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Abstract 
En stor del av dagens Idrott och hälsa-undervisning kretsar kring olika former av 

tävlingsmoment. Diskussionen om tävlingsmomentets vara eller icke vara i en skolkontext är 

en ständig vattendelare bland både lärare och elever. I en rapport från Skolinspektionen slår 

granskningen fast att vissa elever blir exkluderade och exponerade när tävlingsaktiviteter 

genomförs i undervisningen. Syftet med forskningsöversikten var att undersöka hur 

tävlingsmoment uppfattas och används samt vad det kan medföra i undervisningen. Metoden 

som användes i forskningsöversikten var en systematisk forskningsöversikt utförd via 

databaserna ERIC, Educational Research Complete och SPORTDiscus. 12 artiklar utgjorde 

resultatet och forskningen visar att elever i hög utsträckning uppskattar tävlingsmoment i 

undervisningen. Majoriteten av eleverna upplever tävlingsaktiviteter som någonting roligt 

och spännande. Men resultatet visar även att tävlingsmoment kan medför negativa 

konsekvenser. Vissa elever blir ofrivilligt exkluderade i tävlingssammanhang i de fall 

högpresterande elever enbart fokuserar på att vinna snarare än att samarbeta. Detta kan i 

förlängningen påverka vissa elevers lärande då de inte får möjlighet att utvecklas under spelet 

gång. Lärares uppfattning kring tävlingsmoment skiljer sig åt. En bidragande orsak till detta 

är den enskilde lärarens tidigare erfarenheter av tävlingsmoment, både i och utanför skolan. I 

förlängningen kan idrottslärares egna uppfattningar om tävlingsmoment i Idrott och hälsa 

bidra till både positiv och negativ påverkan gällande elevers deltagande, lärande och fysiska 

aktivitet. Området tävlingsmoment i undervisningen behöver ytterligare forskning och 

framförallt i en nordisk kontext eftersom det finns en stor avsaknad av empiriska studier 

utförda i Norden. 



 

 
 

Förord 
Enligt våra egna tidigare erfarenheter från arbete inom skola och VFU-perioder så har 

tävlingsmomentet alltid varit en vattendelare hos eleverna. Som två tävlingsinriktade 

personer ville vi undersöka tävlingsmoment som fenomen i skolämnet Idrott och hälsa och 

hur vi kan tänka kring det i vår framtida lärarroll. Vi är tacksamma till vår handledare 

Suzanne Lundvall som har guidat oss väl genom arbetet och alltid har funnits till hands när vi 

har behövt hjälp, tack!  
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1. Inledning 

 

I Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa lyfter rapporten att 

tävlingsmoment inom skolämnet är ett utbrett fenomen. Lagbollspel, stafetter och lekar 

dominerar tävlingsmomenten där det också finns ett stort fokus på att vinna. Som en 

konsekvens av att tävlingsmoment används regelbundet framträder också att elevers fysiska 

status blir exponerad och att en likvärdig förutsättning för att uppnå olika typer av 

rörelseförmågor försvåras. Vidare framkommer också diskussioner om huruvida lag skall 

uppdelas via kön eller inte, något som bara inträffar när tävlingsaspekten är i fokus (Ibid.). 

 

Tävlingsmoment inom undervisningen är således något som existerar i skolämnet (Ibid.), 

men samtidigt kan man utläsa i kurs- och ämnesplanen (Skolverket, 2011a, 2011b) för idrott 

och hälsa att tävlingsmoment inte är explicit utskrivet som del inom något kunskaps- och 

lärområde. Tävlingsmoment som bedrivs med syfte att vinna och/eller att lag skall delas upp 

via kön utgör hinder för vissa elevers utveckling av rörelseförmågor (Skolinspektionen, 

2018). Detta medför även i förlängningen att tävlingsmoment kan motverka avsikten med det 

centrala innehållets läraktiviteter, exempelvis: “Hur individens val av idrotter och andra 

fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön” (Skolverket, 2011a, s.3). 

Detsamma gäller exempelvis ämnesplanens syfte formulerat som: “Förmåga att etiskt ta 

ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och 

motionsutövande.” (Skolverket, 2011b, s.1). 

 

Skolinspektionen (2018) fastslår i kvalitetsgranskningen av ämnet Idrott och hälsa att en 

femtedel av eleverna inte deltar regelbundet i undervisningen. Hindrande faktor som lyfts 

fram är val av aktiviteter och undervisningens organisation. Vidare framgår även i 

kvalitetsgranskningen att lektionerna påverkas av en tävlingslogik där idrottsaktiva pojkar 

uppmärksammas och prioriteras framför idrottsaktiva flickor och elever som inte deltar i 

någon föreningsidrott (Ibid.).  

 

Utifrån Skolinspektionens (2018) rapport tycks tävlingsmoment inom ramen för Idrott och 

hälsa medföra endast negativa konsekvenser i undervisningen. Syftet med denna 

forskningsöversikt var att undersöka hur tävlingsmoment uppfattas och används samt vad det 

kan medföra i undervisningen. I forskningsöversikten kommer resultat från studier 

presenteras, vilka behandlar tävlingsmoment i Physical education, som är motsvarigheten 

internationellt till ämnet Idrott och hälsa i Sverige. Forskningsöversikten kommer att ha en 

internationell kontext med fokus på elever och lärares uppfattning om tävling, men även hur 

tävlingsmoment påverkar elevers deltagande, lärande och fysiska aktivitet. 
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2. Syfte 

 

Syftet med forskningsöversikten var att undersöka hur olika former av tävlingsmoment 

uppfattas och används inom ramen för skolämnet Idrott och hälsas undervisningspraktik. 

 
2.1 Frågeställningar 

 

● Hur ser elevers inställning till olika former av tävlingsmoment ut när det gäller deras 

deltagande, lärande och utövande av fysisk aktivitet i Idrott och hälsa? 

 

● Hur uppfattar och använder sig lärare av tävlingsmomentet i Idrott och hälsa, och hur 

påverkar det elevernas deltagande och fysiska aktivitet? 
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3. Bakgrund 

3.1. Idrott och hälsa i svensk kontext 

Från att ämnet över tid har benämnts såväl Gymnastik som Idrott heter ämnet sedan 1994 

Idrott och hälsa. Det innebär att ämnet sedan dess har ett uttalat uppdrag som även omfattar 

kunskaper i och om hälsa, främst med inriktning mot fysisk hälsa. 

3.1.1 Idrott och hälsa för grundskola 

I Sverige har barn och ungdomar skolplikt. Det innebär att skolan är obligatorisk upp till 

årskurs nio. Inom de obligatoriska skolåren i Idrott och hälsa fokuseras det i större 

utsträckning på bland annat att utveckla motoriska färdigheter och att ges förutsättningar för 

att planera och genomföra fysiska aktiviteter. Syftet för Idrott och hälsa inom de obligatoriska 

skolåren ser ut enligt följande: 

 

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,  

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa,  

- rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer,  

- och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 

vatten. (Skolverket, 2011a, s.1). 

 

Idrott och hälsa i grundskolan byggs upp genom tre centrala områden rörelse, hälsa och 

livsstil samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011a). Kursplanen för Idrott och hälsa är 

upplagd för att eleverna skall skapa färdigheter och kunskaper inom ämnets alla olika delar 

(Skolverket, 2011a). Enligt Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och 

hälsa årskurs 7- 9 beskriver rapporten att övervägande del av undervisningsinnehållet hamnar 

på fysisk aktivitet och bollspel, där rörelsemomenten är mer anpassade för elever som idrottar 

på fritiden. Granskningen visar också att områdena hälsa och livsstil, samt friluftsliv och 

utevistelse ges ett begränsat utrymme i undervisningen (Skolinspektionen, 2018).  

 

3.1.2 Idrott och hälsa för gymnasieskolan 

Dagens utformning av Idrott och hälsa på gymnasienivå utgörs av fyra olika kurser: Idrott 

och hälsa 1, Idrott och hälsa 2, Idrott och hälsa 1 - specialisering och Idrott och hälsa 2 - 

specialisering. Av dessa fyra kurser så är det endast Idrott och hälsa 1 som är obligatorisk och 

som ingår i samtliga gymnasieprogram (Skolverket, 2011b). Dock är det värt att poängtera att 

gymnasieskolan inte är en obligatorisk skolform i sig, men väljer en att studera vidare på 

gymnasiet är Idrott och hälsa ett obligatoriskt ämne. Oavsett vilken kurs eleverna läser så är 

syftet med undervisningen i Idrott och hälsa att eleverna ska arbeta med och utveckla 

förmågor samt kunskap inom följande områden:  
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1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer. 

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. 

4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 

5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. 

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att 

bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Skolverket, 2011b, 

s.1-2) 

 

Varje enskild kurs har även ett centralt innehåll som behandlas under kursens gång. För Idrott 

och hälsa 1 så ser det ut som följande: 

 

- Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. Rörelse till musik samt dans. 

- Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

- Metoder och redskap för friluftsliv. 

- Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

- Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 

- Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

Spänningsreglering och mental träning. 

- Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik (Skolverket, 

2011b, s.2). 

