra mål trots att läraren inte 

alls betonar detta. Eleverna anser dessutom att det är viktigt att röra sig för hälsans skull men 

när de väl är på idrotten tar ofta tävlingsinstinkten över. Även om läraren inte planerar 

lektionerna som ett tävlingsmoment gör ofta eleverna om det till ett sådant ändå. Som Bernstein 

et al. (2011) skriver så kan bristen på framgång påverka elevernas attityder till det negativa. 

Som författarna menar så är målet för skolidrotten att främja ett fortsatt intresse för fysisk 

aktivitet. Även som de eleverna i studien av Bernstein et al. (2011) säger så är det viktigaste att 

ha roligt och att poängställningen kommer i andra hand så vill Morgans elever helst tävla. Det 

fanns även elever i studien som såg utmaningen i ämnet i att få spela med jämlikar och att man 

då får utmana sig. Detta är lite av den lektionsplanering som Morgan säger sig ha genom att 

han ofta har flera olika alternativ på sina lektioner. Sedan får eleverna välja vilken sida de vill 

delta på, då blir det ofta likar på varje sida. Bernstein et al. (2011) skriver även om att den 

strukturerade klassrumsmiljön bidrar till glädje hos eleverna. Morgan säger att han har en god 
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relation till eleverna vilket gör att lektionen blir strukturerad genom att de lyssnar på honom 

och gör det han säger utan problem.  

Något som Garn och Cothran (2006) tar upp är att eleverna upplever glädje på lektionerna om 

de får känna sig kompetenta. Detta menar Morgan att fler får uppleva då de arbetar med att ta 

bort de traditionella reglerna i sporter som basket eller innebandy som gör att fler hamnar på 

samma nivå. Trots att Morgan tar bort det traditionella innehållet förekommer det ändå mycket 

tävling genom att eleverna skall göra mål eller ta flest ärtpåsar även om det är samarbetet eller 

komplexa rörelser i fokus. Det eleverna fokuserar på är att vinna. Garn och Cothran (2006) 

skriver att det inte är nyttigt att ha en alltför konkurrenskraftig atmosfär på lektionerna men 

lyssnar man till eleverna blir de engagerade när det handlar om tävling. Tävlingen kan kopplas 

samman med en konkurrenskraftig miljö där de utvecklas genom att konkurrera om vem som 

gör flest mål precis som eleven i studien av Bernstein et al. (2011) menar. Av de elevtyper som 

Cothran (2010) tar upp platsar Morgans elever till störst del in under konkurrenterna. Den typen 

har en större tävlingslängtan på idrottslektionerna då det framkommer under intervjuer att det 

är antalet mål som är viktigast. Trots att eleverna är medvetna om hur viktigt det är med rörelse 

för kroppen och hälsan vill de hellre göra aktiviteter de är bra på och där tävling ingår.  

7.5 Lärarens kulturella, professionella och organisatoriska faser 

Lasse 

Kulturell socialisering  

Lasse är 60 år fyllda och har arbetat som idrottslärare i 35 år. Under barndomen i en liten by i 

Värmland fick han en mycket positiv bild av idrott av sin far, även han var väldigt intresserad 

och Lasse själv har varit engagerad i både friidrott och längdskidåkning. Lasse blev även 

mycket påverkad av att det under rasten förekom mycket fotbollsmatcher där de allra flesta 

deltog och blev accepterade. Lasse hade en väldigt positiv bild av idrotten på skolan då det 

arrangerades friidrottstävlingar, fotbollsmatcher, ishockeymatcher och längdskidtävlingar med 

närliggande byar som besökte. Lasse kände sig inte mer engagerad på skolidrotten om någon 

av de idrotter som utövades på fritiden kom. Han upplevde att alla var delaktiga i alla moment. 

Det var inte så stor skillnad mellan de föreningsaktiva och de icke föreningsaktiva då det inte 

fanns i lika stor utsträckning på den tiden utan det var samma villkor för alla och alla fick vara 

med. Det kunde istället vara fotbollsmatcher som pågick en hel dag där vuxna kom efter arbetet 

och deltog på samma villkor, där det aldrig var något resultat i fokus utan man spelade för 

gemenskapen.  
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Professionell socialisering 

Lasse var mycket nöjd med sin utbildning som genomfördes på GIH (Gymnastik och 

idrottshögskolan i Stockholm) och benämner den som förstklassig. Han ansåg sig ha ganska 

mycket erfarenhet och kunskap med sig in i utbildningen men anser att lärdomen blev väldig 

hög. Detta anser Lasse kom till stor nytta i yrket för att kunna leva upp till läroplanen, särskilt 

inom momentet rörelser till musik som han inte känt sig lika bekväm med innan utbildningen. 

Förväntningarna var höga och GIH levererade en mycket nöjd lärare som ansåg att utbildningen 

var anpassad för att möta den dåvarande läroplanen lgr 80. Lasse anser att med tiden har rollen 

som lärare stärkts genom erfarenheter och att han är en mer komplett lärare idag.  

Organisatorisk socialisering  

Lasses syn på bollsporter i undervisningen är att de bör få finnas kvar för att upprätthålla ett 

speciellt kulturarv. Han menar att det finns många elever med förväntningar på att ämnet idrott 

och hälsa skall vara på ett speciellt sätt och att de har påverkats hemifrån av sina föräldrar som 

har växt upp med det innehållet i idrottsundervisningen och blivit påverkade av dem. Lasse 

menar att det inte skall ses som något negativt utan ett sätt att möta de elever som har de 

förväntningarna. Innehållet får istället kombineras med dagens bollekar istället för att möta alla 

elever. Lasse menar även att han tar eleverna på stort allvar då de får vara med och önska om 

innehållet i undervisningen där många önskar de traditionella idrotterna och vill spela på 

”riktigt”. Lasse menar att läraren får avdramatisera tävlingsmomentet och istället lägga mycket 

vikt på att rörelseglädjen skall vara i fokus. Lasse kombinerar de traditionella bollsporterna med 

dagens bollekar så de går in i varandra för att möta både elever med den förväntningen samt 

elever som inte har något speciellt intresse för bollsporter. Ett möte mellan det gamla och det 

nya. Även Lasse anser att lgr 11 ger ämnet mest rättvisa med just innehållet som är mer hälsa 

och livsstils inriktat. 
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7.6 Hur bollsportsundervisningen skapas, förstås och upplevs 

Fyra lektioner innehållande: 1: Basket 2: Badminton 3: Bollekar 4: Krysskung 

Arbetssätt, undervisning och leverans 

Lasse säger i min intervju med honom att han värnar om det traditionella eftersom det ligger ett 

kulturarv i det och många elever har en förväntning om vad idrotten ska innehålla. Han ser inget 

krav på att ta bort de traditionella bollsporterna ur sin undervisning utan vill istället att eleverna 

ska få uppleva alla moment. Lasse säger: ”Fokus ligger inte på hur många mål man gör utan 

det är samarbetet och rörelseglädjen som ska framhävas”. Under de fyra lektioner som 

observeras framkommer det att speciellt en elev är väldigt bollrädd. Lasse bekräftar detta och 

förklarar att hon inte tycker om dessa inslag men har blivit mycket bättre. Lasse säger: ”Man 

kan inte bara bort detta innehåll bara för att en elev inte känner sig bekväm utan får jobba lite 

extra med den eleven istället och hon har blivit mycket bättre i bollsports sammanhang”. 

Vid nästan varje lektionsslut avslutar Lasse med att fråga tre utvalda elever hur de upplevde 

lektionen på en skala mellan 1 – 5. De behöver inte motivera utan bara säga en siffra. Lasse 

brukar fånga upp eleverna efter lektionerna och följa upp deras graderingar. Han menar att 

eleverna är väldigt aktiva i planeringen av skolidrotten och många väljer att ha de vanliga 

speluppläggen vilket det då blir viktigt att möta.  

