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Sammanfattning 
 
 
Tävlingsmomentet har länge varit närvarande i skolans ämne idrott och hälsa. Detta trots att 
det redan  år 1970 rapporterades om att det finns vissa risker med denna undervisning.  
Tidigare forskning inom ämnet visar att  vissa elever känner glädje och andra känner obehag 
kring tävlingsmomentet. Syftet med studien är därför att beskriva expertlärares syn på 
tävlingsmoment samt hur de använder sig av tävlingsmoment i undervisningen i ämnet Idrott 
och Hälsa. Studien är en kvalitativ studie med  semistrukturerade intervjuer som metoddesign.  
Totalt intervjuades fem expertlärare. Resultatet visar att de flesta expertlärare tycker att 
tävlingsmomentet ska vara kvar men att det bör tonas ner för att möta alla elevers olika 
behov. Tävlingsmomentet ses av expertlärare som en drivkraft. Tävlingsmoment används ofta 
för att utmana elever med god förmåga i ämnet. Det bör dock inte utan tanke inkluderas i 
undervisningen. Expertlärare lyfter ofta andra värden, sociala och tekniska när de använder 
sig av tävlingsmoment i undervisningen, för att lägga fokus på lärandet inte på tävlingen. 
Expertlärare lägger också upp undervisningen på ett speciellt sätt för att kunna möta alla 
elevers behov. Det finns enligt expertlärare både fördelar och nackdelar med 
tävlingsmomentet. Läraren verkar dock vara det viktigaste verktyget för att tävlingsmomentet 
ska bli lyckat.   Slutsatsen av detta arbete är att lärare som har förmågan att skapa en positiv 
atmosfär i klassen och har förmågan att möta både gruppens och individens behov samt är 
beredd att lägga mycket tid för att skapa bra tävlingsmoment kan använda  detta medel i 
undervisningen. Lärare som inte  klarar av detta, bör inte använda tävlingsmoment i 
undervisningen. 



 

 
 

1 Förord 
 
Tävling är något som vi alla har någon koppling till. Oavsett om vi har tävlat eller hejat på 
andra som tävlar så är det något spännande med tävling. Alla tävlar för att vinna, men man 
kan också lära sig mycket av att förlora. Frågan är hur centralt tävlingen ska vara i ämnet 
idrott och hälsa när en av Riksidrottsförbundets största strategier någonsin, strategi 2025, till 
och med talar om att föreningsidrotten bör förändra sin syn på tävlingen för barn och unga.  
 
I mitt första examensarbete studerade jag vad eleverna har för upplevelser av 
tävlingsmomentet (Bergström & Wollert, 2018). Där blev det tydligt att de flesta elever tycker 
om tävlingsmomentet. De som inte tycker om tävlingsmomentet har dock obehagskänslor 
kring det och det leder ofta till att dessa elever inte deltar.  
 
Genom detta arbete har jag fått ytterligare förståelse för komplexiteten i tävlingsmomentet 
men också lärt mig vilka verktyg som lärare kan jobba med för att skapa ett tävlingsmoment 
för alla elever. 
 
Jag vill tacka alla lärare som jag intervjuat under detta arbete. Det roligaste har varit att träffa 
er och få lära mig olika sätt att se på tävlingsmomentet och undervisningen i ämnet idrott och 
hälsa.   
 
Jag vill även tacka min handledare Pär Rylander för all stöttning och hjälp under detta arbete. 
Jag vet att du haft fullt upp och är väldigt tacksam för din hjälp.  
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3 Inledning 
 
”Vi säger inte sluta spela innebandy utan sluta tävla innebandy” (Leo, 2018, 12 juni). Citatet 
kommer från Andreas Leo utredare på Skolinspektionen i en intervju med Aftonbladet efter 
Skolinspektionens (2018) senaste granskning av ämnet Idrott och hälsa (IoH).  
 
Tävling har länge varit omdiskuterat både i samhället och inom utbildningsväsendet. Redan 
på 1970-talet så diskuterades det om man skulle förbjuda unga människor att tävla då det 
kunde vara skadligt och socialt problematiskt (Hjelm, 2011). En central tanke var att unga 
människor, genom att delta i idrottsliga aktiviteter lärde sig att vara aggressiva och egoistiska 
och att detta inte var ett bra sätt att möta sina medmänniskor (Hans Brunnberg 1976 refererad 
i Hjelm, 2011).  
 
Under första delen av 1900-talet började idrotter och spel ta plats i skolundervisningen i idrott  
(Annerstedt, 2001) och har efter det tagit plats och blivit ett helt naturligt moment i 
skolundervisningen. Skolinspektionen (2018) har gjort en granskningsrapport av ämnet IoH 
som visar att undervisningen fortfarande idag till stor del innehåller tävlingsmoment i form av 
lagspel, stafetter, lekar osv, ofta med boll. Det finns en risk att denna undervisning blir lik 
föreningsidrott, att kränkande handlingar sker i klassen samt att alla elever inte får med sig 
grundläggande fysisk kompetens (Skolinspektionen, 2018).  
 
Flera forskare (Patriksson, 1990; Layne, 2014) hävdar dock att tävlingsmoment kan vara en 
tillgång i undervisningen om den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Förmodat är detta i linje med 
citatet från Andreas Leo ovan om att fokus inte ska ligga på att sluta använda idrotter i 
skolidrotten, utan att fokus ska ligga på att spela istället för att tävla samt att detta är upp till 
läraren att hantera på ett ansvarsfullt sätt. Enligt Bergström och Wollert (2018) så verkar det 
vara så att de flesta elever uppskattar tävling och prestation i idrotten, men de som inte 
uppskattar det känner sig marginaliserade och har obehagskänslor kring tävlingsmomentet.  
 
Idrottslärare har alltså ett dilemma här att dels förhålla sig till den kultur och tradition som 
finns inom ämnet IoH där idrotter och tävlingsinslag är vanligt förekommande och det som 
står i ämnets syfte om ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 
utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 
Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter” (Skolverket, 
reviderad 2018, s. 47).  
 
Läraren är den viktigaste byggstenen för att säkerställa en god undervisning till eleverna. 
Lärare ska kunna ”skapa en trivsam atmosfär, leda och planera arbetet, presentera innehållet 
på ett riktigt sätt och lära ut” (Annerstedt, 2007, s. 61). Skolinspektionen (2018) visar att 
lärare har ett tydligt ledarskap, att klassrummet där lektionstiden utnyttjas väl och där 
aktiviteter på ett smidigt sätt löser av varandra. Granskningen visar dock att lektionerna inte 
ofta innehåller reflekterande inslag vilket gör att eleverna har svårt att redogöra för det 
centrala innehållet och vad deras prestationer bedöms mot.  



