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Abstract 
I Skolinspektionens granskningsrapport 2018 av Idrott och hälsa i årskurs 7-9 framkommer 

att tävlingsmoment är ett utbrett fenomen i undervisningen. Rapporten belyser att vissa elever 

exkluderas och motvilligt passiviseras till följd av tävlingsmoment. Syftet med studien var att 

undersöka gymnasieelevers inställning till tävlingsmoment i ämnet Idrott och hälsa. En 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes med målsättning att också 

undersöka hur elevers idrottslig bakgrund påverkar inställningen till tävlingsmoment. Totalt 

deltog 324 respondenter från fyra gymnasieskolor inom Storgöteborg. Resultatet visar att en 

majoritet av eleverna uppskattar tävlingsmoment i undervisningen. Utifrån studiens tre 

grupper idrottsaktiva, träningsaktiva och icke idrottsaktiva återfanns en signifikant skillnad 

(p <.001) gällande i vilken utsträckning eleverna uppskattar tävlingsmoment i 

undervisningen. Idrottsaktiva tenderar att uppskatta tävlingsmoment i högre utsträckning än 

träningsaktiva och icke idrottsaktiva. Bollspel och racksport är de områdena som icke 

idrottsaktiva tenderar att vilja ha mest inslag av tävlingsmoment i, samtidigt som 

träningsaktiva och idrottsaktiva i ännu högre utsträckning vill ha inslag av tävlingsmoment 

inom dessa områden. Resultatet påvisar att det finns en positiv inställning inom dessa 

områden av tävlingsmoment i undervisningen utifrån studiens samtliga elevgrupper. 

Begreppen tävla eller tävlingsmoment stipuleras inte i Skolverkets styrdokument. Mot 

bakgrund av att tävlingsmoment, enligt Skolinspektionen och denna studie, är ett utbrett 

fenomen inom Idrott och Hälsa, vore det en adekvat frågeställning att fundera kring hur 

tävlingsmoment kan användas som en positiv och utvecklande möjlighet i undervisningen, då 

denna studies resultat visar att majoriteten av de tillfrågade eleverna uppskattar 

tävlingsmoment i undervisningen. 

   



Förord 
 

Jag skulle först och främst vilja tacka min handledare Pär Rylander som gav mig mycket 

värdefull guidning genom examensarbetet och hjälp att analysera resultatet i SPSS. Jag skulle 

också vilja rikta ett stort tack till de 324 respondenter som besvarade enkätundersökningen. 

Sist men inte minst skulle jag också vilja tacka mina medstudenter för fem oerhört roliga år 

tillsammans med er, vi har gjort den här resan mycket roligare tillsammans. 
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1. Inledning 

I Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa i årskurs 7-9 

beskrivs tävlingsmoment vara ett utbrett fenomen i undervisningen. Rapporten belyser att 

tävlingsmoment medför att vissa elever blottar sin fysiska status samt att det uppstår 

problematik kring laguttagningar (Skolinspektionen, 2018). Stafetter, bollspel och lekar 

dominerar innehållet samt att det återfinns ett stort fokus på att vinna vilket i sin tur skapar ett 

förlorande lag som får utstå stötande och negativa kommentarer. Enligt Skolinspektionens 

(2018) rapport premieras föreningsidrottande pojkar. Idrottsaktiva flickor samt icke 

idrottsaktiva pojkar och flickor tenderar att förbises när tävlingslogik används i 

undervisningen, vilket bidrar till ökad exkludering och passivisering 

 

I ämnesplanen för Idrott och hälsa (2011), kursplanen för Idrott och hälsa (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11], 2019) och den nya kursplanen för 

Idrott och hälsa (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022) 

förekommer inte begreppen tävling eller tävlingsmoment i styrdokumenten. Trots det är 

tävlingsmoment ett återkommande inslag i undervisningspraktiken (Skolinspektionen, 2018). 

Idrottslärare har stora tolkningsmöjligheter gällande ämnes- och kursplan i Idrott och hälsa 

(2011; Lgr11, 2019) och utifrån kommentarmaterialet i ämnet Idrott och hälsa (Skolverket, 

2011) framkommer relativt sparsamt hur begreppet idrott skall användas för att inte kopplas 

till tävling i undervisning, vilket är motsägelsefullt då tävling är en naturlig del inom idrott, 

vilket således bör uppmärksammas och istället diskuteras. 

 

Skolinspektionen (2018) belyser endast negativa aspekter av tävlingsmoment i 

undervisningen. Skolinspektionens (2018) fynd gällande att vissa elevers fysiska status 

exponeras, ett kritiserande klassrumsklimat och ett stort fokus på att vinna i tävlingsmoment 

är således inget nytt fenomen då Portman (1995), Ennis (1996) och Drewe (1998) diskuterar 

problematiken redan under sent 1990-tal. Även utifrån en svensk kontext belyser Redelius 

m.fl. (2009) samt Larsson och Nyberg (2014) att ämnet Idrott och hälsa är starkt influerat av 

en tävlingslogik. Trots att tävlingsmoment i undervisningen utifrån Drewe (1998), Ennis 

(1996), Portman (1995) och Skolinspektionen (2018) kan ge ett negativt fokus, presenterade 

Eriksson och Wattströms (2020) utifrån en forskningsöversikt ett resultat där majoriteten av 

eleverna uppskattar undervisning med inslag av tävlingsmoment. Artiklarna som ingick i 

litteraturöversikten var utifrån en internationell kontext. 

 

Utifrån en svensk kontext har ingen vetenskaplig forskningsrapport undersökt 

gymnasieelevers inställning till tävlingsmoment i undervisningen. Enligt Skolinspektionens 

(2018) rapport exkluderas och passiviseras vissa elever inom undervisningspraktiken när 

tävlingsmoment ingår samt att föreningsaktiva pojkar gynnas. Syftet med examensarbetet är 

att undersöka gymnasieelevers inställning till tävlingsmoment i undervisningen och 

identifiera skillnader och samband som påverkar elevers förhållningssätt till tävlingsmoment. 

Fokus kommer således ligga på att undersöka hur icke idrottsaktiva, träningsaktiva och 

idrottsaktiva elever värderar tävlingsmoment, om det skiljer sig något mellan grupperna och 

om ens upplevda kompetens eller tävlingslust på fritiden påverkar inställningen till 

tävlingsmoment i undervisningen. Genom att undersöka gymnasieelevers inställning till 

tävlingsmoment kommer således en kunskapslucka att kunna fyllas hur icke idrottsaktiva, 

träningsaktiva och idrottsaktiva elever resonerar och värderar tävling eller tävlingsmoment i 

undervisningen.  
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2. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers inställning till tävlingsmoment i 

undervisningspraktiken i ämnet Idrott och hälsa. 

 
2.1 Frågeställningar 
 

● Vilken är elevers inställning till tävlingsmoment i undervisningen? 

 

● Hur påverkar elevers erfarenhet uppfattningen av tävlingsmoment? 

 

● Hur påverkar elevers erfarenhet inställningen till tävlingsmoment? 

 

● Hur påverkar elevers erfarenhet vilka moment eleverna vill ha inslag av 

tävlingsmoment i undervisningen? 

 

● Hur påverkar elevers upplevda kompetens inom Idrott och hälsa elevers inställning till 

tävlingsmoment? 

 

● Hur påverkar elevers tävlingslust elevers inställning till tävlingsmoment i Idrott och 

hälsa?  
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer skolämnet Idrott och hälsa för årskurs 7-9 (Lgr11) och Gymnasiet 

(Idrott och hälsa, 2011) att presenteras och relateras till tävlingsmoment. Vidare kommer 

tävling som begrepp att redogöras för samt en överblick från tidigare forskning och förslag 

till hur tävlingsmoment kan bedrivas i undervisningen. 

3.1 Idrott och hälsa  

Namnet Idrott och hälsa infördes år 1994 för ämnet som tidigare endast hade benämnts Idrott 

i samband med att hela skolsystemet reformerades och alla ämnen blev mål- och 

resultatinriktade (Annerstedt, 2007; Hultqvist, 2011). Vare sig ämnet har kallats fysisk 

fostran, gymnastik eller bara Idrott har det genom historien funnits med i det svenska 

skolsystemet, även om det varierat kring syftet hur ämnet skall bedrivas (Annerstedt, 2007). 

Den svenska skolans läro- kurs- och ämnesplan förnyades 2011 och elever förväntas uppnå 

lärandemål och visa kunskaper utifrån stipulerade kriterier (Läroplan för gymnasieskolan 

[GY11], 2011; Idrott och hälsa, 2011; Lgr11, 2019). Hur Idrott och hälsa undervisningen 

skall bedrivas är upp till varje idrottslärare att bestämma utifrån varje lärares egen tolkning av 

styrdokumenten. 

 

Kursplanen för Idrott och hälsa år 7-9 (Lgr11, 2019) och ämnesplanen för Idrott och hälsa 

(2011) har till övervägande del ett likvärdigt innehåll (se bilaga 2). Gymnasiekursen Idrott 

och hälsa 1 (2011) skulle kunna beskrivas som progression från grundskolans Idrott och hälsa 

år 7-9 (Lgr11, 2019). Skolämnet Idrott och hälsa har under början av 2000-talet fått en högre 

status än tidigare då fördelarna med fysisk aktivitet och hälsobegreppet fått genomslag 

(Annerstedt, 2007), men ämnet får också kritik för att undervisningspraktiken präglas av 

tävlingslogik från föreningsidrotten (Redelius m.fl., 2009). I läroplanen för Idrott och hälsa 

åk 7-9 (Lgr11, 2019) beskrivs det att eleverna skall “ges möjlighet att utveckla sin 

samarbetsförmåga” (s.1). Ett sätt att utveckla sin samarbetsförmåga skulle kunna vara att 

eleverna både möter och lär sig samarbeta genom ett ämnesinnehåll där det ingår 

tävlingsinslag. Begreppet samarbetsförmåga återfinns inte i gymnasieskolans ämnesplan för 

Idrott och hälsa (2011). 