Lasse går igenom regler vid lektion ett som hur många steg de får ta och dribblingsregler. 

Uppvärmning blir att ta en varsin boll och springa och studsa den vilket alla elever gör utom 

två som går runt.  

Lasse tar bollen för att dribbla och sedan avsluta med skott som han missar och 

flera elever skrattar lite, vilket han bjuder på.  

Nästa utmaning blir två och två där Lasse bestämmer vilka som skall samarbeta. Lasse säger 

att de ska försöka sätta så många bollar som möjligt och helst fler än sin kamrat för att utmana 

sig själv. En liten tjej har problem att nå upp till korgen med sin boll men detta verkar inte vara 

något bekymmer utan hon fortsätter att kämpa.  

Eleverna ska med sina bollar stå inom en avgränsning och dribbla samtidigt som de ska försöka 

få andra elever att tappa sina bollar och skydda sina egna. Detta kallar Lasse för sabotageboll. 

Detta går bra för de flesta förutom två tjejer varav en är den som observerades vara bollrädd 
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som står utanför avgränsningen och skyddar sina bollar mer än dribblar. Lasse försöker få 

eleverna att bli mer aktiva men de fortsätter ta avstånd. 

Nu delas eleverna upp i fyra lag av Lasse, ingen protesterar. De har byggt upp två matchplaner 

och sätter i gång att spela. Nu observeras att de två tjejer som inte var passiva under sabotageboll 

är väldigt försiktiga i början. En av dem får en passning och börjar tina lite för att en stund 

senare sätta bollen i korgen och blir till synes uppmuntrad. Den andre står med armarna i kors 

och får lite strategitips av Lasse, vilket framkommer av samtal med Lasse efter lektionen, men 

hon fortsätter ta avstånd. 

Under pausen tar den ena av tjejerna som var mindre aktiv en boll och provar 

skjuta mot korgen ett flertal gånger samtidigt som Lasse uppmanar och ger lite 

tips.  

De båda tjejerna skiljer sig åt i omgång två då tjejen som fick igång spelet lite i första omgången 

är betydligt mer med i matchen nu medan den andre inte visar något intresse alls. Hon är väldigt 

bollrädd och aktar sig varje gång bollen passerar henne vilket några elever i intervjun efter 

lektionen bekräftar. Den andra tjejen får bollen ett flertal gånger och provar göra mål och gläds 

mer åt spelet. 

När lektion två börjar hade eleverna satt upp nät och gjort klart för spel innan Lasse dök upp. 

Lasse visar olika racketvarianter som kan upplevas olika att spela med. Två av de mindre vana 

eleverna byter till den kortare varianten och ser att det är lättare att träffa bollen då. Alla ställer 

upp sig vid planerna. Sedan är det snälla bollar och inget riktigt matchupplägg utan eleverna får 

bara stå och slå till varandra. Lasse säger till eleverna: ”Försök att räkna bollarna ni lyckas ta 

och försök få det att bli så många som möjligt, då blir det mer fairplay”.  

Lasse berättar för eleverna att många spelar på fritiden och att man är på olika 

nivåer. Detta gör att man måste anpassa sig och spela snälla bollar till den som 

inte är lika van och menar att man utvecklas då också när man får till ett bättre 

spel. Det är bra samarbete. 

Efter ett tag bryter Lasse aktiviteten och låter eleverna gå ett steg till vänster för att möta en ny 

medspelare. Det syns en tydlig skillnad på eleven som var bollrädd och stod med armarna i kors 

på basketen till denna lektion. Eleven är med och verkar tycka om sporten. Lasse går runt och 

uppmuntrar alla men ger lite extra uppmuntring till den bollrädda eleven. Lasse säger att: ”Det 
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är just de traditionella bollsporter som eleven inte är så förtjust i men badminton och andra 

inslag går fint”. Lasse inflikar ibland med lite teknik i hur man håller racketen. Alla elever 

spelar med olika kamrater utan att klaga.  

Lasse går igenom den komplexa rörelsen öga – hand och förklarar att det finns ingen sport så 

bra som badminton för att öva på den. Lasse förklarar att det är en rörelse som utvecklas ju 

äldre man blir och naturligtvis av träning.   

Uppvärmning på lektion tre blir Följa John två och två eller fler. Alla kör igång till musik. Alla 

rör sig och är engagerade. Första leken är evighetsboll. Lasse säger till eleverna att: ”Detta är 

ingen samarbetsövning utan en individuell lek som ska skapa rörelseglädje”. Det är två mjuka 

bollar på planen och det är alla mot alla. Eleverna gör det som förväntas av dem. Alla olika 

elevtyper blir träffade och åker ut. De är mycket rörelse och eleverna är glada och skrattar i 

salen. I detta upplägg framkommer att några av de intervjuade eleverna är bollrädda och en elev 

säger: ”Men att det går bra med dessa bollekar ändå för det är mjuka bollar”. 

Lasse samlar in eleverna för nästa bollek som visar sig vara sköldpaddan. Alla elever jublar 

utom en som säger att ”ingen gillar ju den här leken” Det är en uppenbar tävlingskille. Eleven 

säger att det är svårt att träffa de andra. Lasse delar in gruppen i par och ett lag i tre. Vad gäller 

sköldpaddan säger en av de intervjuade eleverna: ”Det var svårare att vara tre då alla ville 

springa åt olika håll”. De intervjuade eleverna tänker ganska mycket på samarbete och en 

säger: ”Det vore lättare att få vara med en kompis som vet hur man tänker”. 

Den bollrädda eleven och den tävlingsinriktade killen hamnar tillsammans och blir träffade hela 

tiden och får byta bort sin sköld. Vid ett tillfälle lyckas eleven träffa en annan och eleven blir 

glad. Nästan varje gång de två blir träffade är det den bollrädda eleven som får bollen på sig. 

Lasse placerar nu två elever med den bollrädda vilket han senare berättar för mig var för att få 

till lite mer aktivitet. Dessa två är det mycket fart på. Det är fortfarande de som är ofta men nu 

är det inte bara den bollrädda eleven som blir träffad. När det är deras tur så är det dom andra 

två eleverna som passar varandra mest. Nu är det byte av lek igen dock blir det en stafett. Lasse 

delar in klassen i två lag och detta kallas evighetsstafett. Alla elever springer det mesta de kan 

även de två eleverna som inte är så aktiva.  

De intervjuade eleverna var dessutom överens om att den sista grenen som var 

stafett i detta fall var roligast denna lektion. Eleverna var taggade och det var 

mycket rörelse i idrottshallen.  
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På lektion fyra medger alla utom en att det är den roligaste lektionen som de brukar ha på 

idrotten. Lasse delar in klassen i två lag och sedan är eleverna snabba ut med redskapen då de 

vet exakt vad som ska göras.  

De vet vilka regler de ska förhålla sig till och börjar bygga bana direkt när de 

kommer in i hallen.  

Lasse frågar om vilken regel de ska använda sig av och eleverna får vara med att bestämma 

vilket Lasse anser är viktigt i elevinflytandet. Lasse säger: ”Det gör att de får känna sig sedda 

och blir tagna på allvar” 

Tjejerna i det ena laget är betydligt mer exkluderade i framtagandet av redskap, där det är mest 

pojkarna som styr. I andra laget är tjejerna med betydligt mer. Nästan alla redskap tas fram och 

det tar en stund att bygga fortet. Lasse lägger sig inte i fortbyggandet utan vill att eleverna ska 

få vara kreativa. Lasse påpekar att detta är en uppmärksamhetslek med vilket han menar att 

eleverna skall vara uppmärksamma på vilken som är kryss kungen för att sedan träffa denne.  