 

3 
  

 
Jag blir nyfiken på om och hur skickliga lärare ute på fältet jobbar med olika idrotter i 
undervisningen kontra tävlingsaspekten och kopplat till kunskapskraven. Det centrala 
innehållet och kunskapskraven ska vara grunden i vilka aktiviteter som bedrivs på IoH-
lektionerna. Jag vill därför höra med expertlärare hur de ser på kopplingen mellan 
tävlingsmomentet och kunskapskraven, då det är kunskapskraven som ska bedömas i 
slutändan. Jag hoppas även finna svar på hur expertlärare i IoH ser på tävlingsmomentet, om 
de använder tävlingsmoment i undervisningen, om tävlingsmomentet kan vara en bra metod 
för att uppnå något kunskapskrav eller annat syfte med undervisningen, om idrotter kan 
användas i undervisningen utan att tävlingsmomentet införs.   
 
Annorlunda uttryckt vill jag alltså ta reda på vad, hur och varför tävlingsmoment används i 
undervisningen i IoH. Resultatet hoppas jag är givande både för aktiva IoH-lärare samt för 
lärarstudenter som kan ta med sig detta resultat till sina VFU-kurser och andra 
universitetskurser för att kunna reflektera kring varför undervisningen ser ut som den gör.   
 
 
3.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva expertlärares syn på tävlingsmoment samt hur dessa 

använder sig av tävlingsmoment i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa.  

 

3.2 Frågeställningar 
 

• Vilken syn har expertlärare, i Idrott och hälsa, på tävlingsmomentets närvaro i 

idrottsundervisningen?  

• Hur använder sig expertlärare, i Idrott och hälsa, av tävlingsmoment i undervisningen? 

• Vad ser expertlärare, i Idrott och hälsa, för fördelar och nackdelar med att använda sig 

av tävlingsmoment på individ- och gruppnivå?  
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4 Bakgrund 
 
Detta arbete behandlar tävlingsmoment i ämnet IoH. För att situera tävling och dess roll i 
ämnet IoH är bakgrunden upplagd på följande sätt: först kommer jag att presentera vad som 
ingår i ämnet Idrott och hälsa idag. Sedan kommer jag behandla synen på tävlingsmomentet 
från tidigare forskning och hur tävlingsmomentet initierats i skolan. Efter det kommer en 
överblick över idrottsdidaktik och idrottsforskares syn på hur lärare bör jobba för att utveckla 
sin undervisning.  
 

4.1 Idrott och hälsa idag  
 
Ämnet Idrott och hälsa är obligatoriskt både på högstadiet och på gymnasiet. Under 
högstadieåren ska det från och med hösten 2019 ingå 200 timmar idrott (Skolverket, 2019).  I 
gymnasiet i kursen Idrott och hälsa 1, som alla elever läser, ska det ingå 100 timmar 
(Skolvärlden, 2017). Från och med hösten 2019 ingår 100 extra timmar IoH som fördelas på 
mellanstadiet och högstadiet (Skolverket, 2019).  
 
I årskurs 7-9 ska eleven kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelse 
i olika miljöer. Eleven kan anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan 
simma 200 m varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan sätta upp mål och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. Eleven kan utvärdera aktiviteterna och samtala om upplevelser och 
hur aktiviteten i samband med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 
förmågan. Eleven kan planera och genomföra friluftsaktiviteter och anpassa det till olika 
förhållanden, miljöer och regler. Eleven kan med säkerhet orientera i okända miljöer. Eleven 
kan förebygga skador genom att förutse risker med olika fysiska aktiviteter. Elever kan också 
hantera nödsituationer under olika årstider med olika hjälpmedel (Skolverket, 2011a).  

I gymnasiet i kursen Idrott och hälsa 1 ska eleven kunna genomföra en bredd av aktiviteter 
som utvecklar den kroppsliga förmågan i dessa sammanhang kan eleven också beskriva 
aktivitetens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Eleven kan bedöma egna 
utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan välja områden och metoder för 
träning, genomför träningen och kan värdera resultatet. Eleven kan ta hänsyn till sin egen och 
andras säkerhet i olika sammanhang och kan med handledare vidta åtgärder vid skada eller 
nödsituation. Eleven kan genomföra aktiviteter i naturmiljö och kan diskutera friluftsliv, 
motion, idrott som sociala och kulturella fenomen och beskriva hur olika livsstilar och 
kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Eleven kan 
redogöra för krav på ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer. Eleven kan 
anpassa sina rörelser ergonomiskt i olika situationer och diskutera hur arbets- och studiemiljö 
kan anpassas till människan. Vid samråd med handledare kan eleven bedöma den egna 
förmågan och situationens krav (Skolverket, 2011c).  
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Som synes inte ett ord om tävling här, så för att förstå tävlingsmomentets plats i dagens 
undervisning kan det vara värt att titta lite på ämnets historik.  

Gymnastik i skolan initierades i Sverige redan 1805 (Annerstedt, 2001) och sedan dess har 
ämnet förändrats mycket. Runt mitten på 1800-talet grundades Linggymnastiken, som centralt 
stod för samkoordinering av vetenskap och fysisk fostran. Rörelserna var anpassade efter 
människans anatomi och syftet var en friskvårdande verksamheten. Det gick alltså inte att 
tävla i Linggymnastik. Linggymnastiken var dominerande i idrottsundervisningen fram tills 
första delen av 1900-talet, då den började kritiseras. Det var Linggymnastikens fysiologiska 
effekter som ifrågasattes. Linggymnastiken ersattes då av idrotter och spel som blev allt mer 
synlig i skolgymnastiken (Annerstedt, 2001). Bollspel, friluftsliv, kondition och styrketräning 
tog mer och mer plats och den traditionella gymnastiken fick mindre plats (Meckbach & 
Söderström, 2002). Idrotter har sedan dess fram tills idag dominerat skolundervisningen 
(Bailey, Armour, Kirk, Jess, Pickup & Sandford, 2009). Ämnet bytte namn från ”gymnastik” 
till ”idrott” i Lgr80, något som varit mindre bra enligt Annerstedt (2001) då begreppet ”idrott” 
alltid varit kopplat till Riksidrottsförbundet och inget som betonats i läroplanen. Mer om 
ämnets historik kan läsas i avsnitt 4.2.2.  
 