3.2 Idrott och hälsa i en internationell (amerikansk) kontext 

Ämnet Idrott och hälsa har funnits som obligatoriskt ämne i svensk skola i olika former i 

snart 200 år. Så har det inte över tid sett ut internationellt. I vissa länder är ämnet fortfarande 

inte obligatoriskt, exempelvis i USA. Det som skiljer länder åt är ofta inriktningen på vilken 

typ av innehåll som undervisningspraktiken ska bestå av. I de anglosaxiska länderna är 

inriktningen mot idrottstekniker mer utvecklad än i länder inom exempelvis norra Europa 

(Kirk, 2010). Då forskningsöversikten innehåller internationell forskning ger vi nedan en kort 
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inblick i hur den amerikanska motsvarigheten till ämnet Idrott och hälsa är uppbyggt. I USA 

finns National Standards istället för en nationell kursplan. Sex amerikanska forskare med 

inriktning mot Idrott och hälsa har på uppdrag av Society of Health and Physical Educators 

(motsvarande svenska idrottslärarföreningen) sammanställt ett dokument där kriterier för 

målsättningen för physical education sammanfattas (SHAPE America, 2013). Någon federal 

kursplan som gäller för alla delstater finns ej. Syftet med dokumentet är att bidra med stöd till 

rektorer och lärare för att planera och utforma den egna skolans kursplan för de åldrar som är 

aktuella inom de obligatoriska skolåren. SHAPE America (2013) lyfter fram fem olika mål 

som bör uppnås för att varje elev skall utveckla ett livslångt lärande och aktivt hälsosamt liv. 

Dessa fem mål är: 

 

● Has learned the skills necessary to participate in a variety of physical activities.  

● Knows the implications and the benefits of involvement in various types of physical 

activities.  

● Participates regularly in physical activity.  

● Is physically fit.  

● Values physical activity and its contributions to a healthful lifestyle. (Ibid., s.1). 

 

SHAPE America (2013) lyfter även fram sju områden som undervisningen ska prioritera. 

Dessa sju områden är utomhus-, fitness-, dans och rytmik-, individuella-, vattenaktiviteter 

samt aktiviteter som innefattar lekar och idrotter (invasion-, nät-, träff-, och slagspel). 

Motsvarigheten till de identifierade områdena finns även i den svenska ämneskontexten. Se 

Skolverkets bedömningsstöd för Idrott och hälsa i gymnasieskolan (Skolverket, 2014, s. 7). 

3.3 Definition av centrala begrepp 

Forskningsöversikten handlar om tävling och olika former av tävlingsmoment. Vad är då 

tävling? Tävling beskrivs som en särskilt anordnad begivenhet där flera personer mäter sin 

förmåga för att utse vem som är bäst (Nationalencyklopedin, 2020a). Det engelska begreppet 

för tävling är competition. Begreppet har en liknande tolkning som på svenska, dock utökas 

betydelsen genom den latinska tolkningen av competition som betyder att två eller fler driver 

framåt tillsammans mot ett objekt (Oxford English Dictionary, 2020). 

 

Tolkningen av begreppet tävling eller på engelska competition, behöver sättas in i ett 

utbildningssammanhang. Genom att överföra begreppet tävling in i en skolkontext medför det 

att man väver in alla elevers deltagande. Drewe (1998), Duncan och Kern (2020) och Layne 

(2014) lyfter fram att tävling i skolan oftast bara handlar om att vinna eller förlora, vilket 

medför en positiv känsla för vinnarna men samtidigt medför en negativ upplevelse för 

förlorarna, vilket kan påverka klassrumsklimatet. 

3.4 Tävling i skolan 

Som det nämndes inledningsvis är tävlingsmomentens vara eller icke vara i Idrott och hälsa 

ett omdiskuterat ämne. Forskning kring tävlingserfarenheter i skolämnet målar upp en negativ 
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bild där exkludering av elever och elevers missnöje ofta relateras till tävlingsaktiviteter 

(Aggerholm m.fl., 2018). Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och 

hälsa rapporterar liknande observationer som Aggerholm m.fl. (2018) gör i artikeln 

Competition in Physical Education: Avoid, Ask, Adapt or Accept?. Forskarna menar att 

elevers rörelseförmåga exponeras och utveckling hindras, vilket skapar negativa erfarenheter 

i ämnet. Men detta är inget nytt fenomen, Portmans (1995) studie av lågpresterande elever 

visade att de känner ångest inför att delta på grund av det kritiserande klassrumsklimatet 

skapat av tävlingsmoment. Även Ennis (1996) lyfter fram att sportbaserad (tävlingsinriktad) 

undervisning i Idrott och hälsa bidrar med negativa erfarenheter. Drewe (1998) beskriver att 

mentaliteten att vinna till varje pris kan negativt påverka elevers vilja att delta i 

undervisningen på grund av att vissa elever fuskar eller medvetet skadar någon. I en svensk 

kontext har både Redelius m.fl. (2009) och Nyberg och Larsson (2012) rapporterat om att 

undervisningen domineras av en tävlingslogik där elevers negativa upplevelser gör att de inte 

vill delta i fysiska aktiviteter. Detta går i linje med vad Skolinspektionens (2018) 

granskningsrapport uppmärksammat. 

3.4.1 Lärande och tävling 

Såväl Duncan och Kern (2020) i en amerikansk kontext som Skolinspektion (2018) i en 

svensk kontext, konstaterar att stafetter, utslagnings- och lagbollsspel dominerar 

tävlingsmomenten i Idrott och hälsa. De många tävlingsaktiviteter som sker frekvent under 

lektionstillfällena bidrar till att eleverna får mindre tid åt att utveckla de förmågor och 

färdigheter som krävs för aktivt deltagande i spelet. Således bidrar det tävlingsinriktade 

undervisningsinnehållet till att elevers lärande blir hindrat. Anledningar till detta är risken för 

exkludering i spel och/eller icke likvärdiga möjligheter att utveckla rörelseförmågor inom 

ramen för rörelseaktiviteter som innehåller tävling (Duncan & Kern, 2020; Layne, 2014; 

Skolinspektionen, 2018).  

 

Aggerholm m.fl. (2018) menar att det behövs en diskussion om vilket utrymme tävling bör ha 

i ämnet Idrott och hälsa. Trots att forskningen i stor utsträckning lyfter fram flera negativa 

aspekter med tävling så uppmärksammas även att tävlingsmoment kan ha en positiv inverkan 

på undervisningen. Det är inte själva begreppet eller fenomenet tävling i sig som är negativt 

utan det handlar snarare om hur man använder tävling i en skolmiljö. Aggerholm m.fl. (2018) 

beskriver hur lärare kan tänka kring tävling och presenterar fyra nyckelargument, avoid, ask, 

adapt and accept (undvika, fråga, anpassa och acceptera, egen översättning). Lärare bör 

undvika tävlingsaktiviteter som medför ett negativt lärandeklimat. Läraren skall även fråga 

om eleven vill delta i tävlingsaktiviteter och vidare bör läraren anpassa tävlingsaktiviteter för 

att alla elever skall ha lika möjligheter att utvecklas. Därtill bör även läraren acceptera att 

vissa elever har negativa erfarenheter av tävling vilket gör att det bör avsättas tid för 

reflektion till eleverna (Ibid.). 

 

Både Layne (2014) samt Duncan och Kern (2020) lyfter likt Aggerholm m.fl. (2018) fram att 

idrottslärare bör vara medvetna om hur undervisningen skall anpassas för att alla elever skall 

få lika möjlighet att utvecklas. Layne (2014) presenterar i sin översiktsartikel 



 

11 
 

rekommendationer för att utveckla tävlingsmoment i Idrott och hälsa. Idrottslärare behöver 

skapa en klassrumsmiljö där man undviker att fokusera på att vinna eller förlora. I ovan text 

beskrivs det att tävling oftast associeras med just vinna eller förlora. Layne (2014) menar att 

orden “vinna” eller “förlora” kan medföra negativa associationer och elever fokuserar snarare 

på själva orden än på prestationen som utförts. 

 

Drewe (1998), Duncan och Kern (2020) samt Layne (2014) lyfter alla fram att om 

tävlingsmoment används, enligt deras åsikt, på ett korrekt sätt, kan tävling utgöra en positiv 

del i undervisningen. Duncan och Kern (2020) samt Layne (2014) konstaterar att 

idrottsläraren behöver avsätta mer undervisningstid för eleverna till att utveckla de 

färdigheter och förmågor som krävs inför ett tävlingsmoment. Genom att utveckla motoriska 

färdigheter, strategier och förmågor att samarbeta utgör det en grund för att eleverna skall 

uppleva tävlingsmoment som någonting meningsfullt och lärorik (Duncan & Kern, 2020; 

Layne, 2014). Drewe (1998) förespråkade redan på senare delen av 1990-talet den latinska 

tolkningen av competition, det vill säga framåt tillsammans/att i samarbete eftersträva något, 

är värdefullt i tävlingsmoment inom Idrott och hälsa.  

3.5 Teori och stöd för diskussion 

Ett av de mest vedertagna synsätten på inlärning och lärande är det sociokulturella 

perspektivet där Lev Vygotskij (1896-1934) anses vara en utav de stora pionjärerna. Inom det 

sociokulturella perspektivet på inlärning så menar man att människan är i en ständig 

lärprocess i alla olika sociala sammanhang som hen befinner sig i och man fokuserar på vad 

ett barn, ungdom eller vuxen person lär sig snarare än om den lär sig något (Säljö, 2014). 

 

Två viktiga beståndsdelar inom det sociokulturella perspektivet på inlärning är mediering och 

teorin om proximal utvecklingszon (ZDP). 

 

Enligt Säljö (2014, s.81) innebär mediering ”att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 

är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska 

redskap”. Enligt den sociokulturella synen på inlärning är alltså alla människor en produkt av 

den kulturella miljö som de växer upp och befinner sig i då det är den omvärlden som vi 

tolkar, förstår och agerar inom (Säljö, 2014; Säljö, 2017).  