Eleverna går fram i en klunga för att kryssa kamraten som blivit träffad för att inte 

motståndarlaget skall se vilken som är krysskung.  

När krysskungen i ena laget blivit träffad är hon ärlig om det vilket Lasse 

berömmer väldigt och blåser av för att förklara för resten av gruppen att detta 

verkligen är fairplay.  

De får nu utse en ny krysskung. Det är en ny elev som har börjat i klassen och hon får vara 

delaktig i gruppens val av krysskung. Gruppen är duktiga på att inkludera henne. 

Elevupplevelser 

När det kommer till bemötandet av en bollrädd elev säger en av eleverna: ”Man får tagga 

varandra men att det ibland kan vara lite svårt när hon inte är intresserad”. En annan elev 

säger: ”Jag också är bollrädd men det ändå är roligare med rent spelupplägg”. Eleverna som 

är aktiva på fritiden har stor förståelse för att alla gillar olika inslag på idrottslektionerna. När 

det kommer till passningsspel så väljer eleverna att passa den som är mest fri och tar ibland den 

som är närmast då de egna kastegenskaperna inte är goda. Eftersom dessa elever säger att de 

också är lite bollrädda så passar det bäst med mjuka bollar. 
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Eleverna som intervjuades efter lektion tre tycker det är värre med hårda bollar som fotbollar 

på lektionerna men trots en övervägande bollrädsla är de överens om att det är lika kul med 

bollsporter som bollekar. Eleverna anser det vara positivt när Lasse delar in dem i grupper 

eftersom de då får samarbeta med lite olika elever och säger att om de skulle välja själva så 

skulle tjejerna bara välja tjejer. När det kommer till bollsporter anser några tjejer att det skulle 

vara roligare på idrotten om killarna inte var så hårdhänta och en elev säger: ”Bollekar är 

roligare eftersom det är mjuka bollar där”. Tjejerna i denna intervju är överens om att lekar är 

roligare än bollsporter eftersom man får göra lite som man vill. 

De intervjuade eleverna var väldigt nöjda med lagen till Kryss Kung och hade inga klagomål. 

De ansåg även att samarbetet var bra. Ställningen blev 4-0 men de var inte upprörda över det 

utan det var enbart glädje i idrottshallen. De menar att de var som gladast när de kom på vem 

kryss kungen var och inte behövde gissa längre. 

Eleverna är väldigt tydliga om att det var en bra teamkänsla och teamspel på 

lektionen. De är även överens om att det är roligast när man får kasta på varandra. 

Några av de intervjuade eleverna gillar lagspel mer än annat. 

I intervjun med eleverna lyckades Lasse få en elev som upplevdes vara lite utanför att ställa 

upp. Eleven anser att det finns mycket som är roligt på idrotten och är i observatörens ögon 

med på allt. Vad som observeras och vad Lasse sedan berättar så styr han den övriga tjejgruppen 

till att sitta bredvid henne för att minska klyftan. I intervjun med henne så framkommer det 

ändå att alla får vara med och denna elev anser det inte vara så viktigt att göra mål. Hon säger: 

”Det som är roligast är när det är match och bollen kan passas vidare men bollekar är ändå 

roligare än matcher”. Även de elever som deltog i denna intervju anser det vara roligast med 

att göra mål men tycker inte att det är jätteviktigt. De anser att de passar alla men att det kan 

vara svårt ibland när vissa står med armarna i kors, de passar den som är mest fri eller som kan 

finta bäst så det blir lite yta mellan bollen och kamraten. Kan eleven inte kasta så bra så tar de 

den som är närmast.  

De tre elever som ställer upp på intervju efter lektion två är alla aktiva badmintonspelare i 

förening. De anser att det är kul att spela badminton på idrotten men det är lite skillnad för de 

har andra racketar och andra bollar på fritiden. På fritiden används fjäderbollar vilket de tycker 

är lättare att spela med. En elev säger: ”Det är lite mer teknikträning på fritiden och vi spelar 

mer efter linjer”. Eleverna håller med varandra om att matchspel är roligast men de vill ändå 
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spela med olika kamrater för då utvecklas man mest. De menar även att det är kul att spela med 

någon som har samma intresse för att spelet flyter på extra bra då. Eleverna säger att de har 

respekt för sina kamrater och skulle inte vara stygg om de mötte en mindre van spelare men de 

håller med om att det blir mer tävlingsinstinkt om de spelar mot en mer van spelare.  

Tävling och rörelseglädje 

Lasse går igenom vilket kunskapskrav lektionerna behandlar och har skrivit upp värdeord på 

tavlan som fair play, samarbete och rörelseglädje. Lasse säger: ”Det är spelglädjen som är 

absolut viktigast, det spelar inte någon roll hur många mål som görs”. Lasse berömmer ändå 

elever som gör mål och det observeras att eleverna upplever spelglädje när de gör mål. Lasse 

går igenom med eleverna vad dessa begrepp innebär. Han samlar upp alla efter lektionerna och 

går igenom på tavlan vad de har gjort och kopplar det till värdeorden. Eleverna får tänka efter 

och berätta själva hur de har upplevt rörelseglädje och samarbete.  

På lektion två är det föreningsaktiva elever som säger att de tycker om att spela mot andra 

badmintonspelare då tävlingsinstinkten slår till lite mer men de är för att spela med olika 

klasskamrater på lektionerna då det tycker det är bra med ombyte. De vill inte bara spela med 

samma och inte bara med de som spelar badminton. De anser att man utvecklas mer om man 

får spela med olika kamrater därför att de förändrar sitt spel om de kommer till en mer ovan 

spelare och spelar mer ”snällt” då för att få till ett spel.  

Eleverna håller med varandra och säger att de upplever rörelseglädje på 

lektionerna och säger att det betyder att man ska röra på sig och det ska vara roligt. 

Det är kul att göra mål med det är inte viktigt, det är viktigt att ha kul. Dessa elever 

anser att om de gör mål blir de extra taggade. En elev säger: ”Lasse säger ofta att 

samarbete och rörelseglädje är viktigast”. 

7.7 Analys lärarens kulturella, professionella och organisatoriska faser 
Lasses idrottshabitus uppstod genom sin fars genuina intresse för idrott där han fick en positiv 

bild av fysisk aktivitet (Bourdieu, 1999). Även det sociala rummet kom att ha stor betydelse 

för Lasse då rasterna under skoltiden tillbringades med diverse idrottsaktiviteter. Som Bourdieu 

(1993) menar så var Lasse inkluderad i en grupp människor som hade samma smak och därför 

drogs till varandra. Lasse var en del av den sociala omgivningen vilket han menar alla elever 

som ville delta var. Lasses habitus formades vidare genom de olika aktiviteter som arrangerades 

på och under skoltid där både elever så väl som vuxna deltog. 
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Lasse smak för idrotten utvecklades allt mer under utbildningstiden där han blev allt mer 

påverkad av det sociala rummet, där hans egenskaper fördes samman med andra elevers 

egenskaper (Bourdieu, 1993). Lasse ansåg att hans kompetens höjdes genom det kulturella 

kapital han fick genom utbildningen (Broady, 1991). Som Broady (1991) menar får en individs 

kapital status när det erkänns utav andra. Lasse ansåg att han hade kompetens redan när han 

började sin utbildning men insåg att det fanns mycket mer att lära. 