4.2 Tävling 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bredare bild av tävlingsmomentet, kopplat både till 
barns utveckling, föreningsidrotten och skolidrotten. Detta är vad som framkommit av 
tävlingsmomentet i tidigare forskning.  
 
4.2.1 Överblick 
Redan vid fem till sex års åldern börjar barn spontant att jämföra sig med varandra. Många 
barn har förmåga att delta i enklare tävlingsaktiviteter från att de är ca sju år gamla 
(Patriksson, 1990). Ett tävlingsinriktat beteende verkar bero på en korrelation mellan behovet 
att förbättra sig och behovet att värdera sina förmågor (Festlinger, 1954 refererad i Patriksson, 
1990).  
 
Tävling finns inbyggd i idrottsrörelsen och är ett sätt för barn och ungdomar att testa gränser, 
prestera mer och uppnå resultat. Att sätta upp mål och kämpa för att nå detta ger oavsett 
nivåtillfredsställelse, värdefulla erfarenheter i livet (Riksidrottsförbundet, 2009).  
 
Riksidrottsförbundet (2017) menar däremot att en ny syn på tävling inom idrotten behöver 
utvecklas. Mindre fokus ska ligga på resultatet och tävlingen bör anpassas till deltagarna. 
Fokus för både träning och tävling bör ligga på att utveckla motivation, fysisk kompetens, 
självförtroende och kunskap. Patriksson (1990) lägger ansvaret på de vuxna, att det är de som 
bär ansvaret om barnen får en positiv eller negativ upplevelse av tävlingsmomentet.   
 
Tabeller och resultat verkar leda till att barn och ungdomar tappar motivation och lusten att 
vilja idrotta och gynnar inte alls barn och ungdomars utveckling (Eriksson, 2017, 5 okt).  Barn 
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som enligt FN´s barnkonvention ska skyddas mot det som verkar negativt för den fysiska och 
psykiska utvecklingen (Carlsson & Fransson, 2005). Kallifatides (2016) menar att barnen 
själva bör bestämma om de känner sig mogna för tävling eller lek.  
 
 
4.2.2 Tävling i skolan 
Linggymnastiken var alltså ledande inom skolgymnastiken fram tills brytningsfasen under 
första delen av 1900-talet. Efter det blev den fysiologiska forskningen ämnets grund och 
konditionsträningen skulle dominera undervisningen. Idrottsrörelsen, som ansågs vara god 
konditionsträning, influerade idrottsundervisningen mer och mer under senare delen av 1900-
talet (Annerstedt, 2001, s.106-107) och där har troligtvis tävlingsmomentet även inkluderats i 
skolundervisningen.  
 
Skolämnet Idrott och hälsa har alltså haft en lång tradition av tävlingsmoment i 
undervisningen (Skolinspektionens Kvalitetsgranskning Rapport, 2012 s. 5). Tävling och 
lagspel dominerade undervisningen i IoH under lång tid (Wiker, 2017). Trots att det hela tiden 
varit en debatt om tävling är ett naturligt inslag i barnens lek eller om det är olämpligt att 
utsätta barn för den press och det allvar som tävling innebär (Engström & Redelius, 2002).  

I grundskolans läroplan nämns inte någon gång ordet tävling. Det nämns dock uttryckligen i 
kommentarmaterialet för ämnet IoH att undervisningen inte endast ska fokusera på 
föreningsaktiva elever utan ska möta alla barns behov (Skolverket, 2011b).  

I skolämnet IoH dominerar bollsporter och bollekar undervisningen (Mechback, 2004). Hela 
75% av alla lektioner har ett sådant innehåll vilket riskerar att fokus ligger på prestation och 
tävling och gynnar föreningsaktiva elever (Skolinspektionens Granskningsrapport, 2010). 
Detta är i motsats till ämnets syfte som säger att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan… hur man kan påverka sin hälsa 
genom hela livet… ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor… ges kunskaper om 
hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket, 2011a).  
 
Flera forskare (Patriksson, 1990; Layne, 2014) hävdar dock att tävlingsmoment kan vara en 
tillgång i undervisningen om den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Om tävlingens moraliska 
värden som disciplin, hängivenhet och respekt för regler belyses samt att samarbetet är i fokus 
kan det vara ett sätt att legitimera tävlingsmomentets närvaro i skolämnet Idrott och hälsa 
(Simon, 2010 refererad i Aggerholm Standal & Hordvik, 2018).  
 
Lärares egna idrottsbakgrund verkar påverka inriktningen på undervisningen i Idrott och 
hälsa. Då många idrottslärare kommer från föreningsidrotten har undervisningen således 
också fått denna inriktning (Thedin, 2004; Layne, 2014; Meckbach & Söderström, 2002). 
Fördelen i detta kan vara att läraren har en djup ämneskunskap, nackdelen kan vara att 
didaktiska frågor inte kommer i fokus (Meckbach & Söderström, 2002). 
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De flesta elever är positiva till tävlingsmoment i skolämnet Idrott och hälsa (Patriksson, 1990 
& Redelius, 2004).  Ungdomar som är aktiva i föreningsidrott på fritiden verkar uppskatta och 
känner sig mer bekväma i skolämnet IoH (Skolinspektionens Kvalitetsgranskning Rapport, 
2012, s. 5; Säfvenbom, Haugen & Bulie, 2014). Elever har olika förväntningar på ämnet 
beroende på om de håller på med föreningsidrott på fritiden eller inte. Föreningsaktiva 
ungdomar ser ämnet IoH som synonymt med tävling och icke föreningsaktiva elever 
associerar ämnet med lek och spel (Patriksson, 1990 & Redelius, 2004). Elever med lägre 
förmåga värderar den sociala betydelsen i tävlingsmomentet högst (Patriksson, 1990). 
 
Tävlingsmomentet ska inte per automatik ingå i skolämnet IoH enligt både lärare, elever och 
skolaktörer, trots det fokuseras stor del av undervisningen på tävling och resultat (Larsson, 
2016). En undervisning som fokuserar på tävling och prestation bidrar inte till att öka 
elevernas kunskap kring kunskapskraven och vad som är viktigt att lära i ämnet visar 
Skolinspektionens Kvalitetsgranskning Rapport (2012, s. 5). Det verkar också som att 
tävlingsmomentet kan krocka med, och i undervisningen utmana läroplanens värdegrund. Ett 
ämnesinnehåll som har tonvikt på föreningsidrott stämmer inte överens med syftet i ämnet 
IoH (Skolinspektionen, 2018). Det har också visats att vissa lärare använder tävlingsmoment 
och tabeller som grund för betygssättning (Skolinspektionen, 2018) vilket inte 
överensstämmer med kunskapskraven (Skolverket, 2011a). 
 