 

ZDP som nämns ovan är en ytterligare viktig del i inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Enligt ZDP-teorin så definieras ”avståndet” på vad en människa är kapabel att 

genomföra ensam i förhållande till vad hen kan genomföra med stöd av en person som redan 

behärskar momentet i fråga (Säljö, 2015). När barnet/personen i sin tur har fått hjälp och 

samspelat tillsammans med den mer kunnige har hen tillgodogjort sig kunskapen och då 

också lärt sig att genomföra ett nytt moment på egen hand. När detta har skett så flyttas även 

ZPD för personen i fråga ”framåt” då hen är redo att lära sig nya färdigheter som 

vidareutvecklar kunskapen inom det aktuella området. 
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Inom ZPD är det även viktigt att påpeka att det inte får vara för stora steg mellan kunskapen 

som en människa i fråga har till den som hen ska tillgodogöra sig (Säljö, 2015). Man kan till 

exempel inte räkna med att ett barn som ska lära sig att klä på sig själv ska kunna göra det 

korrekt innan hen vet vilken kroppsdel som ska in i vilket hål på en tröja eller att någon som 

lär sig att köra bil ska kunna köra iväg innan hen först vet hur kopplingen fungerar. 

Samspelet och handledningen mellan den vuxne/mer erfarne personen och barnet/personen 

som ska lära sig något nytt behöver ske i ett lämpligt tempo framåt för att vara effektiv. 
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4. Metod 

4.1 Datainsamling 

Genomförandet av forskningsöversikten har utförts utifrån rekommendationer för 

databassökning, databearbetning, dataanalys, inklusions- och exklusionskriterier samt 

kvalitetsgranskning av artiklar (Friberg, 2017a). 

 

Forskningsöversiktens datainsamling genomfördes via databaserna Education Research 

Complete, ERIC och SPORTDiscus. Sökningen skedde genom EBSCOhost vilket innebar att 

dubbletter sorterades bort automatiskt. Syftet med forskningsöversikten var att undersöka hur 

olika former av tävlingsmoment uppfattas och används inom ramen för skolämnet Idrott och 

hälsas undervisningspraktik. Databassökningens nyckelord skrevs på engelska i följande 

ordning ”physical education”, competiti*, student, teacher och disability. I sökningen har de 

booelska operatorerna ”AND” och ”NOT” använts för att kombinera nyckelorden. Därtill har 

även trunkering använts för att nyckelordens betydelse skulle få ett relevantare utslag i 

sökningen. Den slutgiltiga huvudsökningens nyckelord med trunkering såg ut som följande 

”physical education” AND competiti* AND student AND teacher NOT disability (se bilaga 

1). 

 

Inklusionskriterierna som användes i huvudsökning av artiklar var: -samtliga länder och 

skolåldrar. De exklusionskriterier som användes i sökningen var non-peer review, annat språk 

än engelska, artiklar utgivna innan år 2000 och dubbletter. Med alla dessa ovannämnda 

nyckelord och kriterier gav databassökningen ett utslag på 199 artiklar. 

 

Efter litteratursökningen påbörjades arbetet med att hitta relevanta artiklar för 

forskningsöversikten. Båda författarna närvarade vid sökningen och läste gemensamt varje 

artikels rubrik. Om rubriken på artikeln verkade relevant för forskningsöversiktens syfte 

lästes abstract. Efter att författarna läst artikelns abstract och fann den relevant för arbetet fick 

den ingå i forskningsöversiktens urval. Av de 199 artikelrubriker som framkom av 

huvudsökningen lästes 81 stycken abstract och detta resulterade i ett kvarstående urval om 17 

artiklar. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna där en läste nio stycken och den 

andra åtta stycken artiklar. I genomläsningen av artiklarna granskades syfte, struktur och 

innehåll vilket medförde att ytterligare fem artiklar exkluderades. Kvar återstod 12 artiklar 

vilka kom att ingå i studiens nästa del, databearbetningen (se bilaga 2) 

4.2 Databearbetning 

De 12 artiklar som kvarstod genomgick en kvalitetsgranskning (se bilaga 3) av författarna. 

Kvalitetsgranskningen innefattar 17 frågor som skall besvaras för att bedöma artikelns 

vetenskapliga kvalité. Varje fråga besvaras med ja/nej (eller i vissa fall oförmögen), ja ger ett 

poäng och nej/oförmögen ger noll poäng. Detta innebär att ett högre poängantal ger artikeln 

högre vetenskaplig kvalité. Författarna läste varje artikel tillsammans för att gemensamt 
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bedöma kvalitén utifrån frågorna (se bilaga 3). Alla artiklar kan inte bedömas utifrån en 17 

gradig skala eftersom frågornas utformning är gjorda för att täcka in flera olika 

studiedesigner (till exempel kvalitativ-, kvantitativ- eller interventionsstudie). Om artikeln 

inte kan bedömas utifrån frågan har den strukits. För att bedöma fråga nummer 13 (se bilaga 

3) om etiska aspekter har tagits i beaktningen har vår bedömning varit att det skall framgå i 

artikelns metod annars är svaret på frågan nej. Efter det att vi kvalitetsgranskat alla artiklar 

har ingen ytterligare artikel exkluderats. De 12 som ingick i databearbetningsprocessen har 

inkluderats i forskningsöversikten och utgör resultatdelen. 

 

Som ett tillägg för läsaren har en sammanfattande översikt gjorts (se bilaga 5) för att enkelt ta 

del av de studier som ingår i resultatdelen. Här återfinns artikelns design, syfte, metod, 

slutsats och kvalitetspoäng.  
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5. Resultat 

Resultatet som presenteras har utgått från forskningsöversiktens två frågeställningar. Den 

första frågan hur ser elevers inställning till olika former av tävlingsmoment ut när det gäller 

deras deltagande, lärande och utövande av fysisk aktivitet i Idrott och hälsa? har ett uttalat 

elevperspektiv. Utifrån första frågeställningen kommer sex artiklar (Barney m.fl., 2017; 

Bernstein m.fl., 2011; Bernstein m.fl., 2015; Constantinou m.fl., 2009;  Couturier m.fl., 2005; 

Lavega m.fl., 2014) att besvara frågan kring elevers inställning till tävlingsmoment. Fem av 

artiklarna är gjord i en Nordamerikansk kontext och en studie (Lavega m.fl., 2014) är från 

Europa. 

 

Den andra frågeställning är hur uppfattar lärare i Idrott och hälsa tävlingsmomentet och hur 

påverkar det elevernas deltagande och fysiska aktivitet?. Frågan har ett lärarperspektiv och 

besvaras under rubrik 5.2. Sex artiklar kommer även här att besvara frågan. Två artiklar är 

från Nordamerika (Bernstein m.fl.2013; Bernstein m.fl., 2017), tre från Europa (Cecchini 

m.fl., 2001; Deliligka m.fl., 2020; Harvey & O’Donovan, 2013) och en från Australien 

(Murphy m.fl., 2014). 

 

5.1 Elevers inställning till deltagande och tävlingsmoment 

Couturier m.fl. (2005) genomförde en studie med 5308 studenter där dessa fick frågan om 

varför de väljer att delta i Idrott och hälsa-undervisningen. Resultatet visar att mer än hälften 

(65,7%) av eleverna svarade att de deltar i undervisningen för att de gillar att spela 

tävlingsinriktade lagsporter. Detta resultat kan relateras till en annan studie som gjorts av 

Bernstein m.fl. (2011) vilken undersöker mellanstadieelevers uppfattning och attityd till 

tävlingsmoment i undervisningen. Resultatet i denna studie visar att hög- och 

medelpresterande elever uppfattar tävling som någonting roligt medan lågpresterande elever 

mer upplever samarbetsövningar som roligt. I ytterligare en studie av Bernstein m.fl. (2015) 

som genomförts på 391 mellanstadieelever undersöker forskarna hur eleverna uppfattar 

tävlingsmoment. Det eleverna uppskattar mest med tävlingsmoment är alternativet ”fun” 

(”roligt”, egen översättning), något som en tredjedel (33.2%) av eleverna väljer. Det är i linje 

med vad de hög- och medelpresterande eleverna svarade i en tidigare studie av Bernstein 

m.fl. (2011). 

 

Bernstein m.fl. (2015) studie visar även vad eleverna inte gillar med tävlingsinriktade 

aktiviteter. Här dominerar svarsalternativet “offensive” (“stötande beteende”, egen 

översättning) som nästan hälften (46,7%) av eleverna upplever. Stötande beteende kan till 

exempel vara personer som är alldeles för tävlingsinriktade, fuskar och har dålig tävlingsanda 

(Bernstein m.fl., 2015). Resultaten i Bernsteins m.fl. (2015) studie bekräftar liknande 

upptäckter i Bernstein m.fl. (2011) tidigare studie att: elever uppskattar till viss mån 

tävlingsaktiviteter och tycker de är roliga, men är oroliga över om det kommer påverka 

klassrumsklimatet för elever som kan vara både dåliga vinnare och förlorare. I Barneys m.fl. 

(2017) studie undersöktes 304 tidigare grundskoleelevers reflektioner om tävling i Idrott och 
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hälsa ämnet. Resultatet konstaterar att tävlingsmoment medför att elever upplever negativ 

stress, upplever att de blir exkluderade och att verbala konflikter kan uppstå i Idrott och hälsa 

miljö (Ibid.). Detta är något som stärks av de två ovannämnda studiernas (Bernstein m.fl., 

2011, Bernstein m.fl., 2015) motsvarande resultat. Även Couturier m.fl. (2005) lyfter fram att 

nästan en femtedel (17,6%) inte gillar att tävla alls. 