Lasse menar att man bör värna om elevernas smak för det traditionella innehållet. Han pratar 

mycket om hur elevernas habitus har blivit påverkat av tidigare generationer då många av 

elevernas föräldrar är uppvuxna med samma innehåll. Elevernas habitus är omedvetet men 

medför hur de beblandar sig i olika sociala grupper (Bourdieu, 1977). Elevernas habitus formas 

av det som de upplever i vardagen vilket ofta påverkas av deras familjerelationer (Larsson, 

2009). Lasses egen smak påverkar inte undervisningen då han anser att de inte har mer av de 

idrotter han engagerat sig i än andra. Däremot avgör hans smak för det traditionella och 

elevernas sociala nätverk som exempel hur deras familj har upplevt idrotten under skoltiden, 

innehållet. 

Lasse går igenom alla tre faser i sitt arbete som Lortie (1975) talar om. Organisatorisk 

socialisering då han vill bevara de traditionella kunskaper som har skapats av skolan men även 

elevernas omgivning. Lasse tar som Lawson (1986) menar vara på kunskaper och färdigheter 

som värderas av eleverna genom det elevinflytande han anser vara viktigt. Då eleverna ofta 

önskar det traditionella innehåll som Lasse arbetar efter visas detta tydligt på lektionerna. Lasse 

menar att han inte bara arbetar för att bevara det traditionella utan försöker blanda in lite av de 

nya bollekarna för att nå alla elever, vilket även innebär professionell socialisering där nya 

kunskaper förvärvas. Han har valt detta arbetssätt trots att andra kollegor inte jobbar på samma 

sätt vilket även tyder på kulturell socialisering som omfattar de värderingar man lär sig från 

födseln. Även Lasse har ett starkt idrottsintresse som sträcker sig från barndomen men låter inte 

detta överföras till undervisningen trots att han upplevt både en utbildning av hög kvalité men 

även en idrottsundervisning han minns med värme. 

7.8 Analys hur bollsportsundervisningen skapas, förstås och upplevs 
Meckbach (2004) skriver om elever som inte märker någon skillnad mellan föreningsidrott och 

skolidrotten. Detta på grund av att lärarna väljer att ta in det som föreningsidrotten erbjuder och 

det handlar ofta om att prestera vilket ställer till med problem för de elever som inte gillar idrott. 

Lasse har valt att arbeta med de traditionella idrotterna för han vill bevara det kulturella arvet 

som så länge har funnits inom skolans väggar och som han menar barnens föräldrar är uppvuxna 
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i. Lasse menar att barnen blir påverkade av omgivningen vilket i många fall är föräldrarna som 

blivit uppvuxna med detta lärandesätt. Lasse menar även att eleverna ofta efterfrågar detta 

innehåll genom att han låter de vara med och planera innehållet genom det elevinflytande som 

Lasse anser är viktigt. Genom elevintervjuer framkommer det att många tycker om när det är 

traditionella idrotter som avslutas med matcher. Dessa elever kan även se stora skillnader 

mellan föreningsidrotten och skolidrotten. Eleverna anser att det är hårdare i de aktiviteter som 

de engagerar sig i på fritiden, det är även mer regelstyrt. Lasse påpekar även att han ofta arbetar 

med en blandning av de gamla och det nya. Han tar upp aktiviteter som Golden Eye och Kryss 

Kung som är bollekar han även brukar använda sig av. Lasse vill nyttja båda lärandesätten för 

att nå både de elever som efterfrågar de traditionella sporterna samt de elever som inte är lika 

begeistrad i det innehållet.  

Riksidrottsförbundet (2016) tar upp att idrott ofta är en stor del av många ungdomars uppväxt. 

De menar att idrotten ska främja barns intressen och utgå från deras förutsättningar och att det 

ligger mycket ansvar i att det sköts på rätt sätt. Samtidigt menar Meckbach (2004) att skolämnet 

är av stor vikt då elever som inte är aktiva på fritiden verkligen behöver veckans två 

idrottslektioner för hälsans skull. Genom att Lasse låter eleverna vara med och bestämma vad 

de ska genomföra på lektionerna möter han de flestas önskningar. Lasse menar även att inte alla 

elever kan tycka lika utan han försöker möta allas önskningar sedan gäller det att peppa de 

elever som inte blir lika aktiva vissa lektioner. Lasse säger i intervjun att man inte kan välja 

bort ett visst innehåll efter vad endast en elev tycker utan måste hitta sätt att aktivera eleven på 

lektioner som denne finner mindre intressant. Som Lee (2010) skriver så formas ungdomars 

livsval efter bland annat deras erfarenheter, om ungdomar får en varierande struktur av fysisk 

aktivitet så influerar det vilket engagemang de får för fysisk aktivitet i framtiden. Lasse arbetar 

på ett sätt som Meckbach (2010) skriver om att fler lärare gör och har som mål, att låta eleverna 

få uppleva så stor utbud av idrotter som möjligt i förhoppning om att eleverna ska finna en 

aktivitet som de kan ägna sig åt på fritiden. Som Londos (2010) menar så finns bollsporterna 

med för att tillfredsställa de elever som har det intresset medan som Lasse påpekar så finns de 

andra inslagen som modernare bollekar med för att får en mer varierande undervisning. 

Skolämnet idrott skriver Ekberg (2009) skall utveckla elevernas olika förmågor och kunskaper 

vilket Lasse trycker väldigt mycket på genom att skriva på tavlan vilka kunskapskrav lektionen 

behandlar och varför eleverna ska utveckla detta. Lasse tar upp egenskaper som rörelseglädje, 

komplexa rörelser samt fairplay. Ekberg (2009) tar även upp att elever som utövar någon 

aktivitet på fritiden inte lär sig något nytt om detta innehåll även kommer på skolidrotten. Detta 



45 
 

löser Lasse genom att ha varierande innehåll och inte bara ha de traditionella idrotterna. 

Skolinspektionen (2012) skriver att många lärare lägger betoning på tävling och prestation och 

bedömer sedan eleverna efter detta. Även fast Lasse har en klassisk match som avslut på 

lektionerna där det ofta går ut på att vinna genom att göra flest mål lägger han inte någon 

värdering i antalet mål eller vilket lag som vinner, han upprepar ofta att eleverna ska känna 

rörelseglädje vilket observeras på lektionerna att de gör även om glädjen kommer när de gör 

mål. I intervjuerna med eleverna framkommer att de blir glada när de gör mål men de säger 

ändå att det inte är viktigt att göra mål utan det är samarbete och rörelseglädje som är det 

viktigaste. Skolinspektionen (2012) lägger fram att då det ofta är tävling och prestation i fokus 

lägger inte lärarna så mycket tid på elevernas inlärningsbehov, vilket gör att eleverna inte får 

någon förståelse för vad de ska lära sig på lektionerna och hur de ska uppnå kunskapskraven. 

Detta är Lasse väldigt tydlig med på alla sina lektioner. Eftersom han skriver upp vilka 

kunskapskrav som är relevant för just den lektionen och går grundligt igenom vad de betyder 

så har eleverna full koll på detta vilket även framkommer i intervjuerna.  

Som Larsson (2004) beskriver det så uppkommer ofta problemet när lärarna ställer frågan till 

eleverna: Vad vill ni göra idag? Lasse frågar aldrig vad eleverna vill göra just den lektionen 

utan har det som ett moment inför varje termin där eleverna får vara delaktiga i planeringen för 

att på så vis som tidigare nämnt göra dem delaktiga. Sedan är det Lasse som står för planeringen 

även om han på vissa lektioner frågar eleverna vilka regler de vill använda sig av men detta 

menar Lasse är för att eleverna skall känna sig sedda och betydelsefulla. Londos (2010) har 

intervjuat lärare som påstår att innehållet i undervisningen ofta blir präglat av hur man är som 

lärare. Detta avfärdar Lasse i intervjun när frågan om hans intresse styr innehållet genom att 

säga att han har lika mycket av alla olika moment. Som han även säger i intervjun så har han 

ägnat sig åt skidåkning och friidrott vilket han menar inte får någon större del än något annat 

av innehållet i undervisningen. Londos (2010) menar att lärarna inte alltid är medvetna om att 

de lyfter in sina egna åsikter om vad som värdesätts i undervisningen. Lasse är dock noga med 

att gå efter vad kursplanen säger och han värderar sin utbildning mycket då han anser att han 

fick ut mycket av den för att kunna leva upp till läroplanen. 