 

Om tävling eller tävlingsmoment skall bedrivas eller ej i Idrott och hälsa undervisningen 

tycks idrottslärare ha varierande uppfattningar kring, dock förekommer tävlingsmoment i 

undervisningen i en relativt hög utsträckning enligt Skolinspektionens (2018) rapport. Utifrån 

Skolverkets styrdokument återfinns inte begreppen tävling eller tävlingsmoment (Idrott och 

hälsa, 2011; Lgr11, 2019; Lgr22, 2022). Samtidigt innehåller skolämnet begreppet Idrott, ett 

ord Nationalencyklopedin (2022) definierar som “fysisk aktivitet som människor utför för att 

få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”. Idrottslärare har autonomi gällande 

tolkning av styrdokument för ämnet Idrott och hälsa och lärares förståelse av 

tävling/tävlingsinslag kan möjligen härledas till att samarbetsförmåga och idrott med 

tävlingsinslag eller resultat ingår i begreppet tävling. 

3.2 Tävling 

Engström m.fl. (2018) beskriver att tävla och rangordning är de strukturella principerna för 

hur olika tävlingsmoment organiseras. För att en tävlingsprestation skall kunna rangordnas 

behöver resultatet kunna mätas och jämföras gentemot andras prestationer eller mot ett 

förbestämt kriterium (Engström m.fl., 2018). Aktiviteterna har oftast formella regler och 
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resultatet kan enkelt fastslås där alla parter strävar efter att vinna eller möjligtvis slå ett 

rekord (Engström m.fl., 2018). Att tävla eller rangordna egna resultat gentemot andras 

återfinns och är en självklarhet. Deltagarna stimuleras av att tävla och de gör sitt bästa för att 

nå ett bättre resultat (Engström m.fl., 2018). Hjelm (2012) har skrivit en artikel om hur 

tävlingsidrott under åren 1970-2010 har behandlats utifrån beteendevetenskaplig 

idrottsforskning. Artikeln har ett fokus mot barn- och ungdomsidrott (Hjelm, 2012) vilket 

således ibland hamnar utanför en skolkontext, men som tidigare beskrivits fastslår Redelius 

m.fl. (2009) att ämnet Idrott och hälsa är starkt influerat från föreningsidrotten. Debatten om 

tävlingsmoment i beetendevetenskaplig idrottsforskning har enligt Hjelm (2012) pågått från 

1970-talets början. Vid tiden lyfter L-M Engström och Torbjörn Stockfeld att motsvarande 

dagens Idrott och hälsa ämne misslyckas med att fånga in alla elever och efterlyser 

konkurrensfria övningar eftersom elever tenderar att sluta då de inte känner sig 

konkurrenskraftiga, vilket innebär att allt fler ungdomar sedermera väljer att sluta med 

föreningsidrott (Hjelm, 2012). 

 

I en doktorsavhandling av Aggestedt och Tebelius (1977) beskrivs en skarp kritik mot 

tävlingsidrott. Samtidigt som idrott i stora drag skapar en gemenskap återfinns också en 

gemenskapens motsats, där förlorarna riskerar att få sämre självkänsla och 

identitetsuppfattning (Aggestedt & Tebelius, 1977). Tävlingsidrott både i och utanför skolan 

står enligt Aggestedt och Tebelius (1977) i en särställning där idrotten på många olika nivåer 

exkluderar och skapar negativa upplevelser. Ett liknande resultat återfinns i 

Skolinspektionens (2018) granskning. 

 

Den alltmer kritiska analysen av tävlingsidrott fortsatte under 1980- och 1990-talet med en 

ökad teoretisering inom fältet (Hjelm, 2012). Problematiken återfanns i att särskilja idrott 

som motion och idrott som tävling, ett område svensk idrottsforskning tidigare inte lyckats 

distinkt definiera (Hjelm, 2012). Lars Magnus Engström presenterade år 1989 en 

klassifikation av tre fysiska aktiviteter som skulle hjälpa att avgränsa och tydligare definiera 

begreppet idrott. Tävlings- motions- och rekreationsidrott representerar de tre olika fysiska 

aktiviteterna där motion- och rekreationsidrott syftar till att uppnå bättre hälsa och fysisk 

kapacitet och samtidigt uppnå ett tydligt avståndstagande från tävlingsmoment genom en 

egen praktik (Engström, 1989). Engström (2014) fortsatte fram till år 2014 att utveckla sin 

klassifikationsmodell med utökade definieringar, mycket beroende av den kulturella 

förändring som skett och med inspiration från Pierre Bourdieu teori om en individs habitus. 

Den franske sociologen Bourdieu resonerade kring olika praktikers logik, vilket Engström 

tagit fasta på i sitt skapande av praktiker utifrån en individs habitus (Hjelm, 2012).  Engström 

(2014) vidhåller att praktiken tävling och rangordning som starkt förknippas med 

föreningsidrott kan påverka även vad en vuxen väljer att aktivera sig med senare i livet. Om 

en person har ett starkt habitus inom tävlingsidrotten som ung kan det innebär att detta 

habitus kvarstår i vuxen ålder vilket Engström (2014) menar på kan innebära att hen kommer 

fortsätta i samma spår och inte söka sig till motions- eller rekreationsidrott.  

 
3.3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning presenterats som explicit undersökt elevers 

inställning till tävlingsmoment. Det är fyra artiklar som undersökt elevers inställning till 

tävlingsmoment i undervisningen. Studierna är utifrån en amerikansk kontext, tre artiklar 

använder en kvantitativ metod (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2015; Couturier m.fl., 

2005) och en artikel använder kvalitativ metod i form av fokusgruppstudie (Bernstein m.fl., 
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2011). 

 

I en enkätstudie med 5308 respondenter svarade två tredjedelar (65,7%) att de vill delta i 

idrottslektionerna för att de uppskattar tävlingsinriktade lagsporter (Couturier m.fl., 2005). 

Ovanstående resultatet går i linje med Bernstein m.fl. (2011) studie som identifierade att hög- 

och medelpresterande elever upplever tävlingsmoment som något roligt, medans 

lågpresterande elever hellre uppskattar samarbetsövningar. Bernstein m.fl. (2015) utförde en 

enkätstudie för mellanstadieelever (391) genom att undersöka vad eleverna upplever av 

tävlingsmoment. Resultatet visar att en tredjedel (33.2%) vill delta i tävlingsaktiviteter för att 

det är roligt (Bernstein m.fl., 2015). Barney m.fl. (2017) undersökte hur före detta skolelever 

(304) upplevde tävlingsmoment i undervisningen. Resultatet av en enkätfråga visade att 

övervägande majoritet (92,8%) upplevde att de fick något positivt utav att delta i 

tävlingsmoment. Studierna av Barney m.fl. (2017), Bernstein m.fl. (2011), Bernstein m.fl. 

(2015) och Couturier m.fl. (2005) visar att det återfinns en positiv inställning hos elever av 

tävlingsmoment i undervisningen. 

 

Ovanstående artiklar innehåller även negativa aspekter av tävlingsmoment i undervisningen. 

Barney m.fl. (2017) lyfter fram utifrån resultatet att en tredjedel (33,9%) av eleverna hade 

upplevt antingen fysiskt eller verbalt bråk i samband med tävlingsaktiviteter. Bernstein m.fl. 

(2015) resultat uppvisar en likvärdig tendens som Barney m.fl. (2017) där nästan hälften 

(46,7%) av eleverna inte uppskattar tävlingsmoment på grund av risken för kränkande 

beteende av andra elever. Barney m.fl. (2017) resultat visade också att kvinnliga elever 

tenderar att bli exkluderade i spelet av de manliga deltagarna. Bernstein m.fl. (2011) uppvisar 

ett liknande mönster som Barney m.fl. (2017) att strukturen av tävlingsmoment kan påverka 

elevers erfarenhet negativt. Detta kan ske genom att bli exkluderad i spelet för att vissa elever 

håller i bollen mellan varandra samt om vinna eller förlora blir viktigare än spelet. Bernstein 

m.fl. (2011) identifierade att vissa elever saknar de nödvändiga motoriska färdigheterna för 

att delta i spelet. Elever som inte fått tillräckligt mycket tid att träna de färdigheter som krävs 

inför ett spel lyckades inte slå passningar till sina lagkamrater och blev efterhand exkluderade 

och stillastående (Bernstein m.fl., 2011). Utifrån Bernstein m.fl. (2015) studie svarade strax 

över en tiondel (12,4%) av eleverna att de inte gillar tävlingsmoment för att de inte har 

tillräckligt bra färdigheter. Couturier m.fl. (2005) enkätstudie uppvisade att en femtedel 

(19,7%) av eleverna upplever att de inte är tillräckligt bra på sportaktiviteter. 