 

En av de positiva effekterna som Barney m.fl. (2017) lyfter fram i studien är att eleverna 

upplevde att tävlingsmoment medförde en social gemenskap mellan lagmedlemmarna och att 

det påverkade Idrott och hälsas undervisningsklimat positivt. Detta är något som inte stöds av 

Bernsteins m.fl. (2015) studie, där endast en elev av tio (10,8%) tycker att tävlingsinriktade 

aktiviteter medför sociala effekter. 

 

Constantinous m.fl. (2009) undersöker kvinnliga elevers inställning och attityd till en 

tävlingsliknande atmosfär i samband med undervisningen. Studien visar att merparten av de 

kvinnliga elevernas intresse ökar för idrottslektionerna om tävling finns med. En ytterligare 

faktor är de manliga elevernas tävlingsinstinkt som bidrar till kvinnliga elevers positiva 

inställning för deltagande. De kvinnliga eleverna svarar att de gärna är med i samma lag som 

manliga elever då det gör att de ökar sin ansträngning. De kvinnliga elevernas svar avseende 

inställning till tävlingsmoment på idrottslektioner (Constantinou m.fl., 2009) går väl i linje 

med de resultat som presenterats i Barney m.fl. (2017), Bernstein m.fl. (2011), Bernstein 

m.fl. (2015) och Couturier m.fl. (2005).  

 

Negativa faktorer som de kvinnliga eleverna upplever när de deltar i tävlingsmoment är då 

manliga elever skapar en psykisk och fysisk otrygg miljö (Constantinou m.fl., 2009). Här 

menar de kvinnliga eleverna att när tävlingen exempelvis blir för seriös, regler inte följs, då 

elever blir arga när de förlorar och de manliga eleverna retas, bidrar det till att kvinnliga 

elever inte vill delta i undervisningen. Negativa faktorer som påverkar deltagande synliggörs 

även av både manliga och kvinnliga elever i andra studier (Barney m.fl., 2017; Bernstein 

m.fl., 2011; Bernstein m.fl., 2015). 

 

I en studie av Lavega m.fl. (2014) uppmärksammades elevers känsloupplevelser när 

tävlingsmomentet användes i traditionella spel eller inte. 556 universitetsstudenter deltog i 

undersökningen och resultatet visar att en hög grad av positiva känslor infann sig i samband 

med samarbetsövningar, och att vinna var förknippat med den högsta upplevelsen av positiva 

men också tvetydiga känslor. Att förlora gav den största upplevelsen av negativa känslor. 

Lavega m.fl. (2014) poängterar att traditionella spel har en nyckelroll i hur eleverna upplever 

känslor när tävling används eller ej i ämnet Idrott och hälsa. Lavega m.fl. (2014) resultat går 

att jämföra med resultatet från Bernstein m.fl. (2015). I Bernsteins m.fl. (2015) studie 

framgår det att 11,8% uppskattar att vinna i samband med tävlingsaktiviteter, men att 15,2% 

också upplever detta med att förlora medför negativa känslor. 
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5.2 Elevers möjlighet till lärande och fysisk aktivitet i 

tävlingsmoment 

När det gäller elevers möjlighet till både lärande och fysisk aktivitet i samband med 

tävlingsmoment visar Bernstein m.fl. (2011) att merparten av eleverna upplever att fysisk 

förmåga/färdighet är en nödvändig del för att kunna utföra och delta i tävlingsmoment. De 

elever som inte har fått möjligheten att utveckla de förmågor som krävs för att kunna delta i 

till exempel ett tävlingsspel blir i större utsträckning exkluderade och i förlängningen fysiskt 

inaktiva. Även om de elever som i större utsträckning blev exkluderade i spelet hade en 

positiv inställning till tävlingsaktiviteter, går det att konstatera att de fick inte tillräckligt med 

tid att utveckla de förmågor/färdigheter som krävdes. I förlängning innebär detta att elever 

med god förmåga får större möjligheter att utveckla sin förmåga i spelet, medan elever med 

sämre förmåga inte får samma möjlighet att utvecklas under spelets gång (Bernstein m.fl., 

2011). Detta resultat kan kopplas till Couturier m.fl. (2005) där en femtedel (18,7%) uttrycker 

att de inte lär sig någonting i Idrott och hälsa. 

 

Barney m.fl. (2017) lyfter fram ett annat perspektiv på lärande. I deras studie framkommer att 

eleverna menar att tävlingsmoment behövs för att kunna tackla verklighetsbaserade 

utmaningar i framtiden. Eleverna beskriver det som att livet till viss del består av en 

tävlingsinriktad värld, och därför menar ungdomarna att de behöver lära sig att handskas med 

den verklighet som kommer efter skolan (Barney m.fl., 2017). 

5.3 Lärares uppfattning om deltagande och tävling 

Lärares perspektiv på tävlingsmoment kan precis som hos elever skilja sig åt och det finns 

även olika sätt som lärare implementerar tävlingsmoment och aktiviteter i sin undervisning. 

 

I en studie av Deliligka m.fl. (2020) visar det sig att lärares inställning till tävling som ett 

verktyg för lärande och motivationsfaktor kan skilja sig åt väsentligt. Sex lärare av 15 i 

studien ansåg att tävlingsmoment bör användas som ett verktyg för att utveckla elevernas 

förmågor. Därtill menade lärarna att tävling kunde användas som motiv för att skapa glädje 

för aktiviteten inom det berörda området. Flera av lärarna ansåg även att detta med vinst eller 

förlust inom tävlingsmomentet var oväsentligt. De lade inte heller någon vikt vid vem som 

vann eller förlorade under lektionerna. Istället använde de tävling som ett medel till för att så 

många som möjligt skulle vilja delta då vissa idrottslärare var av uppfattningen att eleverna 

tyckte om att tävla. Därför såg lärarna tävlingsmomentet som något kul och engagerande 

snarare än att själva vinsten eller förlusten var det väsentliga (Ibid.).  

 

De lärare i Deliligka m.fl. (2020) som ser på tävlingsmomentet som ett verktyg för att öka 

elevdeltagandet etcetera stöds av Cecchini m.fl. (2001). Cecchini m.fl. (2001) studie kom 

fram till att inre motivation, alltså att eleverna deltar i något för att de tycker om det och 

finner glädje i aktiviteten i sig är viktigare snarare än att de drivs av belöning eller 

erkännande. Cecchini m.fl. (2001) menar således att den inre motivationen är en bidragande 

orsak till ett högt deltagande i idrottsundervisningen.  
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I Deliligka m.fl. (2020) studie så fanns även lärare som var av en helt annan uppfattning 

gällande tävling, och den gruppen lärare ansåg snarare att det enbart handlade om att avgöra 

vem eller vilka som var bäst på de olika aktiviteterna. En lärare uttryckte sig bland annat på 

följande sätt: “As far as a match is concerned, the important thing is for the best one to win 

and of course to work on competitive skills” (Deliligka m.fl., 2020, s. 91). Citatet från läraren 

går till viss del emot Bernstein m.fl. (2013), där deras resultat lyfter fram att elever som inte 

har fått tillräckligt med tid att utveckla sina förmågor i ett lagspel med tävlingsmoment blir 

exkluderade och stillastående i aktiviteten. Dessa elever får därmed inte heller möjlighet att 

utvecklas under spelets gång. Även Murphy m.fl. (2014) tar upp exkludering av elever. Flera 

av idrottslärarna i deras studie menar att tävlingsinstinkten och attityden hos många manliga 

elever bidrar till ett minskat deltagande bland kvinnliga elever. Detta bland annat genom att 

de manliga eleverna bara passar/involverar de deltagare i spelen som de själva anser vara 

högpresterande (Murphy m.fl., 2014).  

 

De idrottslärare som såg på tävlingsmoment som ett utslagsmoment (Deliligka m.fl., 2020) 

arbetar i en motsatt inställning jämfört med idrottslärarna i studien av Bernstein och Lysniak 

(2017). Lärarna i Bernstein och Lysniak (2017) arbetar med elever som är multikulturella och 

som ofta inte har engelska som förstaspråk (studien genomfördes på en invandrartät skola i 

nordöstra USA). De såg istället på tävlingsmomentet främst som ett verktyg där tre delar 

ingick: integrering till amerikansk kultur, att få eleverna att samarbeta tillsammans trots att de 

inte alltid kunde prata med varandra fullt ut, samt för att kunna demonstrera olika delar av de 

aktiviteter som gruppen genomförde. Detta genom att visa visuellt via tävlingsmoment 

snarare än att förklara hela förloppet/rörelsen verbalt (Ibid.) 

 

Vad gäller lärarstudenter så skiljer sig inställningen till och uppfattningen om 

tävlingsmoment även där. Enligt Bernstein m.fl. (2013) så tar lärarstudenter ofta med sig 

egen syn på tävling till den egna (blivande) lärarrollen. Lärarstudenter som tidigare har varit 

aktiva tävlingsidrottare tenderar alltså att ha mer tävlingsmoment i sin undervisning än de 

klasskamrater som inte har tävlingsidrottat och/-eller inte ser på tävlingsmoment som något 

de personligen drivs av. Många lärarstudenter (Bernstein m.fl., 2013) likt färdigutbildade 

lärare (Deliligka m.fl., 2020) använder tävlingsmoment i sin undervisning för att de upplever 

att eleverna tycker att det är motiverande/spännande och för att öka deltagarantalet. Den 

ståndpunkten hamnar dock i konflikt med lärarutbildningens målsättning som fokuserar på att 

eleverna ska utveckla den egna tekniken och färdigheter inom de olika aktiviteterna på ett 

personligt plan snarare än i jämförelse med andra elever (Harvey & O’Donovan, 2013). 