Det som framkommer i intervjun med elever från Lasses lektioner är att tjejerna tycker killarna 

är för hårdhänta när det kommer till bollaktiviteter. Det framkommer även att några av killarna 

tycker om att vara hårdhänta. Dismore och Bailey (2011) menar att flickors rörelseglädje kan 

öka om de vistas i en icke mansdominerad miljö där de känner att de kan kontrollera och 

utveckla kompetens samt få känna grupptillhörighet. Lasses elever är öppna för att det ska vara 
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roligt på lektionerna dock framkommer det att även de anser att det ligger mycket glädje i att 

göra mål. Lasse är noga med att alla får möta alla och har oftast inte flera olika upplägg på 

lektionerna. På badminton som exempel får de rotera och prova spela med alla kamrater. Som 

eleverna menar så sker störst utveckling vid spel med olika klasskamrater. Eleverna menar då 

att de får öva både på att slå snälla bollar för att få till ett bra spel med lite mer ovana elever 

samt kan öva mer på teknik när de möter mer vana elever. Bernstein et al. (2011) skriver att 

skicklighet och kunskap är en bidragande orsak för hur elever deltar i tävlingsaktiviteter. I 

badminton som exempel innefattar det både de vana eleverna och de ovana då de får träna på 

olika kvalitéer. Eleverna övar på kunskapen när de får spela mot likar och skickligheten när de 

spelar mot mindre vana.  

Bernstein et al. (2011) skriver att det finns elever som har mindre positiva erfarenheter av 

konkurrensutsatta verksamheter inom idrotten och det kan göra att de inte vill delta. Tjejerna i 

intervjun berättar att eftersom dem är färre än killarna i klassen så är det är lite jobbigt att 

killarna har en sådan framträdande roll vilket kan påverka deras syn på idrotten negativt. De 

upplever ofta stor konkurrens då killarna som tar för sig mer och är mer hårdhänt gör att deras 

roll blir mindre. Garn och Cothran (2006) tar upp att om eleverna utsätts för lämpliga nivåer av 

utmaning där framgång nås bidrar detta till glädje i ämnet. Då eleverna i intervjun tar upp att 

det är mycket bra teamkänsla när de har lagspel så uppnår de framgång inom laget vilket i sin 

tur leder till glädje i ämnet. Enligt de olika elevtyper som Cothran (2010) tar upp platsar Lasses 

elever till störst del under lekfulla vänner då de flesta av de intervjuade eleverna vill ha kul 

tillsammans med sina kamrater och tar upp i intervjuer ord som bra teamspel och att man ska 

ha kul på lektionerna. Eleverna tar även upp att man får tagga varandra samt att de är väl 

medvetna om att alla gillar olika. 
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7.9 Kopplingar mellan lärarna och undervisningens innehåll 
Både Lasse och Morgan använder sig mycket av ordet rörelseglädje trots att de har väldigt 

olika arbetssätt. Begreppet rörelseglädje förkommer inte någonstans varken som ämnets syfte 

eller i centralt innehåll för någon av årskurserna (Skolverket, 2016) men på varje lektion som 

har observerats. Det är visserligen ett fint myntat uttryck och eleverna är väldigt medvetna om 

dess betydelse och anser sig känna rörelseglädje på lektionerna. Alla elever som blivit 

tillfrågade säger: ”Det ska vara roligt att röra på sig”. Det enda enligt Läroplanen som går att 

koppla till detta uttryck enligt min åsikt är som Skolverket (2016) skriver: 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” 

För att eleven skall utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv är det relevant att få uppleva 

rörelseglädje under idrottslektionerna vilket då gynnar användandet av uttrycket. Dock finns 

det inte några belägg från Läroplanen (2016) för att använda begreppet även om det klingar 

vackert. Många elever upplever dock rörelseglädje på lektionerna i form av att få göra mål på 

de matchupplägg som levereras. Här skiljer sig de båda lärarna nämnvärt. Lasse som använder 

sig av de traditionella sporterna med dess regelsystem och Morgan som har valt att inte arbeta 

med dem. Han ser ingen mening med att ha tävling som ämnesinnehåll. Detta till trots finns 

det mycket tävling i hans undervisning vilket även är svårt att undvika när eleverna är så 

tävlingsinriktade. Det som även framkommer i intervjuer är att för eleverna i årskurs åtta är 

det betydligt viktigare med tävling och att få göra mål än hos eleverna i årskurs fem. De talar 

om i intervjuerna om att det är viktigt att ha kul på lektionerna. Både Lasse och Morgan 

betonar på sina lektioner att det är just det som är viktigt och inte hur många mål de gör men 

av intervjuer att tyda verkar det som Lasses elever har anammat det mer än Morgans. Detta 

har antagligen med åldern att göra vilket även observeras när det kommer till att bereda 

idrottshallen med redskap. Eleverna blir lite mer bekväma av sig i de högre åldrarna medan 

årskurs fem är ivriga och vill sätta igång. När det gäller ett innehåll eleverna längtat efter som 

exempel Golden Eye eller Ambassadören är dock även de flesta äldre aktiva i det 

sammanhanget. Det märks tydligt att dessa bollekar är av högsta intresse för båda årskullar 

och ett efterlängtat innehåll på lektionerna. Trots att många elever främst i årskurs åtta säger i 

intervjuerna att de uppskattar de traditionella sporterna mest så observeras en stor glädje i de 

bollekar som levereras. Även bland årskurs fem fast de är mer öppna om varierat upplägg. 
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8 Diskussion 
Det kan vara svårt att fånga alla elevers intresse på idrottslektionerna och lägga upp en 

undervisning som gynnar elevernas olika förutsättningar lika mycket. Då alla elever ingår i 

det som Bourdieu (1993) kallar för sociala rummet, där individer sammanförs som klass och 

därefter påverkar varandra med sina unika egenskaper är det viktigt att undervisningen 

anpassas efter alla. Denna studie utgår från ett kultursocialistiskt perspektiv där varje individ 

formas efter det sociala sammanhang den växer upp i. Författaren anser därmed att läraren bör 

skapa en så trygg lärmiljö som möjligt där alla elever känner samhörighet och får passa in i 

det sociala kapitalet som Bourdieu, (1993) förklarar är det nätverk som finns omkring oss. 

Londos (2010) skriver att det är viktigt att ha varierande aktiviteter på idrottslektionerna, detta 

för att just gynna de unika förutsättningar läraren stöter på bland eleverna. Larsson och 

Redelius (2004) menar att undervisningen består till stor del av regelrätta idrotter. Londos 

(2010) har i intervjuer med lärare konstaterat att det bara har blivit så. Detta är något Morgan 

bekräftar. Han tror att de traditionella bollsporterna finns kvar bara för att det alltid har varit 

så och är av bekvämlighet för läraren. Han ser skillnader mellan elever som han har fostrat 

från årskurs sju fram till årskurs nio samt de elever han har tagit över från Lasse i årskurs nio 

som Lasse har fostrat från år sju. De eleverna är vana vid att få spela riktigt matchupplägg och 

Morgan har upplevt mer klagomål från de eleverna på sina lektioner eftersom han inte har 

samma matchliknande upplägg i sin undervisning. De elever han själv har följt från år sju 

menar Morgan är mer invanda bolleksupplägget där det enligt Morgan inte förekommer 

någon tävlingsform som det istället gör i Lasses eftersom han avslutar med matcher när han 

har de klassiska bollsportsuppläggen. Detta är ett typiskt exempel på hur eleverna som 

Bourdieu (1993) skriver har blivit formad av det sociala sammanhanget. De är vana vid 

bollsporter och vill därför ha det så. 