Aggerholm m.fl. (2018) har listat flera likheter och olikheter mellan föreningsidrott och 
skolidrott som är viktiga för att förstå de kontextuella skillnader som finns. De menar att 
föreningsidrotten är frivillig medan skolidrotten är obligatorisk samt att det för att vara ett 
rättvist tävlingsmoment måste deltagarna vara jämna för att det ska vara en rättvis tävling. 
Föreningsidrotten har ett gediget system för att dela in ungdomar i jämna tävlingsklasser, 
något som inte finns i skolidrotten då ungdomarna är indelade efter ålder, inte kunskapsnivå.  
 
Bergström och Wollert (2018) visar att elever tycker om tävling när de känner sig kunniga i 
aktiviteten och när de får tävla mot andra på samma nivå som dem själva. Samarbete och 
delaktighet verkar vara framgångsfaktorer för att elever ska uppskatta tävlingsmomentet. 
Studien visade dock att en del elever har obehagskänslor gentemot tävlingsmomentet. En 
negativ erfarenhet av tävlingsmoment verkar leda till högre grad av frånvaro från 
undervisningen (Bergström & Wollert, 2018).  
 
Skolinspektionen (2018) har gjort en granskningsrapport av ämnet IoH som visar att 
undervisningen fortfarande till stor del innehåller tävlingsmoment i form av lagspel, stafetter, 
lekar osv, ofta med boll. En sådan undervisning gör att inte alla elever ges likvärdiga 
förutsättningar att utveckla de rörelseförmågor som står skrivna i läroplanen. 
Ställningstaganden om vem som ska vara i vilket lag och jämförelser mellan könen verkar 
inte förekomma om inte tävlingsaspekten finns med (Skolinspektionen, 2018).  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att tävlingsmoment han ha både positiva och 
negativa konsekvenser beroende på hur det används. Tävlingsmomentet är inget som ska ingå 
i undervisningen enligt kursplanen men är ändå väldigt framträdande i undervisningen 
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framför allt när föreningsidrotter provas på i undervisningen. Med utgångspunkt i dessa 
slutsatser om hur dagsläget ser ut i svensk skola är det viktigt att ta upp att det är lärarens 
didaktik som kan vara avgörande om skolidrotten blir en positiv eller negativ upplevelse för 
eleverna. Därför är det nödvändigt att förstå vad didaktisk kunskap egentligen är.  
 
 
4.3 Idrottsdidaktik 
 
Didaktik skulle kunna beskrivas som vetenskapen om metodik (Claesson, 2008). Didaktiken 
har en lång tradition inom utbildningsvetenskap och grundidén om didaktik verkar härstamma 
från Comenius verk Didactica Magna som publicerades 1657 (Comenius & Kroksmark, 1989). 
Comenius ville systematisera ett allmänt system för kunskapsinnehåll och fokuserade då på fyra 
frågeställningar inom undervisningsproblem, nämligen vad, hur, varför, varigenom. Detta system 
är fortfarande idag centralt i den svenska grundskolan (Comenius & Kroksmark, 1989). Sedan 
dess har didaktiken dock omarbetats och idag är de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför 
ofta synliga i litteratur inom utbildningsvetenskap (Selander, 2012). Den didaktiska triangeln är 
dock så gammal så ingen verkar veta vart den härstammar från (Uljens, 1997 refererad i Claesson, 
2008)  
 
Rønholt (2001) ger följande beskrivning av didaktik kopplat till ämnet IoH. Didaktik kan 
kallas en samling av ämnesteori, metodik och pedagogik. Teorier om didaktik handlar alltid 
om teorier om undervisning där huvudfrågorna är vad, hur och varför. ”Didaktik är en 
vetenskap om praktik och för praktik” (Klafki refererad i Rønholt, 2001).   
 
Hon menar även att inom didaktiken brukar det talas om allmän didaktik, fackdidaktik och 
ämnesdidaktiken. Ämnesdidaktiken är bredare och mer generell för utbildningsvetenskapen 
medan fackdidaktiken belyser didaktiken inom ett visst område och ämnesdidaktiken är 
knuten direkt till ett skolämne.   
 
Vidare så menar hon att det är av värde att ta hjälp av erfarenheter om vad som är god 
undervisning, det är dock inte tillräckligt för en idrottslärare att endast härleda sin 
undervisning till erfarenheter. Lärare behöver också kunna argumentera, diskutera och själv 
utveckla sitt tänkande om undervisning och därför är en didaktisk teoriutveckling nödvändig 
även inom det praktiska skolämnet IoH. 
 
Rønholt hävdar att skälen till idrottsdidaktik är följande fem punkter; att idrotten har ett 
speciellt innehåll som inte ryms inom allmändidaktiken, att relationen mellan idrott i skolan 
och idrott på fritiden inte är fast och något som hela tiden måste problematiseras, att skol- och 
utvecklingssystemet är i behov av att kartlägga ämnet, att undervisningen utvecklas mest 
genom en diskussion mellan teori och praktik samt att mångfalden inom skolämnet idrott och 
alla dess olika kontexter kräver en stor didaktisk kunskap.  
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Alltså menar Rønholt att det inom alla olika kontexter där idrott existerar som exempelvis i 
idrottsföreningar, på dagis, i ungdomsföreningar och i skolan så krävs olika didaktiska 
överväganden. Det är inte samma didaktiska överväganden att undervisa i ämnet IoH och att 
hålla ett fotbollspass i den lokala fotbollsklubben. ”Idrottsdidaktisk sysslar med undervisning 
och lärande i vitt skilda sammanhang och på olika nivåer”  (Rønholt, 2001, s. 18) 
 
Annerstedt (2007) pratar om det reflekterande förhållningssättet som ett intresse att tänka 
kring sin undervisning för att i sin tur utveckla undervisningen. Genom detta reflekterande 
undervisningssätt ingår framförallt de två frågorna; Vad är värt att undervisa om? Fungerar 
det som jag gör? Annerstedt (2007) är övertygad om att det reflekterande förhållningssättet är 
en nödvändighet för lärare.  
 