 

Harvey och O’Donovan (2013) studie fokuserar även den på lärarstudenter och redovisar likt 

Bernstein m.fl. (2013) att många av de blivande idrottslärarna ser på tävling som ett moment i 

undervisningen som även kan bidra till samarbete i gruppen, förståelse för fair play och bättre 

gruppdynamik. Det ska även tilläggas att andra studenter i samma studie såg tävling som 

något som bör undvikas helt. Alternativt om tävling ska användas bör det ske inom ett 

mycket modifierat ramverk eftersom dessa studenter ansåg att tävlingsmoment inte var något 

som hörde hemma inom skolidrotten (Bernstein m.fl., 2013). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att synen på tävlingsmoment skiljer sig åt hos både 

elever och lärare. En enhetlig bild är svår att få fram, men av de genomgångna studierna 

framgår att merparten av eleverna uppfattar tävlingsmomentet som kul och givande medan 

lärarnas åsikter skiljer sig åt mer. Ett antal studier visar också att elevers deltagande och 

lärande kan påverkas negativt av faktorer såsom stötande beteende och när tävlingen blir för 

utslagsgivande. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Efter att utformningen av inledning, syfte och preliminär frågeställning skrivits började vi 

med att göra en inledande litteratursökning inom ämnet, något som Friberg (2017a) 

rekommenderar. Genom att göra en inledande litteratursökning skapade vi oss en uppfattning 

om hur väl studerat området är och vilka nyckelord som passade in i vårt syfte för 

forskningsöversikten. Detta gav oss en plattform att arbeta vidare utifrån våra första 

pilotsökningar. 

 

Huvudsökningen skedde via EBSCOhost genom att kombinera databaserna SPORTDiscus, 

Educational Reseach Complete och ERIC. SPORTDiscus är inriktad mot idrottsvetenskap 

medan de två andra databaserna har en pedagogisk inriktning. Valet att använda tre separata 

databaser genom en sökmotor gjorde att dubbletter sållades bort automatiskt, vilket sparade 

manuell tid och ansträngning. Samtidigt gav huvudsökningen en möjlighet att få träff på 

artiklar med olika inriktningar och även fler artiklar inom vårt sökområde. 

 

Genom att öka styrkan och få ett relevantare utslag i vår huvudsökning av artiklar har vi valt 

att använda trunkering av våra nyckelord. Detta gjordes i syfte av att både få nyckelordets 

exakta betydelse men även möjliggöra böjelse av nyckelord. Tillsammans med trunkering 

användes boolesk söklogik, detta i syfte för att koppla ihop nyckelord genom två 

grundläggande operatorer AND och NOT (Östlundh, 2017). Vår huvudsökning innehöll 

nyckelorden; “physical education” AND competiti* AND student AND teacher NOT 

disability. Eftersom språket som används innehåller många synonymer var det nödvändigt att 

avgränsa sökningen med hjälp av trunkering och booleska sökoperatorer vilket är vad 

Östlundh (2017) rekommenderar. Disability (funktionshinder) valdes bort i vår sökning då 

det förekom i våra inledande sökningar och inte var aktuellt i forskningsöversikten. 

 

Därtill valde vi att avgränsa och exkludera artiklar genom tidsbegränsning, språk och non 

peer-review. Enligt Östlundh (2017) är detta de vanligast förekommande avgränsningarna. 

Gällande tidsbegränsningen exkluderade vi artiklar som publicerats innan år 2000 för att få 

mer aktuell forskning inom området. Peer review valdes för att artikeln skall hålla hög 

vetenskaplig kvalité samt att annat språk än engelska exkluderades då engelska är 

forskningens grundspråk (Ibid.). Vidare exkluderas även alla dubbletter för att inte behöva 

läsa samma artikel igen i urvalsfasen. 

 

Efter att våra inledande sökningar som riktat i sig på Norden och från årskurs 7- uppåt inte 

gav något resultat valde vi att inkludera alla skolåldrar och alla länder. Det blev en avgörande 

inkludering för att få fram empiriskt material till forskningsöversikten. 

 

I urvalet av artiklar inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. Vår avsikt med att 

inkludera båda designstudierna var att få en bredare utgångspunkt där olika aspekter av 
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tävlingsmomentet kunde fångas in av forskningsöversikten. Kvalitativa studier bidrar med att 

få en ökad förståelse (Friberg, 2017b), vilket var en viktig komponent för vår 

forskningsöversikt att förstå begreppet tävling i ett bredare skolrelaterat samband. Kvantitativ 

metod är “ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data” (NE, 2020b). Genom att använda 

kvantitativ metod kan man undersöka en mycket större del av populationen genom till 

exempel enkätundersökning (Ibid.). Vi bedömde således att kvantitativa studier också var en 

viktig del i vår forskningsöversikt. Det kan ofta vara en fördel att kombinera både kvalitativa 

och kvantitativa studier (Ibid.).  

 

En svaghet med vår forskningsöversikt var de inledande sökningarna som gjordes kring 

området tävling. Vi hade förhoppningar om att det skulle finnas tillräckligt med empiriska 

studier om tävlingsmoment i en nordisk kontext, eftersom forskningsöversiktens inledning 

utgick från Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa. Vår 

inledande sökning lyckades ej fånga nordiska vetenskapliga artiklar med inriktning mot vårt 

valda område. Därmed fick vi istället inkludera ”samtliga” länder och alla skolåldrar. Denna 

ändring innebar att vi fick ett betydligt större sökresultat (199 artiklar), vilket gav oss 

möjlighet att läsa 81 stycken abstract och sålla bort irrelevanta artiklar. Av de 81 lästa 

abstracten gav det oss sedermera ett urval av 17 artiklar (se bilaga 1 & 2) vilka har lästs i 

fulltext. I fulltextsläsningen undersökte vi om artikelns resultatdel besvarade någon av 

forskningsöversiktens två frågeställningar. Under denna fas delades artiklarna upp mellan 

författarna för att spara tid. Efter fulltextsläsning exkluderades ytterligare fem artiklar efter 

gemensamt beslut då de antingen inte innehöll egen empiri, gick i linje med vårt syfte eller 

besvarade frågorna för forskningsöversikten. 

 

Utifrån de förutsättningar som vi ställdes inför med att inkludera samtliga länder och 

skolåldrar fick vi ett bra utslag i vår huvudsökning. Vår första fråga hur ser elevers 

inställning till olika former av tävlingsmoment ut när det gäller deras deltagande, lärande 

och utövande av fysisk aktivitet i Idrott och hälsa? har vi valt att kalla för elevperspektiv. I 

vårt urval var det 6 artiklar som besvara en del av frågan, varav en artiklarna hade ett 

kvinnligt elevperspektiv. 

 

Vår andra fråga hur uppfattar lärare i Idrott och hälsa tävlingsmomentet och hur påverkar 

det elevernas deltagande och fysiska aktivitet? valde vi att benämna lärarperspektiv. I vårt 

urval framkom även här sex artiklar som besvara en del av frågan och en av artiklarna lyfter 

fram lärares syn om kvinnliga elever. Detta urval av artiklar upplever vi som en styrka i 

forskningsöversikten att hälften av de 12 artiklarna är utspridda på respektive fråga (se 

artikelöversikt, bilaga 4). 

 

I nästa fas genomfördes databearbetning av de 12 artiklar som inkluderats. Alla artiklar fick 

genomgå en kvalitetsgranskning där 17 frågor skulle besvaras (se bilaga 3). Vi valde att 

tillsammans gå igenom varje artikel och svara på frågorna eftersom det är vår subjektiva 

uppfattning som är grunden till svaret på frågorna. I bilaga 3 och 4 kan man översiktligt se 

svaren på de angivna frågorna som kvalitetsgranskningen innehåller, artiklarnas struktur och 
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vilken kvalitetspoäng varje artikel fick på respektive fråga. Efter databearbetsningsprocessen 

exkluderas inte någon mer artikel, utan de 12 som inkluderats efter fulltextsläsningen stod 

kvar och kom att utgöra forskningsöversiktens resultatdel.  

 

För att besvara fråga nummer 13 (se bilaga 3) om författarna tagit etiska aspekter i beaktning 

i sin forskningsstudie valde vi att endast svara ja på denna fråga om det framkommer i 

studiens metoddel (rekommendation via A. Fröberg, personlig kommunikation, 2020, 7 

september). Här har endast 7 av våra 12 studier i resultatet uttryckligen lyft att de tagit etiska 

aspekter i beaktning, något som vi tolkar som en svaghet i forskningsöversikten då studierna i 

större utsträckning utförts på mellan- och högstadieskolor. Vad gäller fråga nummer 16 om 

artikelförfattarna tagit hänsyn till eventuellt bortfall i studien behöver detta också framgå i 

texten, om detta inte framgår har vi valt att svara oförmögen enligt anvisning av frågan (se 

bilaga 3). 

 

Efter att inkluderat samtliga länder och alla skolåldrar fick artiklarna som ingår i vår 

resultatdel en stor geografisk spridning med 7 från Nordamerika, 4 från Europa och 1 

Australien. Vi hade naturligtvis förhoppningar om att få empiriska studier från Norden för att 

få en mer applicerbar jämförelse till en svensk skolkontext. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Elevers inställning till deltagande och lärande i 

tävlingsmoment 

Totalt bidrog sex artiklar till att besvara forskningsöversiktens första frågeställning. Fem av 

artiklarna är från en amerikansk skolkontext (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2011; 

Bernstein m.fl., 2015; Constantinous m.fl., 2009; Couturier m.fl., 2005) och en från Europa 

(Lavega m.fl., 2014). Resultatet från dessa studier visar att merparten av både manliga och 

kvinnliga elever upplever tävlingsaktiviteter som någonting roligt och spännande. Men 

tävlingsmoment kan även medföra negativa konsekvenser i form av minskat deltagande och 

exkludering (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2011; Bernstein m.fl., 2015; Constantinus 

m.fl., 2009). Den sjätte artikeln med en studie där elevperspektivet tas upp med utgångspunkt 

i en europeisk kontext (Lavega m.fl., 2014) visar hur elever upplever olika känslor i samband 

med olika former av aktiviteter. Resultatet visar att intensiteten av känslor som uppstår under 

tävlingsmoment oftast är positiva men även kan vara tvetydiga. Lavega m.fl. (2014) är 

ensamma om att lyfta fram resultat som berör elevers känslor kring tävlingsmoment. Studien 

av Bernstein m.fl. (2011) kring lärande och tävlingsmoment är också den enda i sitt slag. 