Precis som Tischler och McCaughtry (2011) undersökt så har de elever med bakgrund inom 

bollspel fördel på lektionerna vilket gör att de andra eleverna inte känner sig delaktiga. Ekberg 

(2009) skriver att det har blivit stora klyftor mellan de aktiva eleverna och de som helt och 

hållet avstår från fysisk aktivitet. Han menar att detta beror mycket på att det förkommer tävling 

på lektionerna vilket även lärarna i studien använder sig mycket av. Det förekommer tävling på 

alla observerade lektioner vare sig det är ett traditionellt upplägg eller en modern bollek. Det 

skall antingen göras mål, hämtas flest ärtpåsar eller slå ut det andra laget först. Morgan lägger 

fram att målet för lektionerna är samarbete och rörelseglädje trots det är nyckelordet för 

eleverna tävling, det är det som är allra roligast. Eleverna är dock medvetna om vad som är det 
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egentliga målet för lektionen. Det är tydligt att övervägande delen av elevernas smak är 

tävlingsmomenten. Det som även uppmärksammas vid intervjuerna är att eleverna som gillar 

tävling tillhör samma sociala grupp. De som har samma smak, smaken som definierar elevens 

habitus. Det är dessa två begrepp i relation till varandra som är det sociala rummet (Bourdieu, 

1993). Då Morgan under intervjun säger att han oftast inte tar upp vad målet med lektionen är 

vid start för han vill att eleverna skall hitta egna strategier verkar det inte alltid uppfattas av 

eleverna. Några intervjuade elever säger vid en lektion att det inte fanns några strategier utan 

bara springa och undvika att bli träffad. Några andra säger att målet med lektionen är att öva 

pricksäkerhet och att kunna lita på folk.  

Trots att varken antalet mål är syftet med lektionerna eller begreppet rörelseglädje som används 

flitigt utan någon egentlig grund finns det gott om tydliga exempel på när elever upplever 

glädje. Detta när de lyckas ta sig fram utan att bli träffad för att ta en ärtpåse, eller den till början 

oengagerade eleven vid basket som lyckas sätta bollen i korgen och fylls av så mycket 

entusiasm att hon fortsätter öva på rasten. Även eleven som lyckas få bollen i korgen vid 

blindbasket som skriker av lycka och förvåning. Evighetsstafetten där det framkommer från 

intervjuade elever att den var roligast på lektionen vilket även observerades när det var mycket 

glädje och aktivitet i salen. Lasse som bjuder på en skottmiss där alla elever skrattar eller 

engagemanget eleverna har när det ska få spela Kryss Kung och bygger banan utan 

instruktioner. Som Bernstein et al. (2011) menar så påverkas elevers attityder till ämnet genom 

antingen bristen på framgång eller att de når framgång. Får eleven känna sig skicklig kan det 

påverka hur aktiv denne är på lektionerna. Bernstein et al. (2011) skriver att elevernas 

upplevelse av glädje på lektionerna är viktigt för att främja ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet i framtiden.  

Enligt Skolinspektionen (2012) använder sig många lärare av tävling och prestation för att 

bedöma eleverna i detta. I dessa fall lever inte ämnet upp till Skolverkets (2016) krav om att få 

barn att tro på sig själva och sin förmåga samt inspireras till ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet. Båda lärarna säger att de inte lägger någon värdering i antalet mål eller just 

prestationen på lektionerna, vilket även framkommer under observation när de säger till 

eleverna vad målet är och vilka kunskapskrav lektionen utgår från vilka är komplexa rörelser, 

samarbeta och rörelseglädje. Ändå är eleverna mycket tävlingsinriktade och blir glada när de 

gör mål fast det inte är målet med lektionerna. I både Lasse och Morgans arbetssätt inkluderar 

de eleverna i vad syftet med lektionerna är genom att eleverna själva får reflektera över vad de 

gör. Morgan som bryter mitt i lektionen för att fråga vad eleverna tränar på vid komplexa 
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rörelser och Lasse för att uppmärksamma fairplay då en elev är ärlig om att ha blivit träffad. 

Även då Lasse lyfter fram samarbetsförmågan och att alla elever ligger på olika nivåer i 

badminton genom att uppmana eleverna till att slå snälla bollar.  

Gomejzon (2015) menar att idrottslärarutbildningen idag borde fokusera mer på att skapa lärare 

som är proffs på träning och att de kan skapa roliga lektioner. Undervisningen borde innehålla 

mer av gruppträningsformatet, styrketräningsmetoder, konditionsmetoder, hinderbanor, 

gymnastik och danser. Han menar att lärarna lägger mest krut på vad de intresserade eleverna 

gillar för att sedan fylla upp med något som de som inte gillar idrott kan göra. Detta skriver 

även Londos (2010) om och tar upp att bollspelet finns för att tillfredsställa de elever med den 

bakgrunden och de övriga inslagen finns med bara för elever som inte vill delta i detta. Eftersom 

innehållet på de observerade lektionerna har präglats av bollsporter/bollekar och matcher ligger 

det något i det både Londos (2010) och Gomejzon (2015) skriver. Lasse vill värna om det 

traditionella innehållet för att många elever förväntar sig det på idrottslektionerna och Morgan 

ändrar förutsättningarna i de traditionella eller använder sig av bollekar för att nå fler elever. 

Grunden ligger dock i bollsporter eller tävling vilket denna studie lyser är ett vanligt innehåll i 

ämnet idrott och hälsa. 

Eleverna i årskurs fem som deltagit i intervjuer är ödmjuka elever med stor förståelse för sina 

kamrater och har en bra uppfostran från Lasse om vad som är viktigt på skolidrotten. För att gå 

i årskurs fem är det en imponerande inställning de har till både klasskamraterna och de olika 

uppläggen på idrotten. Då Lasse är den lärare av de två som anser det vara viktigt att värna om 

det traditionella bollsportsupplägget är det märkligt nog hans elever som enligt min uppfattning 

via intervjuer tar lättast på det. De verkar inte ta målen på så stort allvar även om de tycker det 

är roligt att göra mål. Detta framgår tydligt när de spelar Kryss Kung och de intervjuade 

eleverna håller med varandra om att det var mycket bra teamkänsla och teamspel i laget även 

om de förlorade med 4-0. Det är däremot Morgans elever som blir väldigt tävlingsinriktade 

trots att det förekommer färre matchupplägg på hans lektioner.  

Både Lasse och Morgan har en väldigt fin relation till sina elever, kanske det är lite mer 

stimmigt bland Lasses femmor men det beror nog mest på åldern. Det bra klimatet på Morgans 

lektioner är något som vi diskuterar där det har uppmärksammats att det inte förekommer några 

klagomål från elevernas sida under lektionstid. Eleverna gör det som förväntas av dem och de 

flesta är mycket engagerade på lektionerna. Det märks tydligt när Morgan i 

uppvärmningsövningen Följa John ber eleverna att gå med i en grupp om 1-30 personer vilket 
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de löser helt utan problem och ingen elev blir utanför, alla tar plats i en grupp. Morgan säger 

att det ligger mycket hårt arbete bakom för att få det så här, något som även slår mig under 

observationerna då han och en annan lärare har ca 60 elever samtidigt på idrottslektionerna. Det 

märks att de har jobbat mycket för att få bra relationer med eleverna annars hade inte ordningen 

på lektionerna sett ut på detta sätt. 