 
3.4 Tävlingsmoment i undervisningen 

Huruvida tävlingsmoment skall vara ett inslag i Idrott och hälsa undervisningen råder det 

enligt forskningsläget ingen konsensus om. Det finns såväl positiva som negativa aspekter av 

tävlingsmoment i undervisningen. Att vissa elever exkluderas och motvilligt passiviseras i 

undervisningen har under de tre senaste decennierna uppmärksammat i en rad 

forskningsrapporter och granskningar (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2011; Drewe, 

1998; Ennis, 1996; Portman, 1995; Skolinspektionen, 2018). Duncan och Kern (2020), 

Aggerholm m.fl. (2018) och Layne (2014) har uppmärksammat debatten kring 

tävlingsmomentens vara eller icke vara i undervisningen och diskuterar hur tävlingsmoment 

kan appliceras på ett fördelaktigt sätt i undervisningen. Duncan och Kern (2020) upplever att 

det behövs en tydligare balans mellan samverkande och tävlingsinriktade lärmiljöer. I 

samhället utanför skolan kommer elever ständigt att mötas av en konkurrensutsatt verklighet 

och behöver således träna i att hantera tävlingsmoment. Duncan och Kern (2020) har skapat 

ett kontinuum där ändpunkterna “vinna till varje pris” och “endast samarbetsövningar” utgör 
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skalan. Duncan och Kern (2020) menar på att idrottsläraren behöver utforma undervisningen 

där tävlingsmoment ligger i balans, det vill säga i mitten på skalan. De båda extrema sidorna 

av skalan utgör enligt Duncan och Kern (2020) inget meningsfullt lärande. Implementerar 

läraren istället undervisning som ligger i mitten av kontinuumet kommer eleverna få 

möjlighet att utveckla motoriska färdigheter, sin fysiska status och kommunikationsförmågor 

i tävlingsmoment med förhoppningen att nå alla elever (Duncan & Kern, 2020).  

 

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

tävlingsmoment i undervisningen behöver komma bort ifrån vinna eller förlora mentaliteten. 

Orden vinna eller förlora kan skapa en negativ inställning hos vissa elever (Layne, 2014). 

Som idrottslärare bör en helt avstå att använda orden vinna eller förlora och istället skapa en 

positiv lärandemiljö som fokuserar på utveckling hos individen snarare än resultatet i spelet 

(Layne, 2014). 

 

Hur föreningsidrott och skolämnet Idrott organiseras kan skilja sig åt i olika grader beroende 

vilken nation och kontext det utövas i (Aggerholm m.fl., 2018). Samtidigt återfinns det också 

stora likheter där det ses som naturligt att idrottsämnet inkluderar tävlingsinslag i 

undervisningen, något som skiljer sig gentemot andra ämnen i skolan (Aggerholm m.fl., 

2018). Författarna belyser att det finns tre stora skillnader mellan föreningsidrott och 

skolämnet Idrott. Först och främst sport eller föreningsidrott är frivilligt att deltaga i, vilket 

skiljer sig från skolämnet Idrott där det är obligatoriskt att deltaga (Aggerholm, m.fl., 2018). 

För det andra inom föreningsidrott tävlar de flesta mot andra som har en likvärdig 

färdighetsnivå, medan i idrottsämnet kan färdighetsnivån skilja sig åt i högre grad mellan 

deltagarna. För det tredje har föreningsidrotten en målsättning och acceptans att utveckla 

färdigheter snabbare, medan skolämnet Idrott har som målsättning att utveckla alla inom 

gruppen (Aggerholm m.fl., 2018). 

 

Med bakgrund av ovanstående lyfter Aggerholm m.fl. (2018) fram en diskussion om 

tävlingsmoment möjligtvis skall vara en del i läroplanen för Idrott och hälsa. Fyra normativa 

argument presenteras (Undvik, Fråga, Anpassa, Acceptera, egen översättning) som ett 

underlag för vidare resonemang. Utifrån argumentet undvika lyfter Aggerfors m.fl., (2018) att 

tävlingsmoment i undervisningen bör helt uteslutas. Argumentet undvika syftar till att alla 

elever skall få en rättvis chans att utvecklas utan tävling, något som även Drewe (1998) 

belyser och förordar i sin artikel. Utifrån argumentet fråga bör eleverna tillfrågas och 

individuellt bestämma om de vill delta i tävlingsmoment eller ej (Aggerholm m.fl., 2018). 

Eleven får således möjlighet att välja aktivitetsnivå utifrån sin egna upplevda förmåga och 

utmana sig själv där en känner sig trygg. Fördelen att använda fråga argumentet är att 

eleverna får möjlighet till inflytande och ta en mer aktiv roll till sitt egna lärande (Aggerholm 

m.fl., 2018). Argumentet anpassa innebär att tävlingsmoment i undervisningen skall 

modifieras så att alla elever får en bra upplevelse och likvärdiga möjligheter att deltaga i 

spelet. Till skillnad från de tidigare argumenten undvika och fråga syftar argumentet anpassa 

till att tävlingsmoment kan vara positivt och bidra med goda utvecklingsmöjligheter i ämnet. 

Aggerholm m.fl. (2018) normativa argument anpassa går i linje med Duncan och Kern 

(2020) samt Layne (2014) att om tävlingsmoment används på ett modifierat sätt kan det 

innebära positiva effekter för elevers utveckling i ämnet. Det fjärde argumentet utgår ifrån att 

idrottslärare bör acceptera att vissa elever har negativa erfarenheter och ogillar tävling, att det 

är ett område som inte är för alla (Aggerholm m.fl., 2018). Samtidigt skall skolan förbereda 

elever för att både i nuet och i framtiden delta i den fysiska kulturen, därav är det viktigt att 

de får erfarenheter från tävlingsmoment. Acceptera argumentet utgår ifrån att idrottsläraren i 
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skolämnet Idrott skall göra det möjligt för alla elever att lära sig oavsett om de uppskattar 

tävlingsmoment eller inte (Aggerholm m.fl., 2018).  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras genom en beskrivning av kvantitativ 

metod, urval och datainsamling. Därefter presenteras databearbetning och etiska 

överväganden. 

4.1 Design 

Studien har använt sig av en kvantitativ metod en enkätundersökning. Genom att använda en 

kvantitativ metod har studien möjlighet att nå ut till en större mängd elever. Barmark och 

Djurfeldt (2015) beskriver att enkät är en form av intervju. Likt en kvalitativ metod vill 

forskaren få svar på en rad olika frågor. I en kvalitativ metod har forskaren möjlighet att 

ställa öppna frågor med möjlighet till uttömmande svar (Dalen, 2015). I en kvantitativ metod 

är frågorna av en sluten karaktär, det vill säga att frågorna och svaren är på förhand bestämda 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Detta innebär i stora drag att en kvalitativ metod är en mer 

djupgående studie (Dalen, 2015), medans en kvantitativ metod har möjlighet att undersöka 

populationen i en större bredd (Barmark & Djurfeldt, 2015). Examensarbetet är en 

tvärsnittsstudie vilket innebär att all data har samlats in under en angiven tidpunkt med 

målsättningen att se skillnader och samband mellan studiens tre grupper. 

4.2 Urval och datainsamling 

Med bakgrund till den begränsade tidsramen har jag använt ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär att jag har besökt skolklasser och skickat enkäten till verksamma gymnasielärare som 

jag på förhand har en relation till, i syfte att få en stor mängd respondenter inom relativt kort 

tid. Totalt ingick fyra olika gymnasieskolor i studien och skolorna återfanns inom 

Storgöteborg. Samtliga gymnasieskolor har till övervägande del studieförberedande program 

och några enstaka yrkesförberedande. Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att alla typer 

av enkätundersökningar klassas som stickprovsundersökning eftersom det vore svårt att nå ut 

till hela populationen. För att en kvantitativ studies resultat i högre grad skall kunna vara 

generaliserbar är det fördelaktigt att använda ett slumpmässigt urval (Barmark & Djurfeldt, 

2015). Genom ett slumpmässigt urval har alla personer som ingår inom studiens ram 

möjlighet att bli tillfrågad vilket således gör resultatet mer generaliserbart (Barmark & 

Djurfeldt, 2015). Eftersom ett bekvämlighetsurval använts i föreliggande studie kommer 

resultatet i mindre grad vara generaliserbart. Inklusionskriteriet för att deltaga i studien var att 

respondenten måste vara gymnasieelev och under läsåret haft kursen Idrott och hälsa 1 

(2011). Eftersom ett bekvämlighetsurval använts har studien inte kunnat identifiera externa 

bortfall. Enkäten delades ut till de elever som närvarade när jag och respektive lärare på de 

tre övriga skolorna gav enkäten till gymnasieeleverna. Eftersom deltagandet var frivilligt 

kontrollerades inte hur många elever som inte ville deltaga i studien, eller om elever som 

ingick i klassen saknades. Det kan tänkas rimligt att alla tillfrågade elever inte svarade på 

enkäten. Studien har inga interna bortfall att redovisa då alla respondenter svarade på 

samtliga frågor. 

4.3 Instrument 

För att samla in data har studien använt enkätundersökning (se bilaga 1) som sedermera med 

hjälp av Google Formulär omskapades till en digital sådan. Enkäten skickades till tre lärare 

på tre separata gymnasieskolor som distribuerade ut enkäten till eleverna med en QR-kod. 

Studiens författare besökte 13 gymnasieklasser på en gymnasieskola för att dela ut enkäten 
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med hjälp av denna QR-kod. Genom att använda en QR-kod kunde samtliga gymnasieelever 

besvara enkäten digitalt genom mobiltelefon eller dator. Eftersom jag var på plats fanns även 

möjlighet att besvara eventuella oklarheter. Enkäten var öppen för respondenter att ge svar i 9 

dagar. Totalt deltog 324 respondenter i studien. 