 

I vår bakgrund beskriver vi att tävlingsaktiviteter har en stark position inom undervisningen i 

idrott och hälsa. Fenomenet tävling är ett högst aktuellt och omdiskuterat ämne (Aggerholm 

mfl., 2018; Duncan & Kern, 2020; Layne, 2014), men ändå inget nytt fenomen (Drewe, 1998; 

Ennis, 1996; Portman, 1995). Under de senaste tre decennierna, trots förändrade 
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styrdokument, har tävlingsmoment förekommit i hög grad inom undervisningspraktiken. 

Enligt Skolinspektionens (2018) granskningsrapport är tävlingsmoment ett existerande 

problem då det bidrar med exkludering och exponering av elever. Detta bekräftas till viss del 

i forskningsöversikten. Resultaten från de genomgångna artiklarna pekar på att 

föreningsidrottande elever i större utsträckning än icke föreningsidrottande uppskattar 

tävlingsaktiviteter. Vidare kan tävlingsmoment bidra med negativa effekter där ofrivillig 

exkludering kan förekomma med påföljden av ett minskat deltagande. Detta är två av de mest 

framträdande negativa effekterna avseende förekomsten av tävlingsmoment i 

undervisningspraktiken. 

 

Enligt vår studies resultat uppskattar elever i hög grad tävlingsmoment i undervisningen. 

Detta framkommer i flera studier. Studierna lyfter resultat som är likvärdiga med varandra 

vilket också gör att trovärdigheten för att elever uppskattar tävlingsmoment är hög. I 

bakgrundstexten beskrivs ämnet Idrott och hälsa både i en svensk och i en amerikansk 

kontext. Detta görs för att majoriteten (7 av 12) av artiklarna som ingår i resultatdelen är från 

amerikanska skolor. Då det förekommer kulturella skillnader kring ämnets uppbyggnad 

menar vi att det är relevant att också analysera och diskutera överförbarheten mellan 

amerikansk och svensk skolkontext.  

 

Resultatet i vår forskningsöversikt visar att elever i hög grad har positiv inställning till 

tävlingsmoment. Skolinspektionens (2018) granskningsrapport lyfter endast negativa aspekter 

om tävling i skolan. Vår tolkning av forskningsöversiktens resultat är att majoriteten av 

elever vill medverka i tävlingsmoment och ha det som inslag i undervisningen. Denna 

upptäckt upplever vi som en styrka med forskningsöversikten då Skolinspektionen (2018) 

inte belyser ett liknande resultat. Vi tycker dock att det är viktigt att poängtera att även om 

majoriteten av elever upplever tävlingsmoment som något roligt och spännande så finns det 

alltid en risk för att det finns elever som upplever negativa känslor kring 

tävling/tävlingsmoment. Säljö (2014, 2017) menar med utgångspunkt i ett sociokulturell 

perspektiv att en person är en produkt av sin kulturella miljö. Detta är något som kan 

avspeglas i en Idrott och hälsa-klass. I en klass med exempelvis cirka 30 elever kommer det 

alltid finnas elever som är aktiva i föreningsidrott, samtidigt som det finns elever som inte 

alls föreningsidrottar på fritiden. Eleverna är färgade av sin kulturella miljö och de 

värderingar som de är uppväxta med och tolkar således omvärlden utifrån det. Det kommer 

därför, med den utformning som ämnet har idag, alltid finnas elever som uppskattar och/eller 

inte uppskattar tävlingsmoment, bland annat beroende på elevens tidigare erfarenheter från 

sin socio-kulturella miljö. Lärare i Idrott och hälsa behöver ta detta i beaktning, vilket 

uppmärksammas av Aggerholm m.fl. (2018).  

 

De negativa aspekter som Skolinspektionen (2018) belyser i sin rapport angående elevers 

deltagande lyfts även fram i andra studier (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2011; 

Bernstein m.fl., 2015; Constantinou m.fl., 2009). De mest frekventa orsakerna till att elever 

inte vill delta i tävlingsmoment är att klassrumsklimatet blir påverkat. Exempel på orsaker 

som påverkar klassrumsklimatet är negativ stress, vissa elevers mentalitet att vinna till varje 

pris och dålig tävlingsanda. Vi uppfattar att detta resultat har en hög trovärdighet då liknande 
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resultat framkommer i fyra av resultatartiklarna (Ibid.), i översiktsartiklar (Aggerholm m.fl., 

2018; Drewe, 1998; Ennis, 1996), tidigare studier (Portman, 1995) samt i 

granskningsrapporten (Skolinspektionen, 2018). 

 

Tävlingsmoment inom Idrott och hälsa undervisning är ett diskussionsämne som intresserar 

många forskare världen över. Tävling inom skolan är ett utbrett fenomen och har delvis 

präglat undervisningen i olika former av aktiviteter. Efter att ha analyserat och tolkat 

resultatet kan vi utläsa såväl positiva som negativa aspekter av tävlingsmoment. Vår tolkning 

är, utifrån av den information vi tagit del av under arbetets gång, att frågan om tävlingens 

vara eller icke vara, snarare handlar det om hur lärare använder tävling för att kunna 

inkludera och stimulera alla elever i undervisningen. I en studie som utförts av Portman 

(1995), och som ej ingår i vår forskningsöversikt på grund av exklusionskriteriet före år 2000, 

lyfter forskaren fram hur lågpresterande elever resonerar kring tävling. De tre områden som 

Portman (1995) lyfter fram är att eleverna uppskattar skolämnet om de känner att de lyckas, 

och tvärtom när eleverna får svåra uppgifter och misslyckas samt att elever upplever att 

tävling kan orsaka stötande beteenden. De negativa faktorer som beskrivs i ovan stycke är 

ofta ett resultat av att tävlingsaktiviteter använts där fokus ligger på att vinna, något som även 

Layne (2014) samt Duncan och Kern (2020) också lyfter fram. Tävlingsaktiviteter eller 

tävlingsspel behöver enligt vår åsikt modifieras så att fokus snarare hamnar på att alla elever 

är fysiskt aktiva och uppskattar det, snarare än att de skall behöva vara oroliga inför 

lektionen. Vi upplever att tävlingsmoment är och kommer vara en del inom Idrott och hälsa, 

därför bör vi snarare fokusera på hur vi skall använda oss av tävlingsmoment i 

undervisningen. Om idrottslärare i större utsträckning tar bort fokus med att vinna eller 

förlora så kan det innebära ökad möjlighet till en mer trygg och inbjudande lärandemiljö för 

eleverna. Aggerholm m.fl. (2018) modell kring fyra nyckelbegrepp anser vi kan vara till god 

hjälp när idrottsläraren vill använda sig av tävlingsmoment i undervisningen. 

 

6.2.2 Elevers lärande och fysiska aktivitet i tävlingsmoment 

Bernstein m.fl. (2011) lyfter fram resultat gällande lärande och fysisk aktivitet när det 

kommer till tävlingsmoment inom Idrott och hälsa. Lärande i Bernstein m.fl. (2011) beskrivs 

i en bred kontext som innefattar olika former av färdigheter och förmågor. Eleverna upplever 

att fysisk förmåga/färdighet är en nödvändig kunskap för att delta i tävlingsaktiviteter. De 

elever som inte uppnått tillräcklig teknik eller taktik tenderar att bli exkluderade i spelet trots 

att deras inställning till tävlingsaktiviteter är positiv. Detta medför även en ofrivillig fysisk 

inaktivitet. Skolinspektionen (2018) lyfter fram liknande upptäckter i deras rapport, det vill 

säga att exkludering i tävlingsaktiviteter blottar elevers rörelsekvalitéer och motverkar 

ytterligare utveckling av förmågor/färdigheter i spelet. Bernstein m.fl. (2011) är den enda 

studien i vår resultatdel som lyfter lärande tillsammans med tävlingsmoment, dock finns det 

tydliga kopplingar till Skolinspektionens (2018) rapport. Här upplever vi dock att det behövs 

ytterligare forskning för att verkligen säkerställa vilken påverkan tävling har på elevers 

lärande. I bakgrunden beskriver Säljö (2015) den proximala utvecklingszonen (ZDP). I den 

ovan beskrivna kontexten kan det tolkas att eleverna som blivit exkluderade i spelet tycks 
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hamnat i ett för stort steg mellan den kunskapen de har och skall tillgodogöra sig. Detta 

innebär att de exkluderade elevernas lärande uteblir enligt ett sociokulturellt perspektiv. 

 

För att eleverna skall uppnå lärande enligt Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon 

(Säljö, 2014) i liknande situationer som beskrivs i ovan stycke behöver elevernas ”avstånd” 

mellan den kunskapen de besitter och vad de skall tillgodogöra sig minska. Bernstein m.fl. 