Dewey (1933 refererad i Annerstedt 2007) har gjort skillnad mellan det reflekterande 
handlandet och rutinartade handlandet. Det rutinartade handlandet menade han styrs av 
tradition och auktoritet och där utfallet redan är bestämt. Det reflekterade handlandet handlar 
mer om ett övervägande mellan kunskap och lärande samt att de underliggande värderingarna 
får konsekvenser för utfallet.  
 
Sammanfattningsvis så är de didaktiska frågorna vad, hur och varför de som är centrala i att 
förstå tävlingsmomentets närvaro i skolämnet Idrott och hälsa. Den didaktiska kunskapen 
ligger i att kunna reflektera och förklara vad man gör, hur man gör det och varför man gör det. 
Expertlärare verkar ha bättre didaktisk kunskap än novislärare (Shulman 1986, 1987 refererad 
i Dodds, 1994; Schempp, Manross, Tan & Fincher, 1998) vilket förhoppningsvis leder fram 
till mer didaktisk kunskap kring tävlingsmomentet som kan hjälpa lärarkåren framåt. 
Expertlärare kommer från och med nu att förkortas med EL.  
 
I detta arbete kommer det teoretiska ramverket att vara de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför. Vad är ett tävlingsmoment i en skolkontext, hur bedrivs tävlingsmoment på skolorna 
och hur kan detta bedrivas på ett sätt så att ungdomar inte exkluderas i undervisningen. Varför 
bedrivs tävlingsmoments i undervisningen? Är det på grund av läroplanen eller finns det 
andra saker att uppnå genom att bedriva tävlingsmoment.  
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5 Metod 
I metod avsnittet kommer först designen för studien att presenteras. Efter det kommer urvalet 
som gjordes att beskrivas samt hur data samlats in, bearbetats och analyseras. I slutet av 
metoden förklaras också hur de etiska riktlinjerna behandlats i studien.  
 
5.1 Design 
I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade 
intervjuer som datainsamling. Designen är en tvärsnittsdesign, som innebär att data ska 
samlas in från mer än ett fall under en viss tidpunkt. Tvärsnittsdesign brukar framförallt 
användas i kvantitativa studier men kan också användas vid kvalitativa studier exempelvis vid 
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Vid kvalitativa metoder 
används ofta öppna frågor, vilket innebär att respondenten med egna ord kan besvara 
frågorna. Ofta blir svaren då mer detaljerade, djupare och mera fullständiga (Christoffersen & 
Johannesen, 2012, s. 16; Kinsey, Pomeroy & Martin, 1949, s. 77; Bryman, 2018, s. 562). 
Målet var att undersöka vilken syn EL i IoH har på begreppet tävlingsmoment och hur dessa 
lärare uttrycker att tävlingsmomentet praktiseras i skolämnet IoH. Därför är det, enligt min 
åsikt, mest lämpligt att göra en kvalitativ studie. I kvantitativa studier ligger fokus på 
kvantifiering av data, där prövningen av olika teorier är tongivande. Naturvetenskapens 
normer och den objektiva verkligheten är grundpelare i den kvantitativa forskningen 
(Bryman, 2018). En kvantitativ studie skulle därför inte kunna ge det djup som krävs för att 
analysera tävlingsmoment mot den didaktiska triangeln. Intervju är den metod som är mest 
lämpad för att ta reda på människors egna uppfattningar och erfarenheter (Christoffersen & 
Johannesen, 2012, s. 84).  
 
Då syftet med studien var att beskriva och förstå lärares handlingar i deras naturliga 
arbetsmiljö måste jag försöka förstå fenomenet tävlingsmoment som helhet. Därför skulle 
intervjuerna försöka blottlägga den mening och betydelse som finns inom detta fenomen 
(Christoffersen & Johannesen, 2012, s. 88). I denna studie var ansatsen både induktiv och 
deduktiv. Studien kommer att undersöka tävlingsmomentet utifrån den didaktiska triangeln 
vad-hur-varför och kan på så sett anses vara deduktiv, alltså att man härleder handlingar 
utifrån redan givna kategorier. Men inom ramen för svaren, som kom fram i intervjuerna, 
skapade jag också teman där jag drog slutsatser utan att ta hänsyn till min teoretiska 
bakgrund, vilket skulle kunna ses mer som en induktiv metod (Christoffersen & Johannesen, 
2012, s. 26; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 239).  
 
 
5.2 Urval 

Urvalet var ett experturval det innebar att jag valde ut respondenter som är experter på att vara 
IoH lärare. Att intervjua lärare som använder tävlingsmoment oreflekterat leder inte till 
kärnan om tävlingsmoment och om det kan vara en givande metod i idrottsundervisningen 
eller inte. Genom att intervjua experter hoppades jag närma mig ett svar på varför 
tävlingsmoment fortfarande är ett så frekvent inslag i undervisningen. 
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Det är dock svårt att definiera en expert inom föränderliga miljöer så som 
undervisningsmiljöer eller coaching-miljöer (Berliner, 1994; Krishna & Morgan, 2002 
refererad i Nash & Collins, 2006). Men det verkar ändå som att EL kan verka effektivt i dessa 
föränderliga miljöer genom att fatta beslut, lösa problem och arbeta automatiserat. Handlingar 
av dessa lärare verkar baseras på en kombination av kunskap och minne från många års 
erfarenhet och reflektion (Schon, 1987 refererad i Nash & Collins, 2006).  

Expertise can be defined as “a fluid configuration of knowledge, 
information and situated experience, all of which are apt to change in 
response to questions arising in highly specific and localized contexts” 
(Nowotny, 2000, s. 12 refererad i Nash & Collins, 2006).  

Det är inte heller lätt att hitta kriterier för vad som är en EL (Berliner, 1986, 1992 refererad i 
Dodds, 1994). Kriterier som många års erfarenhet och bra betyg av administratörer, kollegor, 
föräldrar eller elever är några exempel på kriterier för experter som använts i tidigare studier 
(Siendentop & Eldar, 1989; Vogler, van der Mars, & Darst, 1992 refererad i Dodds, 1994). 
EL inom ämnet IoH brukar härledas till att de får goda elevresultat, bland olika elever över 
lång tid (Dodds, 1994). Andra studier har tagit ut experter genom att de blivit uttagna av 
administratörer eller kollegor och att de lärarna har tränat upp nya lärare (Berliner, 2001). I 
denna studie påtalar de dock att det är svårt att veta om kriterierna som använts verkligen når 
EL på den nivå som eftersträvas i studien. EL har också tagits ut med hjälp av 
universitetslärare i tidigare studie (Chen och Rovegno, 2000).  