 

För att undersöka studiens syfte med hjälp av enkät behövdes flertalet frågor skapas utifrån 

nyckelbegreppen idrottsaktiv, icke idrottsaktiv, tävlingsmoment och tävla. Barmark och 

Djurfeldt (2015) beskriver att göra begrepp mätbara är oftast en komplicerad process 

eftersom det kan finnas flera olika betydelser för ett och samma begrepp. Att operationalisera 

begrepp så att de mäter vad de avser att mäta är således grunden i en kvantitativ metod 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Genom enkätens inledande frågor samlades data in avseende 

elevernas idrottsliga bakgrund. Enkätens frågor nummer ett, två och fyra som ingår i tema ett 

har eleverna givit svar om sin idrottsliga bakgrund (se bilaga 1) i syfte att kategorisera 

eleverna till respektive grupp. Här har jag valt att delvis utgå ifrån Lundvall och Brun 

Sundblads (2017) definition av idrottsaktiv. Lundvall och Brun Sundblad (2017) beskriver att 

en idrottsaktiv person ägnar sig åt fysisk aktivitet regelbundet flera dagar i veckan. En individ 

kan antingen aktivera sig inom föreningsidrott eller träna på egen hand såsom jogga, dansa, 

promenera eller delta i friluftsliv. Definitionen av idrottsaktiv grundar sig utifrån en 

longitudinell studie Skola - Idrott - Hälsa som genomförts av Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm (Lundvall & Brun Sundblad, 2017). Examensarbetets studie har 

även lutat sig mot Skolinspektionens (2018) enkätundersökning där rapporten definierat en 

fråga om träning på fritiden. En icke idrottsaktiv person är således motsatsen av en 

idrottsaktiv person. Lundvall och Brun Sundblad (2017) beskriver att en icke idrottsaktiv 

person aldrig eller sällan ägnar sig åt fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att oftast räcker det inte med en fråga för att 

operationalisera ett begrepp utan det behövs flera frågor med olika variabler, för att således 

minska risken för ett systematiskt mätfel. Barmark och Djurfeldt (2015) lyfter fram att 

forskaren kan med fördel använda tidigare publicerade artiklar som undersökt samma 

fenomen för att skapa en helhetsbild av begreppen. För att undvika slumpmässiga mätfel det 

vill säga tillförlitligheten med undersökningen beskriver Barmark och Djurfeldt (2015) att 

frågor och svar behöver vara tydligt formulerade. Enkätfrågorna som ligger till grund för 

examensarbetets studie använde sig av nominal- och ordinalskalor som antingen var ja eller 

nej frågor samt rangordning 1-4 eller 1-5. För varje svarsnivå i de frågor som använde 

ordinalskala fanns även ett beskrivande ord som representerade siffran (till exempel 1=aldrig, 

2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=alltid). Samtidigt besökte jag 13 gymnasieklasser och kunde 

fysiskt på plats svara på frågor om en respondent inte förstod en enkätfråga eller 

svarsalternativ. Detta kan således tolkas utifrån Barmark och Djurfeldt (2015) resonemang att 

examensarbetets tillförlitlighet höjdes och minskade risken för systematiska mätfel.  

 

Föreliggande studie har utgått ifrån att jämföra tre oberoende grupper, icke idrottsaktiv, 

träningsaktiv och idrottsaktiv. Som tidigare nämnt räcker oftast inte en fråga för att 

operationalisera ett begrepp därav har eleverna fått besvara om de är medlem i en 

idrottsförening, har kursen specialidrott och i vilket utsträckning en tränar på fritiden. Utifrån 

fråga ett, två och fyra i tema ett var syftet att kunna identifiera respondenterna till de tre 

oberoende grupperna. 

 

Tema två innehöll fem frågor och där fick respondenterna besvara sin egna upplevelse och 

värdera olika områden av tävlingsmoment i undervisningen. De områden som är alternativ på 

fråga sju och nio (se bilaga 1) är hämtat från Skolinspektionens (2018) enkätundersökning 
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där elever fick svara på frågan “Vad ägnade ni er mest åt på senaste lektionen i idrott?” (s. 

68). Fråga sex, åtta och tio utformades från operationalisering av begreppet tävlingsmoment. 

Frågorna är kopplade till att undersöka respondentens egna upplevelse och åsikt om tävling i 

undervisningspraktiken. 

 

4.4 Databearbetning  

Datan som samlats in via Google Formulär laddades ner som en Excel-fil och importerades 

till datorprogrammet IBM SPSS Statistics 28.0.0.0. SPSS är ett datorverktyg där möjlighet 

finns att sammanställa och jämföra data. I SPSS skapades inledningsvis frekvens- och 

korstabeller i syfte att analysera datan för vidare indelning av studiens grupper. 

 

Efter en inledande analys av datan delades respondenterna in i tre oberoende grupper icke 

idrottsaktiv, träningsaktiv och idrottsaktiv. För att dela in respondenterna i respektive grupp 

har flera olika variabler slagits samman. För att ingå i gruppen idrottsaktiv skall respondenten 

svarat ja på frågan om hen har specialidrott eller om en är medlem i en idrottsförening samt 

svarat att hen tränar regelbundet i ganska stor utsträckning eller i väldigt stor utsträckning på 

fritiden. För att ingå i gruppen träningsaktiv skall respondenten svarat nej om en har kursen 

specialidrott eller är medlem i en idrottsförening och svarat att hen tränar regelbundet i 

ganska stor utsträckning eller i väldigt stor utsträckning på fritiden. För att ingå i gruppen 

icke idrottsaktiv skall respondenten svarat att hen tränar i liten utsträckning eller ingen 

utsträckning alls. Efter att variablerna slagits samman skapades grupperna idrottsaktiv 

(n=178), träningsaktiv (n=68) och icke idrottsaktiv (n=78) i SPSS för vidare analys. 

 

Då svarsalternativen på de variabler som använts i undersökningen var på nominal- och 

ordinalskalenivå så användes icke parametriska tester. Mer specifikt användes Kruskal-Wallis  

för att jämföra de tre oberoende grupperna och svara på frågeställningarna Hur påverkar 

elevers uppfattning av tävlingsmoment?, Hur påverkar elevers erfarenhet inställning till 

tävlingsmoment? och Hur påverkar elevers erfarenhet vilka moment eleven vill ha inslag av 

tävlingsmoment i undervisningen? Testet fokuserar på medianen med förbehållet att ett 

likvärdigt urval tillämpats av samma population (Brace m.fl., 2012). För att undersöka vilka 

av de tre grupperna som skiljde sig åt användes Mann-Whitney test till samma 

frågeställningar. Likt Kruskal-Wallis använder Mann-Whitney samma metod genom att 

fokusera på medianen utifrån ett likvärdigt urval ur samma population, dock mellan två 

oberoende grupper. Kruskal-Wallis och Mann-Whitney är fördelaktigt att använda när 

ordinalskalor skall analyseras (Brace m.fl., 2012). 

 

För att undersöka samband mellan två variabler användes Spearmans icke parametriska 

rangtest av korrelation. Spearmans rangtest användes för att svara på frågeställningarna Hur 

påverkar elevers upplevda kompetens inom idrott och hälsa elevers inställning till 

tävlingsmoment? och Hur påverkar elevers tävlingslust elevers inställning till Idrott och 

hälsa? Spearmans test är fördelaktigt att använda vid ordinalskalor när sambandet mellan två 

variabler ska uppskattas. 

4.5 Etiska överväganden 

Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att forskare har skyldighet att informera 

respondenterna om etiska aspekter i studien. Det är av största vikt att inte ställa frågor där det 

finns möjlighet för bakvägsidentifiering. Examensarbetets studie har vilat på 
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Vetenskapsrådets (2018) rapport om God forskningssed. Eftersom gymnasieelever är över 15 

år behövdes inte föräldrars medgivande för eleverna att delta i studien. Respondenterna blev 

informerade att deras deltagande var helt frivilligt och de fick avbryta närsomhelst vid 

påbörjad undersökning. Respondenterna blev också informerade att de förblir helt anonyma 

och att datan endast kommer att användas inom ramen för examensarbetet. Eftersom enkäten 

inte använde frågor kring en individs personnummer, kön, ålder eller föreningsidrott på 

fritiden finns heller ingen möjlighet för bakvägsidentifiering. Studien har således följt 

information-, samtycke-, nyttjande och konfidentialitetskrav från Vetenskapsrådet (2018). 
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5. Resultat 
Studiens syfte var att undersöka gymnasieelevers inställning till tävlingsmoment i 

undervisningspraktiken i ämnet Idrott och hälsa. I resultatavsnittet kommer inledningsvis en 

deskriptiv statistik att presenteras som beskriver respondenternas idrottsliga bakgrund. 

Därefter kommer studiens följande frågeställningar att besvaras,  

(1) Vilken är elevernas inställning till tävlingsmoment i undervisningen?  

(2) Hur påverkar elevers erfarenhet uppfattningen av tävlingsmoment? 

(3) Hur påverkar elevers erfarenhet inställningen till tävlingsmoment? 

(4) Hur påverkar elevers erfarenhet vilka moment eleverna vill ha inslag av tävlingsmoment i 

undervisningen? 

(5) Hur påverkar elevers upplevda kompetens inom Idrott och hälsa elevers inställning till 

tävlingsmoment? 

(6) Hur påverkar elevers tävlingslust elevers inställning till tävlingsmoment i Idrott och 

hälsa? 

5.1 Deskriptiv statistik 

Här nedan presenteras deskriptiv statistik från de 324 respondenter som deltagit i studien om 

deras idrottsliga bakgrund. Fullständiga frågor återfinns att se i bilaga 1. 