8.1 Metoddiskussion 
Genom att använda mig av en fallstudie med intervjuer och observationer har studien kunnat 

belysas från två håll, det vill säga både hur lärarna ser på bollsporter i ämnet idrott och hälsa 

samt hur eleverna tolkar dem. Eftersom avgränsningen gjorts till två lärare har dessa kunnat 

undersökas mer på djupet samt att få möjligheten att ta del av elevernas åsikter har betytt 

mycket för studien. Dock har kunskapen kunnat blir större och bredare om fler lärare 

intervjuats om frågan. Med hänsyn till tiden samt studiens avgränsning har ändå detta varit 

den metod som har passat bäst. Enkäter till eleverna var först min tanke för att få ta del av alla 

elevers åsikter och upplevelser av bollsporter som ämnesinnehåll på lektionerna. Om detta 

genomförts har möjligheten funnits att få en bredare bild av hur bollsporter tolkas men 

eleverna har även haft möjlighet att vara helt anonyma inför forskaren. Detta har i sin tur 

kanske lett till att de gett andra svar än att sitta mitt emot mig som intervjuare. Även tiden kan 

ha spelat roll då elevintervjuerna skett direkt efter lektionstid och möjligheten att stress för att 

hinna till nästa lektion kan ha hindrat dem från att ge sanningsenliga svar. 

Tidigare forskning har inte varit svårt att finna då det finns en stor mängd inom området. Både 

nationell som internationell. Det som har upplevs svårt var att avgränsa sig och bara ta ut det 

som var av relevans för min studie då mycket inom ämnet idrott och hälsa är intressant.  

Att få informanter till studien var heller inte svårt då de första som kontaktades var väldigt 

öppna och hjälpsamma. De visade stort intresse för min studie då den kommer kunna hjälpa 

dem i deras fortsatta undervisning genom att få uppleva en annan synvinkel än sin egen. Att 

det blev två lärare med olika uppfattningar om hur innehållet skall bedrivas har bara varit till 

fördel för studien. I vissa fall upplevdes det som svårigheter att få informanter bland eleverna 

då flera av de tillfrågade tackade nej. Det var även svårt att få bredd bland eleverna då endast 

några få inte var intresserad av idrott eller var aktiva på fritiden. Detta kunde möjligtvis uppnå 

större omfång om flera klasser deltagit i enkäter. Dock har utrymmet inte funnits i studien. 
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9 Vidare forskning  
En del av min studie har lagts på vilka skillnader som finns mellan föreningsaktiva elever och 

icke föreningsaktiva. Vilken inställning och upplevelse de har till skolidrotten och 

bollsportsinnehållet. Då det endast var ett fåtal elever som inte var aktiva på fritiden skulle 

detta vara intressant att undersöka vidare. Att ta kontakt med fler icke aktiva elever för att få 

deras syn på ämnesinnehållet. Även göra en djupare forskning om hur fler idrottslärare agerar 

i samma fråga då endast två stycken förekommer i denna studie. Det vore även intressant att 

se om det skiljer sig mellan lärare i städer och lärare på landsbygden.  
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11 Bilagor - Lektionsförklaringar 

Morgan 

Lektion 1 – Golden Eye 

Klassen delas upp i två lag och bygger upp en massa hinder med hjälp av redskap över hela 

idrottshallen som ska användas som skydd att gömma sig bakom. Varje lag har en låda med 

massa ärtpåsar i samt flera bollar på planen. Eleverna skall ta sig fram till det andra lagets 

ärtpåsar och ta en påse med till sitt egna lag samtidigt som man måste passa sig från att bli 

träffad av en boll som kan kastas av alla aktiva motspelare. Blir man träffad av en boll får man 

sätta sig ner på golvet och vänta tills man blir räddad av en lagkamrat som utsetts till räddare. 

Man vinner denna lek antingen genom att vara det lag som först lyckas ta alla ärtpåsar eller 

lyckas slå ut hela det andra laget eller om man träffar räddaren. 

 

Lektion 2 – Bollspel 

I blindbasket var det två lag mot varandra. I varje lag delades medlemmarna in i par där den 

ena fick bindel för ögonen. Eleverna skulle sedan i armkrok parvis försöka sätta bollen i korgen. 

Det var endast de eleverna med ögonbindel som fick göra mål för att det skulle räknas. 

I innebandy med sko eller hand var eleverna indelade i två lag med två små mål. Detta gick ut 

på ett vanligt innebandyupplägg men utan klubbor. Istället fick eleverna ta av sig skorna och 

använda den ena som en klubba. Hade eleven inga skor fick de använda handen.  

Ambassadören gick ut på att dela spelplanen på två med hjälp av en innebandysarg. På varje 

sida sattes en plint som skulle användas av de träffade eleverna. Eleverna på var sida av planen 

skulle sedan kasta bollar med försök att träffa sina motspelare. Till detta användes mjuka bollar. 

Det fanns även innebandybollar på planen som skulle användas för att rädda sina lagkamrater 

som blivit träffad. Detta gjordes genom att de träffade eleven fick ställa sig på plinten på 

motståndarlagets sida och väl där uppe försöka fånga en innebandyboll som kastades till denne 

från sin egen sida. Fångade man bollen blev man fri. Detta spel vanns genom att bränna ut hela 

motståndarlaget.  
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Lektion 3 – 4 former av basket 

Basketfia 

Morgan har delat upp hela gymnastiksalen i 4 delar och även eleverna i 4 lag. På en av planerna 

är det fia med knuff där 2 lag möter varandra. Där har Morgan lagt ut en fyrkant av rockringar 

på golvet som ska agera spelplan. Som spelpjäser har vardera laget en väst som representerar 

deras lags färg, de har samma färg på västen de har på sig. De står i varsitt led framför varsin 

korg på varsin del av planen. Eleverna ska sätta bollen i korgen och när de gör det så får de 

springa till spelplanen som ligger mitt mellan lagen och flytta fram sin spelpjäs. Missar de 

ställer de sig sist i kön och gör ett nytt försök när det är deras tur igen. 

Doppboll 

De två lag som befinner sig på denna sida ska även de försöka sätta basketbollen i korgen. De 

regler de har att rätta sig efter är att de inte får springa med bollen eller studsa. De ska heller 

inte doppa bollen så spelet går ut på att passa varandra och röra sig på planen så man blir fri 

och kan ta en eventuell passning för att kunna sätta bollen i korgen. 

Blindbasket 

I vardera lag som befinner sig på planen är det två stycken som har bindel för ögonen. Dessa 

ska i armkrok med sina lagkamrater guidas fram till korgen för att kunna sätta basketbollen i 

korgen. De är enbart dessa som får göra mål.  

Vanlig basket 

De två lag som är på denna plan ska spela basket enligt de traditionella reglerna. Morgan har 

dock sållat bort massa regler och de 4 regler som eleverna ska rätta sig efter är att de ej får 

tacklas, de får bara ta två steg med bollen i handen, de får ej dribbla med båda händerna, de får 

ej ta emot bollen dribbla för att sedan ta upp bollen gå två steg för att sedan dribbla igen. 

Lektion 4 – 4 bollaktiviteter 

Volleyboll 

5 elever i varje lag och de följer 3 regler. Bollen får bara 3 tillslag inom laget, en elev får inte 

slå gånger i följd samt om bollen far i backen är den död då är det motståndarlagets boll.  
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Innebandy 

De följer de innebandyregler som finns men Morgan tar upp de som de ska tänka extra noga på 

vilka är: eleven får inte ha klubban för högt vilket menas med inte över knähöjd, de får ej tacklas 

och Moran lyfter även sunt förnuft 

Lacross 

Spelas med en boll som kan liknas vid en baseball men en lättare variant samt en klubba som 

hålls uppåt med ett korgliknande huvud. Morgan säger att de får rätta sig efter samma regler 

som i innebandy men man får springa med bollen i korgen och korgen får vara hög. Annars 

menar Morgan att eleverna ej får tacklas och använda sunt förnuft.  