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport  (2018) står det att många lärare brister i 
att tydliggöra mål och syfte med undervisningen till sina elever. Dessa lärare har troligtvis 
inte expertkunskap. Ytterligare komponenter som använts för att särskilja noviser från 
experter har varit; planering efter läroplanen, instruktioner och uppfattningar och reflektioner 
av det som händer i klassrummet (Hogan, Rabinowith & Caven, 2003). För att säkerställa att 
lärarna var experter inom sitt område användes nedanstående kriterier. Kriterierna valdes dels 
utifrån kriterier som använts i tidigare forskning och dels med en tanke att nå relativt erfarna 
lärare som hunnit reflektera över vad som kan funka bra och vad som kan funka mindre bra i 
undervisningen. Jag vill även ha lärare med en gedigen utbildning och som är duktiga på att 
problematisera och jobba med styrdokumenten i sin undervisning samt lyckas få eleverna till 
att uppnå det som står i läroplanen. Detta är alltså även kriterier som lyfts i tidigare forskning 
för att identifiera EL. Kriterierna för EL i denna studie var följande;  

• Har jobbat minst 5 år som lärare  
• Har studerat Idrott och hälsa lärare på universitetet 
• Har en lärarlegitimation i Idrott och hälsa.  
• Är VFU lärare 
• Är en lärare som är extra bra på att kommunicera och problematisera det centrala 

innehållet till eleverna.  
• Är en lärare som är extra bra på att få eleverna att tillgodose sig det centrala innehållet 

i Idrott och hälsa.  
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För att identifiera lärare som uppfyllde dessa kriterier kontaktades lärarutbildare vid ett 
universitet i Västsverige. Dessa valde först ut fem stycken EL som tillfrågades. Av dessa 
valde en att inte delta på grund av tidsbrist. Jag fick, efter mycket om och men, två nya 
förslag på respondenter som efter tillfrågande kunde och ville delta i studien. En av de sista 
lärarna jag fick rekommenderad var inte aktiv VFU lärare, men hade tidigare varit VFU 
lärare. På grund av tidsbrist, få förslag på EL av universitetslärare och att denna läraren 
tidigare varit VFU lärare så fick denna lärare vara med i studien för att hen uppfyllde alla 
andra kriterier.  
 
Att hitta EL som passade in i mina kriterier var svårt. Totalt lyckades jag intervjua fem 
stycken EL. Då en respondent på grund av sjukdom var tvungen att ställa in intervjun och 
ingen annan tid fanns för att få till intervjun innan deadline för examensarbetet var slut. I 
tabell 1 synliggörs vilka EL som intervjuats. I tabellen blir det tydligt att många av de 
intervjuade EL har lång erfarenhet av idrottsläraryrket. Det ska betonas att kriterierna 
eftersträvar expertkunskap och att få tillgång till personer med elitkunskap är inte enkelt 
(Hertz & Imber, 1995, s. viii). Att erhålla expertkunskap är generellt svårt och experter är 
generellt väldigt få. Enligt den synvinkeln kan det tyckas vara många respondenter för detta 
examensarbete.  
 
Tabell 1 på respondenterna som deltog i studien.  
__________________________________________________________________________________ 
Lärare Ålder Antal i yrket  År som VFU lärare Föreningsbakgrund 
___________________________________________________________________________ 

A 34 år 5 år (åk 7-9)  Första året  Ja, fotboll och innebandy. 

B 44 år  19 år (Gy)  Ca 15 år  Ja, fotboll 

C 42 år  16 år (Gy)  Ca 10 år  Ja, fotboll, friidrott och ridning.  

D  47 år Ca 25 år (7-9 & Gy) Ett par år  Ja, adept, ledare och styrelse i  
        judo, volleyboll, gymnastik och  

        fotboll. 

E 52 år 30 år (Gy)  Ca 3-4 omgångar  Ja, fotboll, basket, handboll, simning, 
        brottning, segling, golf.  

__________________________________________________________________________________ 
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5.3 Datainsamling 
 
Det empiriska materialet, intervjuerna, samlades in under tre veckor under vårterminen 2019. 
Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Innan studiens intervjuer började 
gjordes även en pilotintervju av en lärare som arbetat som IoH lärare i 23 år, men som idag 
arbetar inom andra skolämnen. Efter pilotintervjun ändrades intervjuguiden för att bli ännu 
mer heltäckande och djupgående i frågorna och för att undvika för mycket upprepning av 
svaren. Nya frågor konstruerades och även ordningen av vissa frågor ändrades för att få mer 
flyt i intervjun. Något som bör ske efter en pilotintervju och är en del i processen att skapa en 
intervjuguide (Bryman, 2018, s. 566).  
 
Intervjuerna var semistrukturerade, då det ger en bra balans mellan standardisering och 
öppenhet (Christoffersen & Johannesen, 2012, s. 85). Intervjuguiden bestod av ett antal teman 
som genomsyrade hela intervjun. De teman som användes byggde på de tre frågeställningarna 
i studien. Inom ramen för varje tema så har respondenten möjlighet att ta upp det som de 
själva anser är intressant och intervjuerna kan ta upp ytterligare teman som inte finns med i 
intervjuguiden, frågorna i guiden behöver inte ställas i samma ordning och nya frågor kan 
uppkomma under intervjuns gång. Något som är nyckeln med en semistrukturerad intervju 
(Bryman 2018, s. 563; Christoffersen & Johannesen, 2012, s. 84; Kvale & Brinkmann 2014, 
s. 165-166). Intervjuguiden var alltså utformad med tre centrala delteman i enlighet med 
frågeställningarna och med underfrågor inom varje kategori. Något som rekommenderas i 
Christoffersen och Johannesen (2012, s. 86). 
 
Alla intervjuer genomfördes med stöd av intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuguiden började 
med ett antal faktafrågor om individen, fortsatte med övergångsfrågor om föreningsidrott och 
tävling och frågor om skolan kopplat till föreningsidrott. Därefter började de olika temana. 
Intervjuguiden avslutades med att respondenten fick tillägga något som inte tagits upp eller 
ställa frågor till mig som intervjuade. Denna utformningen av mallen har gjorts i enlighet med 
rekommendationer i Christoffersen och Johannesen (2012, s. 86). Även Bryman (2018) menar 
att inledande frågor är viktigt i en intervju. Innan intervjuerna fick respondenterna 
information om de Forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) och de var även 
tvungna att godkänna dessa innan intervjuerna startade.  
 