5.1.1 Idrottslig bakgrund 

 

Eleven fick frågan om eventuell bakgrund i specialidrott, resultatet visar att nästan två 

tredjedelar (62%) inte har specialidrott som kurs.  

 

 
Figur 1 Om elever har specialidrott i sitt studieprogram (n=324) 

 

 

Utifrån frågan om respondenterna var medlem i en idrottsförening svarade strax över hälften 

(58%) att hen var medlem i en idrottsförening. 
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Figur 2 Om eleven var medlem i en idrottsförening (n=324) 

 

 

Respondenterna fick frågan om idrott varit en stor del av deras uppväxt. Resultatet visar att 

en övervägande majoritet av 254 respondenter (78,4%) svarat väldigt stor del och ganska stor 

del.  

 

 
Figur 3 Hur stor del idrott varit för ens uppväxt (n=324) 

 

 

Eleverna fick svara på frågan om i vilken utsträckning hen tränar på sin fritid. Resultatet visar 

att 246 respondenter svarat i väldigt stor eller ganska stor utsträckning, vilket motsvarar tre 

fjärdedelar (75,9%) av det totala deltagarantalet.  
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Figur 4 I vilken utsträckning eleverna tränar på sin fritid (n=324) 

 

 

På frågan om hur eleverna upplever sin egna kompetens i ämnet Idrott och hälsa svarade 267 

(82%) av respondenterna att de känner sig väldigt- eller ganska kompetenta i ämnet idrott och 

hälsa. 

 

 
Figur 5 Hur kompetenta eleverna känner sig i ämnet idrott och hälsa (n=324) 

 

5.2 Vilken är elevernas inställning till tävlingsmoment i 
undervisningen? 

I detta avsnitt kommer resultat att presenteras som besvarar ovanstående forskningsfråga och 

utgår ifrån svaren i enkätundersökningen. 

 

I tabell 1 fick eleverna svara på hur ofta de upplever tävlingsmoment i undervisningen. En 

majoritet (61,4%) av eleverna upplever det ibland och ofta, medans en tredjedel (36,1%) 

upplever det sällan och aldrig. 

 

 

Tabell 1. Hur ofta elever upplever tävlingsmoment i undervisningen (n=324) 
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Utifrån frågan om hur ofta eleverna upplever tävlingsmoment i respektive område har 

medelvärdet från respondenternas svar tagits ut. Skalan är graderad från ett till fem där fem 

motsvarar alltid och ett motsvarar aldrig. Utifrån svaren upplever eleverna att det 

förekommer tävlingsmoment mer frekvent i bollspel och racketsport. Momenten simning och 

orientering upplevs som utan tävlingsmoment. 

 

 
Figur 6. Hur ofta elever upplever tävlingsmoment i undervisningen (n=324) 

 

I figur 7 nedanför fick respondenterna svara på frågan om de uppskattar tävlingsmoment i 

undervisningen. Resultatet visar att 193 respondenter svarat alltid och ofta, vilket är en 

majoritet (59,5%) av respondenterna. 

 

Figur 7 Hur ofta elever uppskattar tävlingsmoment i undervisningen (n=324) 
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Eleverna fick svara på inom vilka områden de skulle vilja ha inslag av tävlingsmoment i 

undervisningen. Medelvärdet av respondenternas svar visade att bollspel och racketsport 

tenderar att vara de områden eleverna uppskattar mest och skulle vilja ha inslag av 

tävlingsmoment. Dans och rörelse till musik samt orientering var de två områden som hade 

lägst medelvärde. 

 

 
Figur 8. Områden elever skulle vilja ha inslag av tävlingsmoment i undervisningen (n=324) 

 

5.3 Hur påverkar elevers erfarenhet uppfattningen av 

tävlingsmoment? 

För att besvara ovanstående frågeställning jämfördes de tre oberoende grupperna idrottsaktiv 

(n=178), träningsaktiv (n=68) och icke idrottsaktiv (n=78) utifrån enkätfrågan hur ofta 

eleverna upplever att lektionerna innehåller något inslag av tävlingsmoment. Resultatet visar 

att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna (m= 2,81; p =.292). Vidare 

undersöktes om det fanns skillnad mellan två oberoende grupper utifrån hur ofta eleverna 

upplever tävlingsmoment i undervisningen. Mellan grupperna icke idrottsaktiva och 

träningsaktiva återfanns det ingen signifikant skillnad (p =.168). Mellan grupperna icke 

idrottsaktiv och idrottsaktiv återfanns ingen signifikant skillnad (p =.922). Mellan grupperna 

träningsaktiva och idrottsaktiva återfanns ingen signifikant skillnad (p =.144). Detta resultat 

visar att oavsett idrottslig bakgrund påverkar det inte hur ofta eleverna upplever 

tävlingsmoment i undervisningspraktiken. 

5.4 Hur påverkar elevers erfarenhet inställningen till 

tävlingsmoment? 

För att besvara studiens ovanstående frågeställning fick respondenterna ge svar om de 

uppskattar tävlingsmoment i undervisningen. De tre oberoende grupperna jämfördes och 

resultatet visade att det fanns det en signifikant skillnad (m=3,69; p <.001) mellan grupperna. 

Vidare undersöktes hur skillnaden var mellan två oberoende grupper. Mellan icke 

idrottsaktiva och träningsaktiva återfanns en signifikant skillnad (p <.001), de elever som 

tränar regelbundet på fritiden utanför föreningsverksamhet uppskattar tävlingsmoment i 
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större utsträckning än eleverna i gruppen icke idrottsaktiva. Mellan icke idrottsaktiva och 

idrottsaktiva återfanns en signifikant skillnad (p <.001). Mellan träningsaktiva och 

idrottsaktiva återfanns en signifikant skillnad (p <.005). Ovanstående resultat visar att 

idrottsaktiva uppskattar tävlingsmoment i större utsträckning än de övriga två grupperna. 

5.4.1 Hur påverkar elevers erfarenhet vilka moment eleverna vill ha 
inslag av tävlingsmoment i undervisningen? 

 

Utifrån enkätfrågorna i vilken utsträckning eleverna vill ha inslag av tävlingsmoment i de nio 

olika områdena i Idrott och hälsa har medelvärdet tagits ut för respektive grupp. Utifrån 

skalan till vänster (y-axeln) motsvarar ett aldrig och fem motsvarar alltid. Samtliga grupper 

av idrottsaktiva (n=178), träningsaktiva (n=68) och icke idrottsaktiva (n=78) svarar att de 

oftast vill ha inslag av tävlingsmoment inom bollspel, racketsport samt friidrott, lekar och 

spel. De områden respektive grupp i mindre utsträckning vill ha inslag av tävlingsmoment i 

är konditionsträning, redskapsgymnastik samt dans och rörelse till musik. De tre oberoende 

gruppernas svar jämfördes och det återfanns en signifikant skillnad (p <.001) mellan 

grupperna i områdena bollspel (m=3,62), friidrott, lekar och stafetter (m=3,23), 

konditionsträning (m=2,28), styrketräning (m=2,43) och racketsport (m=3,35). Resultatet 

visar att även om icke idrottsaktiva tenderar att vilja ha inslag av tävlingsmoment inom 

bollspel, racketsport, samt friidrott, lekar och stafetter återfanns det ändå en signifikant 

skillnad till träningsaktiva och idrottsaktiva som i ännu högre utsträckning vill ha 

tävlingsmoment inom de tre områdena. 

 

 

 
Figur 9. Områden en skulle vilja ha inslag av tävlingsmoment (n=324) 

5.5 Hur påverkar elevers upplevda kompetens inom Idrott och 
hälsa elevers inställning till tävlingsmoment? 

För att besvara frågeställningen hur påverkar elevers upplevda kompetens inom Idrott och 

hälsa elevers inställning till tävlingsmoment undersöktes samband mellan de två variablerna. 

Resultatet visar att det finns ett statistiskt samband (rs = .428, N = 324, p < .001, two-tailed). 

Ju högre grad av upplevd kompetens desto högre positiv inställning till tävlingsmoment. 
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5.6 Hur påverkar elevers tävlingslust elevers inställning till 
tävlingsmoment i idrott och hälsa? 

För att undersöka om det finns ett samband mellan elevers tävlingslust utanför idrott och om 

det påverkar elevers inställning till tävlingsmoment i undervisningspraktiken utfördes ett 

sambandstest. Utifrån svaren från enkätfrågorna om eleven uppskattar tävlingsmoment 

utanför idrott och om eleven uppskattar tävlingsmoment i idrott och hälsa undervisningen 

framkom att det finns ett statistiskt samband (rs = .494, N = 324, p <.001, two-tailed) att tävla 

på fritiden och att eleven uppskattar tävlingsmoment i undervisningen. Resultatet visar att de 

elever som inte uppskattar tävlingsmoment i undervisningen heller inte uppskattar tävling 

utanför idrotten på fritiden. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer delar av arbetet att diskuteras genom metod- och resultatdiskussion. 

Avsnittet avslutas genom att lyfta fram slutsatser och implikationer. 