(2011), Duncan och Kern (2020), samt Skolinspektionen (2018) lyfter fram att eleverna 

måste få mer tid avsatt i undervisningen för att utveckla de förmågor och färdigheter som 

krävs för att aktivt kunna delta i tävlingsmoment. Genom att ge eleverna mer tid för att 

utveckla teknik och taktik inför tävlingsmomentet finns det en möjlighet att avståndet kan 

minska mellan befintlig kunskap och vad som skall tillgodogöras i tävlingsaktiviteter. Enligt 

ett sociokulturellt perspektiv sker lärande mellan befintlig kunskap och det personen skall 

tillgodogöra sig. I den ovan beskrivna kontexten är det enligt ett sociokulturellt perspektiv 

nödvändigt att eleverna får tid för att utveckla förmåga och färdighet för att uppnå lärande i 

aktiviteten. Genom att ge alla elever likvärdiga förutsättningar, det vill säga tid att utveckla 

förmågor och färdigheter inför ett nytt tävlingsspel eller tävlingsmoment kan man som 

idrottslärare minska fysisk inaktivitet och möjlighet till ökat deltagande och lärande. 

 

6.3 Lärares uppfattning om deltagande och fysisk aktivitet i 

tävlingsmoment 

Resultatdelen som behandlar lärares uppfattning om tävling utgår från sex stycken artiklar. 

Av dessa så är tre stycken i en europeisk kontext (Checcini m.fl., 2001; Deliligka m.fl., 2020; 

Harvey & O’Donovan, 2013), två stycken i en nordamerikansk kontext (Bernstein m.fl., 

2013; Bernstein m.fl., 2017) och en i australiensisk kontext (Murphy m.fl., 2014).     

 

Resultaten visar att lärares åsikter om tävling inom undervisningen skiljer sig åt i större grad 

än vad de gör hos elever (Bernstein m.fl., 2013; Bernstein m.fl., 2017; Checcini m.fl., 2001; 

Delliligka m.fl., 2020; Harvey & O’Donovan, 2013; Murphy m.fl., 2014). Lärarna som deltog 

i de olika studierna kan i grova drag kategoriseras in i tre grupper: De som använder tävling 

som ett utslagsmoment för att avgöra vem eller vilka elever som är bäst på en viss aktivitet, 

de som använder tävling därför att de upplever att eleverna tycker att det är roligt men inte 

lägger vikt på vinst eller förlust och slutligen de som undviker tävling helt och hållet då de 

anser att det inte är ett moment som hör hemma inom idrott i en skolkontext. 

 

Vad det är som gör att lärarnas åsikter om tävlingsmoment skiljer sig så pass mycket åt är 

inte helt enkelt att avgöra. Bernstein m.fl. (2013) gör ett intressant påpekande, vilket är värt 

att ha i åtanke: det är att många blivande idrottslärare som tar med sig sin egen erfarenhet av 

tävlingsmoment in i den egna undervisningen. Lärare som uppskattar och triggas av tävling 

och tycker att det är viktigt att vinna på ett personligt plan har större sannolikhet att hamna 

inom den första kategorin som nämns ovan. Likväl har de lärare som drivs av 

tävlingsmomentet för att de tycker att det är roligt och de som vill undvika det helt, en större 
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sannolikhet att hamna inom den andra respektive tredje kategorin. Detta kan kopplas till Säljö 

(2014, 2017) och hans tankar om mediering i ett sociokulturellt perspektiv. Då Säljö (2014, 

2017) menar att människan är en produkt av den omgivande verkligheten som hen agerar 

inom blir det också naturligt att den enskilde individen tar med sig sina föreställningar när 

hen ska föra något vidare. I detta sammanhang så tydliggörs det i stycket ovan där 

idrottslärare ofta tar med sig sina egna föreställningar om tävling in i den egna 

undervisningen. Här menar vi att det blir viktigt för den enskilde läraren att vara medveten 

om var hen själv står i frågan om tävlingens vara eller icke-vara inom idrottsämnet samt vilka 

konsekvenser (positiva som negativa) den egna uppfattningen kan få för undervisningen. 

 

Vi menar även att idrottsläraren behöver vara lyhörd mot sin elevgrupp och när situationen 

kräver det även gå utanför sina egna föreställningar om tävling. Är det en klass som tycker 

om att tävla och kan hantera det på ett bra sätt så ser vi tävling som ett positivt inslag och 

moment som med fördel kan inkluderas i undervisningen. Är det istället tvärtom att klassen 

inte tycker om att tävla eller att det inte kan hanteras på ett bra sätt med fusk, elaka 

kommentarer och så vidare så bör tävlingsmoment undvikas eller alternativt genomföras med 

modifierade inslag för att passa den aktuella gruppen.  

 

Bernstein m.fl. (2011) samt Duncan och Kern (2020) fokuserar på elevperspektiv kring 

tävlingsmoment. De konstaterar att många elever som blir inaktiva eller väljer att inte delta i 

tävlingsmoment blir det på grund av att de inte har tillräckligt goda förutsättningar inom det 

aktuella området. Ur ett lärarperspektiv så blir det viktigt att låta alla elever utvecklas från där 

de befinner sig med hjälp från idrottsläraren eller en annan elev i klassen som har mer 

kunskaper inom det aktuella området. På så sätt kan ZPD för eleven flyttas framåt och närmre 

mot vad som skall tillgodoses inom tävlingsaktiviteten. Kan detta genomföras med stöd från 

idrottsläraren kommer fler elever kunna tillgodogöra sig praktiska samt teoretiska kunskaper 

vilket kommer ha ett positivt utfall för både den enskilde eleven och klassen/gruppen som 

helhet. 
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7. Slutsatser och implikationer 

 

Resultatet i forskningsöversikten visar att majoriteten av elever upplever tävlingsmoment i 

undervisningen som roligt och spännande. Dock tenderar tävlingens utformning skapa ett 

större fokus på att vinna snarare än att utveckla förmågor och färdigheter. Detta är något som 

avviker från lärarutbildningens utformning och Skolverkets styrdokument där fokus är riktad 

mot teknik och taktik, inte att elever skall tävla och jämföras med varandra. Resultatet visar 

också att tävlingsmoment med fokus på att vinna i stor utsträckning kan medföra ett negativt 

undervisningsklimat som påverkar elevers deltagande och möjlighet till lärande. Åsikterna 

kring tävlingsmoment skiljer sig åt bland både blivande och färdigutbildade idrottslärare. 

Resultatet visar att det råder diskrepans bland lärarkollegor både inom samma skola men 

även världen över. Vissa idrottslärare anser att tävling är viktigt för att urskilja vem som är 

bäst, andra anser att tävling är ett verktyg för att motivera elever men att tävlingsmomentet 

inte bör fokusera på vem som vinner. Därtill finns den sista kategorin, de lärare som vill 

undvika tävlingsmoment helt. Vår reflektion är att oenigheten kring tävlingsmoment troligen 

grundar sig i den kulturella miljö och de värderingar som idrottsläraren är uppväxt med, 

vilket tycks väga tyngre än lärarutbildning och forskningsbaserad kunskap. 

 

Den aktuella forskningen kring området tävlingsmoment i Idrott och hälsa är begränsad. 

Totalt framkom 12 artiklar med alla länder inkluderade i vårt resultat från de senaste 20 åren. 

Ingen av artiklarna var i nordisk kontext. Här upplever vi att den finns en kunskapslucka att 

fylla. För att vårt resultat bättre skall kunna överföras till svensk skolkontext behövs 

forskning, både kvalitativ som kvantitativ, utföras gällande elevers och lärares upplevelser av 

tävlingsmoment inom Norden. Under arbetsprocessen med forskningsöversikten har vi lärt 

oss både positiva som negativa aspekter av tävlingsmoment, vilket har varit ett av 

huvudmålen. Ett område vi inte har berört och som behöver fortsatta studier är hur vi som 

idrottslärare kan arbeta mer konkret för att inkludera och få alla elever fysiskt aktiva (även) i 

tävlingsmoment. Ytterligare en slutsats är att tävlingsmoments vara eller icke vara i 

undervisningen borde också riktas mot hur idrottslärare kan dra nytta av tävling som fenomen 

och som en del i en lärprocess, det vill säga som ett lärmoment, samtidigt som negativa 

effekter ska motverkas.  
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tävling i Idrott och 
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Mellanstadiesk

ola med elever 

i åldern 10-14 
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tävling och icke tävling. 
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3.Bernstein, E., 

Herman, A. M., 

& Lysniak, U. 

(2013). 

Kvalitativ 

studie. 
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lärarstudenters 

uppfattning om 
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undervisningen och 
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lärarstudenter 
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universitet 
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kvinnor. 
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lärarstudenterna trodde att 
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vilket strider mot deras 

utbildning som var mer 
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förmågor och teknik. 
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4. Bernstein, E., 

& Lysniak, U. 

(2017). 

Kvalitativ 

studie. 

Att lyfta fram Idrott 

och hälsa-lärares 

åsikter kring och 

genomförande av 

tävlingsmoment för 

ungdomar (årskurs 

6-8 USA) i en 

Observationer och 

fältanteckningar. 

Två stycken 

semistrukturerade 

intervjuer och 

informell efter-

observationsintervj

u. 

9 stycken 

lärare 

intervjuades på 

5 olika skolor. 

6 män och 3 

kvinnor. 

Tre stora områden identifierades. 

1. Lärare använder 

tävlingsaktiviteter som en 

introduktion till amerikansk 

kultur. 2. Lärare använder 

demonstration för att lära ut 

tävlingsförmåga för olika 

studenter. 3. Lärare använder 

12/14 



 

41 
 

multikulturell 

studentpopulation. 

tävlingsaktiviteter som ett 

verktyg för att skapa gemenskap. 