En till två veckor innan intervjuerna kontaktades respondenterna via mail med information 
om att de blivit uttagna som EL att delta i studien och lite information om studien, något som 
rekommenderas av Christoffersen & Johannesen (2012, s. 62). I detta första mail fick de 
övergripande information om vad studien skulle handla om. Detta gjordes för att expertlärarna 
skulle vara lite förberedda inför intervjun. Tankern med intervjuerna var att få ut lärarens 
expertkunskap, inte att sätta deras kunskap på prov därför var det lämpligt att förbereda dem 
innan intervjun. Kvalitén på intervjun beror på relationen mellan forskare och respondent 
(Christoffersen & Johannesen 2012, s. 88 & Kinsey m.fl. 1949, s. 69) därför var det viktigt att 
i början av intervjun vara tydlig med vad som är syftet med intervjun och skapa en trevlig 
atmosfär i rummet. Målet har varit att ta en intervjuarposition som Kvale och Brinkmann 
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(2014, s. 125) kallar utforskaren, en roll där intervjuaren vill försöka gå under utan och 
komma in i intervjuarpersonens erfarenhetsvärld.  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor. I de flesta fall ostört i ett enskilt rum. En 
av intervjuerna genomfördes dock ej avskilt och där blev intervjun också avbruten vid ett 
antal tillfällen av externa faktorer. Respondenterna var främmande för mig sedan tidigare. Det 
var därför viktigt att skapa en god relation mellan respondent och mig för att intervjun skulle 
bli så bra som möjligt (Christoffersen & Johannesen 2012, s. 88). Kunskap skapas i den aktiva 
process som det är att intervjua, denna kunskap skapas genom relationen mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 34). Jag har därför 
fokuserat på att vara informativ och trevlig i mail, svara snabbt på mail och försökt vara så 
trevlig som möjligt i mötet med respondenterna.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon samtidigt som anteckningar gjordes. Detta 
för att intervjun skulle kunna transkriberas så tillförlitligt som möjligt. Studiens empiri 
spelades in och totalt transkriberades 277 minuter.  
 
Intervjuerna tog lite olika lång tid beroende på hur långa och utförliga svar som respondenten 
gav och även beroende på hur många följdfrågor som behövde ställas. Intervjuerna var mellan 
46 min till 1 timme och 6 minuter långa.  
 
 
5.4 Databearbetning och analys 
 
Studiens syfte var att beskriva ett fenomen, något relativt nytt som det inte finns mycket 
forskning kring. Därför genomförde jag en traditionell innehållsanalys (Conventional Contant 
Analysis, CCA; Hsieh & Shannon, 2005). I denna analys läses texten först igenom flera 
gånger för att få en känsla för helheten. Texten läses sedan om igen och viktiga tankar och 
begrepp markeras. Efter det läses texten igenom igen och de första intrycken och analyserna 
noteras. Efter det uppförs etiketter för koder. Koderna sorteras i kategorier beroende på hur 
det är sammanlänkade och grupperas i större kluster. Antal kluster bör hållas till ca 10-15 
stycken för att kunna innehålla ett brett antal koder. Därefter utvecklas definitioner av 
kategorierna, underkategorierna och koderna (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
I denna studien fanns dock även ett teoretiskt ramverk där lärarnas didaktiska kunskaper vad, 
hur och varför samt frågeställningarnas utgångspunkt ska relateras till svaren om fenomenet. 
En analys där det redan finns ett teoretiskt ramverk kallas riktad innehållsanalys (Directed 
Content Analysis, DCA; Hsieh & Shannon, 2005) och där använder man ramverket som 
grund när man identifierar koder och viktiga begrepp i början av analysen (Hsieh & Shannon, 
2005).  
 
Då denna studie dels handlar om att beskriva ett fenomen, dels har ett teoretiskt ramverk så 
kommer analysen bestå i en mix av dessa två analysmetoder.  
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Inspelningen transkriberades först ordagrant på datorn. Transkribering är en tidsslukande 
aktivitet, där textmassan som ska analyseras snabbt blir väldigt stor (Bryman, 2018, s. 579). 
Analysen bör därför blir en kontinuerlig process under arbetets gång för att forskaren ska bli 
mer medveten om vilka teman som verkar mer framträdande än andra till resterande intervjuer 
och att analysprocessen i slutet inte ska kännas som ett oöverstigligt berg (Bryman, 2018, s. 
579). All text skrevs ut och texterna lästes först igenom som en helhet för att sedan identifiera 
dels det teoretiska ramverket, dels andra viktiga områden som är relevant för analysen. Data 
kodades utifrån de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför och kan därför ses som en 
deduktiv metod. Inom de didaktiska frågorna vad, hur och varför kodades även underrubriker 
och nya rubriker, något som kan ses som en induktiv metod. Den första frågeställningen, syn 
på, återfanns framförallt i vad-frågan, den andra frågeställningen, användandet av, återfanns i 
hur-frågan och den sista frågeställningen, fördelar/nackdelar, återfanns i varför-frågan.  
 
 
5.5 Etiska överväganden 
 
Det finns fyra grundregler att hålla sig till när man bedriver humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Det 
innebär att deltagare ska få information om studien, att den är frivillig och att deltagaren när 
som helst får avbryta studien. Deltagaren, alternativt vårdnadshavare till barn under 15 år, 
måste lämna samtycke till att delta i studien. Deltagarna ska inte kunna identifieras i studien 
utan de ska vara anonyma. Uppgifterna som deltagarna lämnar får endast användas i 
forskningsändamålet.  
 
I denna studie har de etiska övervägande tagits hänsyn till på följande sätt. Innan intervjun 
började fick respondenten information om vad som är studiens syfte och vad frågorna 
kommer handla om samt en uppskattning om längden på intervjun. Detta hade de även fått 
information om tidigare via mail. Vidare tillfrågades respondenten om det var okej att spela in 
intervjun. Alla respondenter godkände detta och de fick även information att inspelningarna 
kommer att raderas efter att studien färdigställts. Respondenterna garanterades anonymitet. 
Detta har gjorts genom att inte nämna några namn eller skolor i studien. Respondenterna fick 
information om att de kan välja att avstå från att svara på en fråga och de kan även avbryta 
intervjun när de vill. De fick även information om att de kunde få ta del av 
sammanställningen så snart den är klar. Det ville alla respondenter.  
 