6.1 Metoddiskussion 

För att undersöka elevers inställning till tävlingsmoment var det fördelaktigt att använda en 

kvantitativ metod genom enkätundersökning. Genom kvantitativ metod finns det möjligheter 

att undersöka en större mängd av populationen (Barmark & Djurfeldt, 2015) vilket är 

fördelaktigt att använda när en undersöker inställning hos individer. Att enkäten utformades 

digitalt innebar också att överföringen av datan till SPSS gjordes automatiskt, utan manuell 

inmatning. Om datan hade förts in manuellt hade det funnits en risk för fel inmatning. En 

nackdel utifrån enkätens alla frågor och svar var att de hade en sluten karaktär, vilket innebär 

att studien kan ha gått miste om fördjupad information. Det hade således varit att föredra att 

några frågor hade haft en kvalitativ karaktär för möjlighet till mer uttömmande svar (Barmark 

& Djurfeldt, 2015; Dalen, 2015). Eftersom examensarbetet är en tvärsnittsstudie finns heller 

ingen möjlighet att utröna orsakssamband, för att kunna identifiera orsakssamband hade 

studien behövt vara av en longitudinell karaktär, det vill säga att samma enkät använts till 

samma population över en längre tidsperiod (Barmark & Djurfeldt, 2015). Genom en 

tvärsnittsstudie har resultatet möjlighet att visa samband mellan olika variabler (Barmark & 

Djurfeldt, 2015).  

 

En på förhand kritisk punkt för studien var att få in ett stort antal respondenter under en 

relativt kort tidsperiod. Av ovanstående anledning användes ett bekvämlighetsurval där jag 

fysiskt besökte 13 elevklasser på en gymnasieskola och distribuerade enkäten. Dessutom 

tilldelade jag enkäten till tre verksamma lärare som var och en arbetar på en gymnasieskola 

med motsvarande elevbakgrunder från hela Storgöteborg. Barmark och Djurfeldt (2015) 

beskriver att det kan finnas en risk att skicka ut enkäten digitalt för att det kan bli ett stort 

bortfall genom bristande intresse för ämnet eller att en inte känner sig kunnig inom ämnet. 

Eftersom jag besökte gymnasieklasser fysiskt och det allokeras tid för att besvara enkäten 

jämfört med att enkäten skickade ut digitalt på de tre övriga skolorna som ingick i studie kan 

det innebära att en majoritet av respondenterna kommer från en och samma gymnasieskola 

snarare än jämnt fördelat mellan gymnasieskolorna. Enkäten var öppen för svar i nio dagar, 

men majoriteten av respondenterna svar kom in efter fem dagar. Enkäten var öppen några 

dagar extra för att eventuellt få in svar från elever som inte närvarat vid första tillfället när 

gymnasieeleverna tillfrågades att deltaga. Eftersom ett bekvämlighetsurval använts med 

bakgrund till ovan information kommer resultatet i mindre grad vara generaliserbart, vilket är 

en svaghet för studien. För att öka en studies generaliserbarhet är ett slumpmässigt urval att 

föredra, då skall alla i populationen som ingår i studiens ram ha möjlighet att bli tillfrågad 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Dock menar Barmark och Djurfeldt (2015) att alla enkäter 

klassas som stickprovsundersökning eftersom det vore svårt att tillfråga hela populationen. 

Därav skulle examenarbetets studie kunna klassas som en stickprovsundersökning där 

resultatet kan visa på tendenser kring skillnader och samband av gymnasieelevers inställning 

till tävlingsmoment i undervisningen. 

 

Enkäten stängdes för svar efter nio dagar och totalt deltog 324 respondenter i studien. 

Därefter importerades datan först till Excel och därifrån till programmet SPSS. I SPSS 

skapades frekvens- och korstabeller för att analysera datan som sedermera utmynnade i tre 

oberoende grupper. Jag hade initialt syfte att undersöka samband och skillnader mellan två 
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grupper, de idrottsaktiva och icke idrottsaktiva eleverna. Efter analys av datan framkom det 

information att det fanns en större mängd respondenter som inte var medlem i en 

idrottsförening men tränade i ganska stor eller väldigt stor utsträckning på fritiden. Med 

bakgrund till den nya informationen skapades en tredje grupp träningsaktiva tillsammans 

med idrottsaktiva och icke idrottsaktiva. Det uppkom även en övervägning att skapa en fjärde 

grupp. Det handlade om respondenter som svarat att de var medlem i en idrottsförening men 

tränade sällan eller aldrig på fritiden. Totalt handlade det om 11 respondenter vilket hade 

varit ett för lågt antal för att skapa en egen grupp. De 11 respondenterna inkluderades 

sedermera till gruppen icke idrottsaktiva med bakgrund till deras fysiska inaktivitet på 

fritiden. Jag hade även en initial tanke att undersöka skillnaden mellan kön utifrån respektive 

grupp, men valde efterhand att inte inkludera den frågan i enkäten eftersom jag upplevde det 

som en risk att studiens grupper hade blivit för små för att kunna utröna någon eventuell 

slutsats. I efterhand går att konstatera att studiens resultat hade kunnat fördjupats ytterligare 

om skillnader mellan kön och respektive grupp av elever hade kunnat redovisas. Det hade 

varit intressant att inkludera kön som variabel eftersom i Skolinspektionens (2018) rapport 

belyser att föreningsidrottande pojkar premieras framför övriga elever. För att dela in 

respondenterna i respektive grupp behövde de svara på om de har kursen specialidrott, om en 

var medlem i idrottsförening och i vilken utsträckning de tränade på fritiden. Tre frågor som 

på ett relativt effektivt sätt delar in respondenterna i respektive grupp, något som skulle 

kunna gå att återskapa i en framtida enkätundersökning med möjlighet att utöka till fler 

grupper om en skulle få in ett betydligt större deltagarantal. 

 

Examensarbetets enkät bestod av två nomialfrågor av ja och nej karaktär och åtta 

ordinalfrågor med en rangordning av 1-4 eller 1-5. De frågor som hade en rangordning av 1-4 

ingick i tema ett där syftet var att undersöka respondenternas idrottsliga bakgrund. Här gjorde 

jag ett aktivt val att använda en fyrgradig skala för att undvika ett mittenalternativ. Eftersom 

syftet var att kategorisera respondenterna till olika grupper var det mer fördelaktigt att 

använda en fyrgradig skala för att få en tydligare delning kring elevers regelbundna träning 

på fritiden. En femgradig skala användes i enkätens tema två med syfte att respondenterna 

skulle få fler alternativ som eventuellt motsvarade deras upplevelse eller åsikt. Nackdelen 

utifrån en femgradig skala upplever jag är att elever som inte har en åsikt eller möjligtvis inte 

bryr sig om tävlingsmoment i undervisningen markerar mittenalternativet. Här skulle jag 

möjligtvis kunnat haft ett alternativ med “ingen åsikt” eller “vet ej” för att stärka validiteten i 

de frågorna som har en femgradig skala. Att enkäten inte hade alternativ som “ingen åsikt” 

eller “vet ej” kan ha påverkat resultatet. Ett annat alternativ skulle således kunna vara att 

använda en sjugradig skala för att mittenalternativet i mindre grad skulle påverka resultatet. 

Om en sjugradig skala använts skulle givetvis medelvärdet förflyttats något, men jag tror inte 

att det i någon större utsträckning påverkat de samband och signifikansnivåer som resultatet 

presenterar. En ytterligare fördel för att minska eventuella systematiska mätfel är att 

genomföra pilotstudie. Med Google Formulär testade jag att enkäten fungerade genom att 

fylla in svar själv och föra över datan till SPSS. Det hade varit fördelaktigt att låta en mindre 

grupp elever testa att svara på enkäten och återkoppla med kommentarer, vilket inte 

genomfördes. 

 

Grupperna idrottsaktiv och icke idrottsaktiv grundar sig utifrån Lundvall och Brun Sundblad 

(2017) definition samt Skolinspektionens (2018) rapport kring hur en person kategoriseras 

inom respektive grupp. De områden som är alternativ på fråga sju och nio är hämtat utifrån 

svaren av en enkätfråga i Skolinspektionens (2018) rapport. Barmark och Djurfeldt (2015) 

lyfter att en med fördel kan luta sig mot tidigare studier i skapandet av ens egna variabler. 

Eftersom studien vilat sin definition av idrottsaktiv utifrån en vetenskaplig artikel och en 
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myndighetsrapport kan det tolkas som att begreppet idrottsaktiv och de områden som är 

alternativ på fråga sju och nio har en hög validitet. Det kan dock finnas en begränsning 

utifrån enkät fråga sju inom vilka områden elever upplever tävlingsmoment. Ponera att vissa 

elever inte haft undervisning i området simning eller orientering under läsåret vilket innebär 

att hen svarat aldrig på den frågan trots att de inte haft momentet. I efterhand skulle det varit 

fördelaktigt att haft ett alternativ där respondenten kunnat markera “ej haft 

området/momentet” ifall de inte haft ett specifikt momentet under läsåret. Det kan också 

finnas en risk att när respondenten försöker minnas tillbaka från det gångna läsåret att eleven 

minns vad en upplevt från Idrott och hälsa i högstadiet. Detta kan således ha påverkat utfallet 

av resultatet i enkätfråga sju inom vilka områden eleven upplever tävlingsmoment i.  

 

När enkätfrågorna operationaliserades utifrån begreppen idrottsaktiv och icke idrottsaktiv 

skapades en fråga om hur eleverna upplever sin egna kompetens i ämnet. Frågan ingår i tema 

ett och hade till syfte att räknas in som en variabel i indelningen av grupperna. Efter ett 

övervägande valdes den variabel bort för gruppindelningen då relevansen för att inkludera 

den var låg och istället fick frågan ingå att undersöka ett statistiskt samband mellan upplevd 

kompetens och inställning till tävlingsmoment. Resultatet mellan de variablerna visade även 

att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, vilket i stora drag innebär att 

föreningsidrott och regelbunden träning är likställt med hög upplevd kompetens. En 

intressant variabel till det statistiska sambandet och den signifikanta skillnaden mellan 

grupperna hade varit att utifrån en kvalitativ enkätfråga undersöka bakgrunden kring 

elevernas egna upplevda kompetens och få fram olika kvalitativa faktorer för en djupare 

förståelse.   