Spökboll 

Eleverna blir indelade på två planer och har två bollar som redskap. På varje planhalva finns en 

plint så eleven ska ha möjlighet att gömma sig bakom något. Spökboll går ut på att spela ut det 

andra laget genom att träffa dem med bollen som i detta fall är en mjukboll. Bakom varje lag 

utanför sargen står en av det motsatta lagets medspelare så lagen får akta sig både från bollar 

framifrån och bakifrån. Det är denna spelare som kallas för spöke. Om en person i laget blir 

träffad får denne gå och ställa sig bakom sargen på andra sidan och försöka träffa 

motståndarlaget därifrån istället, eleven blir på detta sätt medverkande i spelet även fast den har 

blivit träffad. 

Lasse 

Lektion3 – Bollekar 

Evighetsboll är en lek där alla är mot alla och man kastar mjuka bollar för att träffa sina 

kamrater. Blir man träffad får man gå och sätta sig tills klockan slår om en minut senare. Då är 

man uppe och försvarar sig igen samt försöker kasta ut sina motståndare. 

Sköldpaddan är en lek där man samarbetar två och två eller tre och tre. Eleverna använder en 

tunn madrass som skydd och håller upp den framför kroppen samt springer omkring för att 

undvika att bli träffad. Det är ett par som är och ska försöka träffa de andra för att få en sköld. 

Träffar de några byter de plats och får skydda sig istället. 

Evighetsstafett är när eleverna blir uppdelad på två lag och det är uppställt konor i en stor 

fyrkant i hela halvsalen som eleverna ska springa runt. De ska springa ett varv tills de kommer 

till sitt lag igen och byter där stafettpinne. Det andra laget startar mitt emot och de springer båda 

motsols. Det hela går ut på att försöka komma ifatt de andra och ta dom för då vinner man. 
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Lektion 4 – Kryss kung 

Eleverna använde sig av mycket redskap för att bygga upp ett fort de kunde skydda sig bakom. 

Detta kallade Lasse för olika länder. Det var två lag och varje lag byggde upp ett fort på varsin 

sida av en landsgräns. Sedan fick alla eleverna i laget en varsin mjukboll och skulle försöka 

träffa sina motspelare. Varje lag fick utse sin egen kryss kung som skulle agera räddare ifall 

någon av kamraterna blev träffade. Blev man träffad fick man gå och sätta sig på en bänk vid 

sidan om planen. Väl på bänken fick man ropa på sin kryss kung som fick komma och rita ett 

kryss på ryggen på den träffade eleven. När motståndarlaget fick reda på vilken krysskung man 

hade så gjorde de allt för att försöka träffa denne. Om krysskungen blev träffade var spelet över. 

 

Intervjumall 

 

Ålder: 

 

Tiden innan utbildningen 

 

1. Vilka intressen hade/har du (idrottsrelaterade)? 

a. Hur upplevde du idrotten under din egen skolgång? 

b. Kommer ditt/dina intressen från skolidrotten? 

c. Hur engagerad kände du dig om den sport du utövade kom på lektionen? 

d. Hur upplevde du klimatet på idrottslektionerna som innehöll bollsport? 

 

Tiden under utbildningen 

 

2. Varför valde du att läsa till idrottslärare? 

a. Hur såg utbildningen ut när du läste till idrottslärare, vad lades mest fokus på? 

b. Vart utbildade du dig, varför valde du den orten? 

c. Hur har utbildningen påverkat dig i undervisningen? 

d. Vilka förväntningar hade du på utbildningen och motsvarade utbildningen 

förväntningarna? 

e. Anser du att din syn på undervisningens innehåll har förändrats någon gång 

från tiden under och efter utbildningen? Isf Hur? 



63 
 

  

Tiden efter utbildningen 

 

3. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

a. Hur var det att börja som lärare? 

b. Vad anser du att innehållet i undervisningen gällande kunskapskravet 

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

och rörelser till musik ska innebära? 

c. Får du utlopp för det du anser är viktigt i ämnet, hur? 

d. Vad anser du om läraryrket över lag? 

e. Vad är centralt för dig i din undervisning, vad tycker du är absolut viktigast? 

f. Vad anser du om kursplanen för idrottsämnet? Är det något du skulle vilja 

ändra på? 

g. I en jämförelse med den äldre läroplanen, vilken anser du ger ämnet mest 

rättvisa? 

 

Bollspelens medverkan 

 

4. Hur planerar du lektioner som innehåller bollspel? 

a. Om du har bollidrotter, hur upplever du klimatet i idrottshallen? 

b. Vad kan du se för skillnader mellan elevers deltagande och prestation inom 

området bollsporter? 

c. Vilken grupp elever uppskattar bollsporter mer än andra? 

d. På vilket sätt anpassar du undervisningen gällande bollsporter efter de olika 

förutsättningarna så alla har chans att uppnå kunskapskraven? 

 

e. Vad är din syn på idrottsundervisningen som innehåller bollsporter? 

f. Kan din relation med den enskilda eleven spela roll när det kommer till 

bollsporter? Isf hur? (Som exempel gemensamma intressen osv.) 

g. Stöter du på begränsningar om du inte skulle använda dig av bollsporter? Isf 

vad? 
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Intressen 

5.a. Hur påverkar dina egna intressen innehållet i undervisningen? 

b. Vad betyder elevernas intressen för dig i din planering? 

c. Vilka skillnader kan du se mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva 

elever på lektionerna? 
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Missivbrev  

 

Till föräldrarna. 

Hej!  

Mitt namn är Annica Thapper och jag är idrottslärarstudent. Jag skriver för närvarande mitt 

examensarbete som handlar om bollsporter i skolan. Jag kommer intervjua era barns 

idrottslärare angående deras bollsportsinnehåll i undervisningen och skulle nu gärna vilja veta 

hur eleverna upplever lektionerna. 

Jag kommer närvara på och observera 4 lektioner med samma klass, totalt två klasser och 

efter lektionens slut fånga upp frivilliga elever för en kortare intervju om hur de upplevt 

lektionen. Detta för att kunna se om målet med undervisningen och elevens upplevelse 

sammanstrålar. 

Detta är helt anonymt, jag kommer inte anteckna elevernas namn, vilken skola jag besökt eller 

vilken kommun den tillhör. 

Om du inte vill att ert barn ska delta i detta så var vänlig meddela idrottsläraren ert barn har. 

 

Med vänlig hälsning  

Annica Thapper 

Om ni har några frågor kontakta mig gärna på nr: 

070-535 29 77 
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Observationsmall  

Observationsschema 

Typ av lektion Vad ska genomföras? 

Målet med lektionen Hur ser deltagandet ut? 

Gör eleverna vad som förväntas av dem? Hur reagerar eleverna på vad som skall göras? 

Hur beter sig eleverna på lektionen? Hur är klimatet positiva/negativa elever? 

Vilka instruktioner ger läraren? Hur förstår eleverna instruktionerna? 

 

 

Intervjufrågor till eleverna. 

Vilka av er är föreningsaktiva och vilken sport utövar ni? 

Tycker ni det är någon skillnad mellan idrotten på skolan och föreningsidrotten 

Hur kändes lektionen för er? 

Var det något ni upplevde som mindre bra? 

Var det något som var extra roligt? 

Vad anser ni om bollsporter? 

 