 

5. Bernstein, E., 

Phillips, S. R., & 

Silverman, S. 

(2011). 

Kvalitativ 

studie 

Att se hur barn i 

mellanstadiet (11-

13 år gamla) i USA 

reagerar på och 

hanterar 
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idrottsundervisning.  

Observationer, 

fältanteckningar 

samt informella 

interjuver. 

Totalt ingick 

10 frivilliga 

pojkar och 14 

frivilliga tjejer 

från 6 olika 

skolor i 

studien.  Av 

dessa var 11 

högpresterande

, 11 

medelpresteran

de och 2 

lågpresterande.    

Man kommer fram till tre 

slutsatser: 1. Vissa barn 

uppskattar tävlingsmomentet och 

tycker att det är kul och givande 

men man ser ofta inte just 

tävlingen som det viktiga, Det är 

istället utmaningen eller 

samarbete som det mest givande. 

2. Vissa har/uppnår inte bra 

motorik nog för att kunna delta 

fullt ut/kunna hitta glädje i 

aktiviteten samt att dessa inte får 

tillräckligt mycket tid till att träna 

inför de olika aktiviteterna. 3. 

Strukturen/upplägget påverkar 

elevernas upplevelse. Bland 

annat lagindelning, att vissa 

elever ‘’tog över’’ aktiviteten och 

att vissa tog vinst och förlust 

väldigt seriöst kunde påverka 

utfallet av upplevelsen för resten 

av gruppen.   

11/14 

6. Cecchini, J., 

González, C., 

Carmona, Á., 

Arruza, J., 

Escartí, A., & 

Balagué, G. 

(2001). 

Interventio

nsstudie 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

det motiverande 

klimatet som 

skapats av 

idrottsläraren och 

den inre 

motivationen inför 

förberedande 

lektioner innan 

tävlingsmoment.   

Två olika grupper 

ingick i studien. 

Läraren 

manipulerade 

klimatet för båda 

grupperna 

(mastery och ego) 

via TARGET-

modellen. 

Totalt ingick 

115 elever 

mellan 11 och 

12 år bosattat i 

norra Spanien. 

56 tjejer och 

59 killar. Alla 

elever var 

slumpmässigt 

utvalda från en 

statlig skola. 

Denna studie klargör att det var 

möjligt att påverka barns 

motivation på en relativt kort tid. 

Idrottsläraren kan spela en aktiv 

roll i skapandet av positiva 

upplevelser för eleverna.  

12/16 

7.Constantinou, 

P., Manson, M., 

& Silverman, S. 

(2009). 

 

Kvalitativ 

studie 

Att avgöra hur tjejer 

i mellanstadiet 

uppfattar deras 

idrottslärares 

förväntningar på 

dem kopplat till 

deras kön och hur 

det i sin tur 

påverkar deras 

Eleverna gjorde en 

egen självskattning 

på deras idrottsliga 

förmåga. Lärarna 

och forskare 

genomförde 

samma 

uppskattning på de 

elever som deltog i 

20 stycken 

tjejer från en 

heterogen 

urvalsgrupp på 

samma skola 

och 2 stycken 

lärare (en man 

och en 

kvinna)anmäld

Fyra tydliga och två sub-resultat 

framkom av studien. 1. Lärare 

har höga förväntningar på sina 

elevers deltagande och 

ansträningsnivå. 

2. Många pojkar är duktiga men 

de är samtidigt aggressiva och 

12/14 
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deltagande och 

attityd till ämnet.   

studien. Eleverna 

blev sedan 

intervjuade och 

observerade under 

en lektion.  

e sig som 

frivilliga till 

studien. 

Studien 

genomfördes 

på skola i 

USA.  

skapar en tävlingsinriktad 

atmosfär. 

3. En tävlingsinriktad atmosfär är 

en positiv faktor på många tjejers 

deltagande och attityd mot 

ämnet. 

4. Tjejer kan bli osäkra och 

otrygga när klasskamrater (främst 

pojkar) beter sig på icke-önskvärt 

sätt och det påverkar deras attityd 

till ämnet. 

Sub-teman: 1, Många tjejer ser 

sig själva som atletiska och 

tävlingsinriktade 2, 

Säkerhetsfrågan påverkar tjejers 

attityd mot ämnet.  

8. Couturier, L. 

E., Chepko, S., & 

Coughlin, M. A. 

(2005). 

 

Kvantitativ Att få en större bild 

av hur högstadie 

och gymnasieelever 

ser på idrottsämnet 

och varför de väljer 

att delta eller inte. 

Enkätundersöknin
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5308 elever 

från 4 

gymnasie- och 

7 

hög/mellanstad

ieskolor  

deltog i 

studien. 

Deltagarnas 

ålder sträckte 

sig från 11 till 

20 år.  

65.7% av eleverna tycker om att 

delta i tävlingsinriktade 

lagsporter, 18.7% av eleverna 

tycker att de aldrig lär sig något 

på idrottslektionerna och 17.6% 

av eleverna tycker inte om att 

tävla.    

13/14 

9. Deliligka, S., 

Syrmpas, I., & 

Bekiari, A. 

(2020). 

Kvalitativ 

(lärare) och 

kvantitativ 

(elever) 

studie 

Att lyfta fram 

motivationsklimatet 

både från lärare och 

elever, 

Lärarna ingick i 

den kvalitativa 

studien genom 

intervjuer. 

Eleverna ingick i 

kvantitativ studie 

genom en 

enkätundersökning

. 

9 manliga 

lärare, 6 

kvinnliga 

lärare och 899 

elever deltog i 

studien. . 

Lärarnas svar är endast relevant 

för vår studie: 6 st lärare anser att 

tävling med att göra mål är 

viktigt. Lärarnas fokus blir att 

kontrollera huruvida en elev gör 

fel eller inte. De anser även att 

tävlingen är nödvändigt för 

elevers utveckling av förmågor. 3 

av lärarna uttrycker att när det 

kommer till tävling i skolan så är 

de inte intresserade av att se 

vem/vilka som vinner utan målet 

är ett högt deltagande. 4 lärare 

ställer sig i raka motsatsen och 

anser att det viktiga är att vinna. 
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10. Harvey, S., & 

O'Donovan, T. 

M. (2013). 

Kvalitativ 

studie 

Att undersöka hur 

blivande Idrott och 

hälsa-lärare 

resonerar kring 

tävling inom 

skolämnet. 

Deltagarna i 

undersökningen 

blev introducerade 

i National 

Curriculum Games 

Activites (NCGA). 

Deltagarna skrev 

journaler där de 

reflektera över de 

aktiviteter de 

deltog i, men även 

från sin tidigare 

skolgång. Därefter 

analyserade 

forskarna 

journalerna. 

35 studenter 

deltog varav 

16 var män, 15 

var kvinnor 

och  4 inte 

uppgav kön.  

Alla studenter 

var inne på sitt 

andra år av 

fyra på 

utbildningen. 

Studien kom fram till 5 

slutsatser. 

1. Majoriteten av studenterna 

beskrev att tävling handlar om att 

vinna eller förlora.  

2. Till exempel nämnde 

studenterna att 'samarbete', 

'lagarbete' och 'fair play' är bland 

många indirekta resultat av att 

använda tävling i Idrott och 

hälsa.  

3. Majoriteten av de blivande 

lärarna i Idrott och hälsa drog 

inte slutsatsen att tävling behövs 

för att få elitsatsande elever utan 

handlar snarare om deltagande.  

4. En minoritet av studenterna 

har tron om att tävling i skolan 

kan vara problematisk då “vinna 

till varje pris” mentaliteten 

uppstår och endast det blir en 

central faktor av begreppet 

tävling. Dessa studenter uttryckte 

även att man borde ha 

“hälsosamma tävlingar” istället.  

5. Analysen visade att ett antal 

studenter var tveksamma i sina 

åsikter om tävling och uppgav att 

de ansåg att det inte var lämpligt 

att inkludera tävlingsaktiviteter i 

skolämnet utom på ett mycket 

modifierat tillvägagångssätt. 

13/14 

11. Lavega, P., 

Alonso, J. I., 

Etxebeste, J., 

Lagardera, F., & 

March, J. (2014). 

Kvantitativ 

studie 

Att undersöka 

intensiteten av 

känslor som 

uppstod när 

eleverna deltog i 

traditionella spel 

med olika sociala 

strukturer.  

Enkätundersöning 556 studenter 

från 4 olika 

spanska 

universitet 

varav 171 var 

kvinnor och 

385 var män. 

Åldern på 

deltagarna var 

mellan 19-22 

år.  

 

Intensiteten av positiva känslor 

var högre i kooperativa spel och 

lägre i enskilda spel.  

 

Att vinna var förknippat med de 

högsta intensitetsbetygen för 

positiva men tvetydiga känslor.  

 

Att förlora gav de högsta värdena 

för negativa känslor. 
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12. Murphy, B., 

Dionigi, R. A., & 

Litchfield, C. 

(2014). 

Kvalitativ 

studie 

Att undersöka 

lärares perspektiv 

och uppfattningar 

om kvinnliga elever 

från en regional 

högstadieskola. 

Lärarna blev 

intervjuade om 

sina tankar/ 

erfarenheter och 

sina arbetssätt 

kring ämnet. 

En manlig och 

fyra kvinnliga 

idrottslärare på 

samma skola i 

Australien.  

Lärares förutfattade meningar 

påverkar kvinnliga elevers 

deltagande. Även organisationen 

gällande undervisningens val av 

aktiviteter, gruppstruktur etcetera 

kan ha stor påverkan på tjejers 

deltagande.  
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