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka elevers inställning till tävlingsmoment i undervisningen. 

Examensarbetets resultat kommer att diskuteras och relateras till tidigare forskning samt 

innehållet i examensarbetets bakgrund. Diskussionen kommer utgå från studiens 

frågeställningar. 

6.2.1 Vilken är elevernas inställning till tävlingsmoment i 
undervisningen? 

Resultat visar att en majoritet (59,5%) av eleverna uppskattar tävlingsmoment i 

undervisningen. Detta resultat går helt i linje med tidigare forskning där Bernstein m.fl. 

(2011; 2015) och Couturier m.fl. (2005) uppvisar utifrån deras empiriska studier att en 

majoritet av eleverna uppskattar tävlingsmoment i undervisningen. Bernstein m.fl. (2011; 

2015) och Couturier m.fl. (2005) studier var utifrån en amerikansk kontext, vilket på förhand 

inte alltid är överförbart till en svensk kontext. Utifrån examensarbetets resultat kan en 

konstatera att det finns en motsvarande positiv inställning till tävlingsmoment i 

undervisningen utifrån en svensk kontext. 

 

Resultatet av enkätsvaren visar att nästan två tredjedelar (61,4%) av gymnasieeleverna 

upplever tävlingsmoment i undervisningen ofta eller ibland. Detta resultat är något som går i 

linje med Skolinspektionens (2018) rapport där det beskrivs att tävlingsmoment är ett utbrett 

fenomen i Idrott och hälsa undervisningen i årskurs 7-9. Detta kan tolkas som att 

tävlingsmoment i Idrott och hälsa undervisningen både på gymnasie- och högstadienivå 

tenderar att bedrivas i samma frekventa utsträckning. Som tidigare beskrivits innehåller 

läroplanen för Idrott och hälsa (Lgr11, 2019) och ämnesplanen för Idrott och hälsa (2011) 
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inte några styrdokument där begreppen tävling eller tävlingsmoment förekommer. Redelius 

m.fl. (2009) belyser att ämnet Idrott och hälsa är starkt influerat av en tävlingslogik från 

föreningsidrotten, vilket utifrån ovanstående resultat kan vara en rimlig förklaring till varför 

tävlingsmoment förekommer i den relativt höga utsträckningen som resultaten påvisar.  

6.2.2 Hur påverkar elevers erfarenhet uppfattningen av 
tävlingsmoment i undervisningen? 

För att besvara frågeställning hur påverkar idrottslig bakgrund elever uppfattning av 

tävlingsmoment i undervisningen jämfördes grupperna idrottsaktiva (n=178), träningsaktiva 

(n=68) och icke idrottsaktiva (n=78) utifrån enkätfrågan hur ofta en upplever tävlingsmoment 

i undervisningen. Resultatet visar på att det inte var någon signifikant skillnad mellan 

grupperna som helhet eller mellan två oberoende grupper. Oavsett idrottslig bakgrund 

upplevs tävlingsmoment förekomma med likartad frekvens beroende undervisningens 

innehåll. En initial tanke var att icke idrottsaktiva skulle uppleva tävlingsmoment i större 

utsträckning än de två övriga grupperna. Utifrån Skolinspektionens (2018) rapport och 

tidigare forskning (Barney m.fl., 2017; Bernstein m.fl., 2011; Drewe, 1998; Ennis, 1996; 

Portman, 1995) framkommer det att vissa elever exkluderas och ofrivilligt passiviseras när 

det förekommer tävlingsmoment. Med bakgrund till den informationen skulle det kunna 

tolkas som att icke idrottsaktiva skulle upplevt tävlingsmoment i undervisningen i större 

utsträckning än idrottsaktiva och träningsaktiva. Utfallet av resultatet blev att typ av idrottslig 

bakgrund inte påverkar uppfattningen av tävlingsmoment i undervisningen. 

6.2.3 Hur påverkar elevers erfarenhet inställningen till 
tävlingsmoment? 

Utifrån resultatet återfanns det en signifikant skillnad mellan gruppernas inställningen till 

tävlingsmoment. Idrottsaktiva tenderar till att vilja tävla i större utsträckning än 

träningsaktiva och icke idrottsaktiva. Samtidigt påvisar resultatet att de elever som tränar på 

fritiden utanför föreningsidrott vill tävla i större utsträckning än icke idrottsaktiva elever. Det 

finns således tendenser i resultatet att oavsett om eleven är medlem i en idrottsförening eller 

inte men tränar i väldigt stor eller ganska stor utsträckning på fritiden att en uppskattar 

tävlingsmoment i högre utsträckning i undervisningen än de elever som är fysiskt inaktiva på 

fritiden. Det skulle kunna tänkas vara en rimlig tolkning att de elever som exkluderas och 

ofrivilligt passiviseras utifrån Skolinspektionens (2018) rapport inte tränar i samma 

utsträckning som övriga deltagare. Det går även i linje med Bernsteins m.fl. (2011) resultat 

att vissa elever som saknar de nödvändiga motoriska färdigheterna för att deltaga i spelet 

också blir exkluderade och motvilligt passiviseras i tävlingsmoment, vilket således skulle 

kunna vara en rimlig förklaring att det kan påverka inställningen till tävlingsmoment i 

undervisningen. Ovanstående resonemang går även delvis i linje med resultatet utifrån 

frågeställning hur påverkas elevers upplevda kompetens inom idrott och hälsa elevers 

inställning till tävlingsmoment. Utifrån respondenternas svar fanns det ett statistiskt samband, 

ju högre grad av upplevd kompetens i ämnet idrott och hälsa ju högre var ens positiva 

inställning till tävlingsmoment.  

 

Utifrån frågeställningen hur påverkar idrottslig bakgrund vilka moment elever vill ha inslag 

av tävlingsmoment i undervisningen svarade samtliga tre grupper högst medelvärde på 

bollspel, racketsport samt friidrott, lekar och stafett. Trots att det var högst medelvärde nivå 

på de tre områdena hos samtliga grupper återfanns ändå en signifikant skillnad mellan 

idrottsaktiva, träningsaktiva och icke idrottsaktiva. Icke idrottsaktiva tenderar till att vilja ha 
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tävlingsmoment i bollspel, racketsport samt friidrott, lekar och stafett men träningsaktiva och 

idrottsaktiva vill ha det i ännu högre utsträckning. Detta resultat påvisar att det finns en 

komplexitet i hur tävlingsmoment och i vilken utsträckning tävlingsmoment skall vara en del 

av undervisningen. Det är helt enkelt inte svart eller vitt, att det bara är idrottsaktiva som vill 

ha tävlingsmoment och att icke idrottsaktiva absolut inte vill tävla, utan det finns en generell 

uppskattning för tävlingsmoment, men idrottsaktiva tycks i högre grad vilja ha 

tävlingsmoment i undervisningen. 

 

Mot bakgrund av resultatet i examensarbetets studie behövs en diskussion huruvida 

idrottslärare skall hantera tävlingsmoment och om styrdokument skall utformas med riktlinjer 

för hur tävlingsmoment kan bedrivas i undervisningen. Sedan 1970-talet har svensk 

beteendevetenskaplig idrottsforskning försökt urskilja och definiera begreppet idrott (Hjelm, 

2012). Svenska idrottsforskare såsom Lars-Magnus Engström (1989) samt Aggestedt och 

Tebelius (1977) har kritiserat tävlingsidrotten där den beskrivs som en arena för exkludering 

med egna normer och värden. Engström (1989) utformande en klassifikationsmodell där 

idrott som motion, idrott som rekreation och idrott som tävling skapade egna praktiker. 

Engström (2014) fortsatte att utveckla sin klassifikationsmodell i takt med den kulturella 

utvecklingen vilket utgjorde att tävling och rangordning fortsatte att vara en egen praktik. En 

rimlig tolkning är således att tävling eller tävlingsmoment successivt har försökts fasas ur den 

svenska skolans läro- och kursplaner i ämnet Idrott och hälsa (2011; Lgr11, 2019), men är 

enligt Skolinspektionen (2018) fortfarande ett utbrett fenomen. Sett till resultatet i studien 

återfinns en positiv inställning till tävlingsmoment i undervisningen utifrån de tre oberoende 

grupperna, även om det skiljer sig åt i vilken utsträckning respektive grupp vill ha 

tävlingsmoment. 

 

Det är således en adekvat diskussion att fundera kring hur tävlingsmoment kan användas på 

ett pedagogiskt och utvecklande sätt i undervisningspraktiken genom att utforma stöd i 

styrdokumenten. Layne (2014), Aggerholm m.fl. (2018) samt Duncan och Kern (2020) 

uttrycker att det finns positiva utvecklingsmöjligheter för eleverna i tävlingsmoment, om det 

bedrivs på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt. Den, till studiens resultat, intressantaste 

diskussionen lyfter Aggerholm m.fl. (2018) huruvida tävlingsmoment skall vara en del av 

kursplanen i skolämnet Idrott eller om det helt skall avstås. Utifrån informationen att tävling 

och rangordning som praktik har försökts avskärmas från Idrott och hälsa undervisningen 

men ändå förekommer frekvent i undervisningen (Skolinspektionen, 2018) vore det ett 

rimligt förslag att istället utnyttja de positiva effekterna av tävlingsmoment och samtidigt 

motverka de negativa effekterna som framkommit från tidigare forskning. Utifrån 

examensarbetets resultat förefaller Aggerholm m.fl. (2018) normativa argument fråga och 

anpassa som lämpligast att vända sig emot. Den positiva fördelen att använda sig av 

argumentet fråga är att eleverna själva får möjlighet till inflytande och välja den 

färdighetsnivå en känner sig bekväm med för att sedermera utveckla sin färdighet och söka 

sig till fler utmanande moment (Aggerholm m.fl., 2018). Argumentet fråga går även i linje 

med Läroplanen för gymnasieskolan (LGY11, 2011) där riktlinjer stipuleras att läraren skall ” 

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen” (s. 8). Argumentet anpassa har sin positiva fördel att eleverna kan delta i 

tävlingsmoment med ett modifierat inslag. Layne (2014) samt Duncan och Kern (2020) 

belyser att spelet måste frångå mentaliteten att vinna eller förlora, istället bör det fokuseras på 

utveckling hos individen och samarbetet med andra deltagare för att uppnå ett meningsfullt 

lärande. En rimlig kritik till argumenten fråga och anpassa utifrån examensarbetets resultat 

är att idrottsaktiva och i viss mån träningsaktiva i större utsträckning vill tävla än icke 

idrottsaktiva, vilket skulle kunna innebära att en gymnasieklass delas in i två grupper, de som 
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alltid vill tävla och de som sällan eller aldrig vill tävla. Mot bakgrund av att det, enligt denna 

studie, finns en generellt positiv inställning till tävlingsmoment hos gymnasieelever bör det 

ses som naturligt att tävling är en del i ämnets innehåll och utformning. Styrdokumenten 

pekar inte åt det hållet, men samtidigt ser majoriteten av gymnasieelever inte detta som ett 

problem. Det saknas dock data om hur det skiljer sig åt mellan könen vilket bör 

uppmärksammas. Samtidigt bör det också beaktas att det finns negativa faktorer kopplade till 

tävlingsmoment, som exkludering och ofrivillig passivisering. Detta behöver motarbetas vid 

genomförandet av tävlingsmoment. Det skulle enligt Aggerholm m.fl. (2018) kunna 

genomföras genom att skapa positiva erfarenheter hos eleverna, dels genom att fråga och dels 

genom att anpassa tävlingsmoment i undervisningspraktiken. 

6.3 Slutsatser och implikationer 

Syftet med examensarbeten var att undersöka elevers inställning till tävlingsmoment i 

undervisningen. En kvantitativ metod användes i form av enkätundersökning, totalt deltog 

324 respondenter från fyra olika gymnasieskolor i Storgöteborg. Genom en kvantitativ metod 

finns möjlighet för ett generaliserbart resultat. Eftersom examensarbetet använt ett 

bekvämlighetsurval med en relativt låg spridning kommer resultatet i mindre grad vara 

generaliserbart. 

 

Respondenterna delades in i tre oberoende grupper utifrån deras svar av idrottslig bakgrund. 

Resultatet visar att icke idrottsaktiva vill i högre utsträckning ha inslag av tävlingsmoment i 

bollspel och racketsport. Samtidigt visar resultatet att idrottsaktiva och träningsaktiva i högre 

utsträckning uppskattar och vill ha inslag av tävlingsmoment i undervisningen än icke 

idrottsaktiva. Slutsatsen utifrån den informationen är att det finns en positiv inställning för 

tävlingsmoment i undervisning från samtidigt tre grupper i studien, men att det skiljer sig åt 

hur frekvent grupperna vill ha inslag av tävling. Utifrån tidigare forskning (Barney m.fl., 

2017; Bernstein m.fl., 2011; Drewe, 1998; Ennis, 1996; Portman, 1995) och 

Skolinspektionens (2018) rapport har tävlingsmoment haft en negativ stämpel eftersom det 

skapat exponering av ens fysiska status och att det exkluderat och passiverat elever. Kritiken 

kring tävlingsmoment i undervisningen grundar sig utifrån en tävlingslogik från 

föreningsidrotten (Redelius m.fl., 2009) som möjligtvis har influerat hur tävlingsmoment 

organiseras. Resultatet från examensarbetet visar tendenser att tävlingsmoment är ett inslag 

som eleverna uppskattar i undervisningen och det finns således ett underlag för att bedriva en 

diskussion kring om tävlingsmoment skall vara en del i den svenska Idrott och hälsa 

undervisningen och hur idrottslärare skall resonera i utformande av de aktiviteterna. 

 

Gymnasieelever som deltar i kursen Idrott och hälsa 1 besitter alla olika färdighetsnivåer och 

idrottsliga bakgrunder. Elever som på fritiden inte tränar i någon större utsträckning eller 

varit medlem i en idrottsförening har på förhand inte samma förkunskaper som individer där 

idrott varit en stor del av deras uppväxt. Eftersom tävlingsmoment i undervisningen är ett 

utbrett fenomen skulle det vara fördelaktigt om verksamma idrottslärare och 

idrottslärarstudenter får adekvata riktlinjer i form av utbildning att följa kring hur en kan 

bedriva en positiv och utvecklande lärandemiljö för alla elever oavsett idrottslig bakgrund i 

tävlingsmoment. Istället för att motverka ett fenomen som tävling i undervisningen är vore 

det snarare gynnsammare att utnyttja de positiva effekter som tävlingsmoment innehåller. Ett 

förslag för vidare forskning skulle rimligtvis vara att utöka och undersöka en större 

population av både gymnasie- och högstadieelever och inkludera kön som ett resultat för 

respektive grupp. Förslagsvis skulle enkätundersökning kunna bestå av både kvantitativa som 



29 
 

kvalitativa frågor för att på ett mer djupgående sätt undersöka elevers inställning och hur 

elever med olika idrottsliga bakgrunder resonerar kring tävlingsmoment i undervisningen.  
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8. Bilagor 

8.1                                                                                   Bilaga 1 

Tema 1 - Tävlingsmoment i undervisningen → Här är några frågor som handlar om din 

idrottsliga bakgrund. 

 

1. Har du specialidrott i ditt studieprogram? 

Ja - Nej. 

 

2. Är du i dagsläget medlem i en idrottsförening (t.ex. bollsport, dans, friluftsliv, kampsport)? 

Ja - Nej. 

 

3. I vilken utsträckning har idrott varit en stor del av din uppväxt? 

Ingen del alls - Liten del - Ganska stor del - Väldigt stor del 

 

4. I vilken utsträckning tränar du regelbundet utanför skoltid? (Idrottslektioner räknas inte) 

Ingen utsträckning alls (0 dagar/per vecka) - I liten utsträckning (1 dag/per vecka) - 

Ganska stor utsträckning (2-3 dagar/per vecka) - Väldigt stor utsträckning (4-7 

dagar/per vecka) 

 

5. Hur kompetent eller duktig känner du dig i ämnet idrott och hälsa? 

Inte alls kompetent/duktig - Lite kompetent/duktig - Ganska kompetent/duktig - 

Väldigt kompetent/duktig 

 

Tema 2: Tävlingsmoment i undervisningen →  Här är några frågor som handlar om din 

undervisning i Idrott och hälsa. Med tävlingsmoment menas att du tävlar mot andra elever. 

 

6. Hur ofta upplever du att lektionerna i Idrott och hälsa innehåller något tävlingsmoment? 

Aldrig - Sällan - Ibland - Ofta - Alltid 

7. Hur ofta upplever du att det förekommer tävlingsmoment när undervisningen handlar om 

något av dessa områden? 

                                                   Aldrig - Sällan - Ibland - Ofta - Alltid 

Bollsport                                                                                   

Friidrott, lekar och stafetter                                                      

Dans och rörelse till musik                                                       

Konditionsträning                                                                     

Redskapsgymnastik                                                                  

Styrketräning                                                                            

Racketsport                                                                               

Simning                                                                                     

Orientering                                                                                
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8. Hur ofta upplever du att lektionerna i Idrott och hälsa innehåller något tävlingsmoment? 

Aldrig - Sällan - Ibland - Ofta - Alltid 

 

9. I vilka områden skulle du vilja ha inslag av tävlingsmoment i undervisningen? 

                                                   Aldrig - Sällan - Ibland - Ofta - Alltid 

Bollsport                                                                                   

Friidrott, lekar och stafetter                                                      

Dans och rörelse till musik                                                       

Konditionsträning                                                                     

Redskapsgymnastik                                                                  

Styrketräning                                                                            

Racketsport                                                                               

Simning                                                                                     

Orientering                                                                                

10. I vilken utsträckning brukar du uppskatta tävlingsmoment utanför idrott? (till exempel tv-

spel, sällskapsspel, frågesport) 

Ingen utsträckning alls, Låg utsträckning, Ganska hög utsträckning, Väldigt hög 

utsträckning 

 

8.2                                                                                   Bilaga 2 

 

Kursplanen Idrott och hälsa i årskurs 7-9 (Lgr, 2019, s.3) 

“Rörelse 

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

rörelser till musik. 

● Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

● Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. 

● Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. 

● Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

Hälsa och livsstil 

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

● Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. 

● Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande 

av skador, genom till exempel allsidig träning. 

● Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 
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● Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

● Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

● Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

Friluftsliv och utevistelse 

● Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering, såväl med som utan digitala verktyg. 

● Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

● Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

● Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

● Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.” 

Ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 (2011, s.2) 

 

“Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

● 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.” 