Alla respondenter lämnade samtycke till att delta i intervjun efter att de fått information om 
de forskningsetiska kraven.  
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6 Resultat 
 
Resultatet av studien presenteras i följande avsnitt. Resultatet är upplagt utefter studiens 
teoretiska utgångspunkt, de didaktiska frågorna; vad, hur och varför. Inom dessa tre teman 
har även underteman identifierats. Frågeställningarna kommer att besvaras i slutet av 
resultatet.  
 
I resultatet kommer lärarnas citat att skrivas om för att göra texten lättare att tyda för läsaren. I 
de fall där citattecken används är det ett rent citat och om inte citattecken används så är texten 
omskriven.  
 
Då intervjuguiden var semistrukturerande har olika områden inom tävlingsmoment belyst 
bland expertlärarna. För att göra materialet hanterbart har jag valt att analysera och bearbeta 
det som är mest relevant sett till bakgrunden. Andra teman som kommit upp av någon enstaka 
respondent kommer inte kunna behandlas i detta examensarbete.  
 
 
6.1 Vad?  
 
Övergripande visar analysen att EL tycker att tävling är en del av ämnet som ska vara kvar, 
men att det ska tonas ner. Lärare ser att tävling kan ske individuellt alltså tävla mot sig själv 
och tävling mellan elever.  
 
Vidare ser de stafetter, lekar, lagspel som tävlingsmoment där eleverna delas in i lag och har 
motståndare som tydliga tävlingsmoment. Många lärare menar dock att ämnet är ett 
prestationsämne och att tävlingen alltid är närvarande. Några lärare betonar den genetiska 
kopplingen till att överleva och menar att tävlingsinstinkten finns inuti människan som en 
drivkraft att utvecklas.  
 
Lärare verkar lyfta olika sociala faktorer som viktiga i tävlingsmoment, inte själva tävlingen i 
sig. Att elever har olika förkunskaper  kring olika idrotter verkar vara ett dilemma som lärarna 
brottas med i den dagliga verksamheten.  
 
Mer specifikt identifierades följande teman; Syftet med IoH,  Expertlärares syn på 
tävlingsmomentet i IoH, Tävlingsmoment i IoH, Fokuspunkter under tävlingsmomentet, 
Dilemmat/problemet. Dessa kommer att redovisas mer ingående nedan.  
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6.1.1 Syftet med IoH 
Alla lärare i studien är överens om att syftet med IoH är för att eleven ska ha med sig kunskap 
för framtiden. Alla lärare, utom en, nämner att både den fysiska delen och hälsoaspekten är 
otroligt viktigt att ta upp i undervisningen. Som en lärare uttrycker:  
 

E: För mig så är egentligen det viktigaste att tala om något som jag kallar för 
Physical literacy och vad det handlar om är att få med sig redskap att möta idrotten 
där den dyker upp runt om, vart man än befinner sig. Att man har redskap att ge sig 
ut och njuta av naturen, att man har lite färdigheter om man skulle ställa upp i en 
match bland arbetskamraterna eller med kompisarna, att jag vet om jag har ont 
någonstans i kroppen att jag kan göra en självanalys och åtgärda det utan att 
nödvändigtvis alltid behöva springa till doktorn… Jag anser inte att vi bara är 
skyldiga att ha IoH för att tillgodose folkhälsoperspektivet, alltså de… som drar ner 
sjuktalet åt sjukvården… Idrott är så mycket större än så… Det är att lära sig att 
leva livet. 

 
Flera betonar att ämnet skiljer sig från föreningsidrotten. Bland annat just på grund av 
tävlingsaspekten. Föreningsidrotten har ett mer elitiskt tänkande och att fokus ligger på att 
vinna. Skolan har mer fokus på individen och personlig utveckling. En lärare lyfter dock en 
likhet mellan föreningar och skolor.  
 

D: Vissa stannar hela livet i sin förening och andas och är din förening av hela sitt 
hjärta, tänk och det är ju ett fostrande och skolan har liknande uppgift nämligen att 
fostra demokratiska medborgare, kopplat till läroplanen.  

 
6.1.2 Expertlärares syn på tävlingsmomentet i IoH 
Tona ner tävlingsmomentet 
Alla lärare i studien tycker att det är viktigt att tona ner tävlingsmomentet, men att det är 
viktigt att ha kvar. Endast en lärare uttrycker tydligt att tävlingsmomentet till och med bör 
plockas bort.  
 

B: Att man använder aktiviteterna (föreningsidrotter) är ju inget hinder för att 
plocka bort tävlingsmomentet… Bör inte ta någon större plats, framförallt inte av 
mig som ledare. Sen kan man ju inte plocka bort att eleverna ändå till viss del 
lägger in. Men jag brukar säga att det inte är här vi gör det, här utbildar vi och lär 
oss.. Vi skapar tävling i det mesta.. därför känns det också som en viktig poäng att 
tona ner eftersom det handlar om undervisning och utbildning i huvudsak.  

 
En annan lärare uttrycker att det i samhället nu är mode att tycka att tävling är fult, att det är 
tendenser i samhället.  
 

D: … men jag tycker inte att tävling är fult, jag tycker att tävling hör hemma i 
idrotten men inte som central del, det är hälsa…. men jag tar inte bort det, jag 
bejakar det. Däremot betonar jag inte tävlingsmomentet, jag tonar ner det. Men att 
ta bort det helt vore att ta död på idrotten.  
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De andra lärarna är överens om att tävlingsmomentet inte bör stå i fokus men uttrycker att det 
hör hemma i ämnet Idrott och hälsa. Två av lärarna (D, E) betonar att tävlingen är ett medel 
eller ett redskap för undervisningen, inte ett syfte.  
 
En lärare påtalar lite starkare än de andra vikten av att tävla i undervisningen:  
 

C: Såklart att det ska få tävla och räkna poäng… Vissa moment kan bli lite 
’halvtrökiga’ när man bara står och spelar, jag är helt med på det. Men det behöver 
inte vara så mycket utslagning och sådär.  

 
En lärare kopplar synen på tävlingsmomentet ihop med den allmänna synen på ämnet IoH:  
 

B: Om man nu vill skapa det här livslånga intresset och en positiv upplevelse för 
alla elever. Då måste det ju också vara det som de flesta får med sig från varje 
lektion och inte bara det man redan kan.  

 
Tävla mot sig själv eller mot andra, drivkraft 
De flesta lärare betonar att det är skillnad på att tävla mot sig själv och att tävla mot eller med 
andra. Lärare A uttrycker sig såhär: 
 

A: Jag brukar vilja dela upp det, tävla mot sig själv och tävla mot någon annan. Det 
är lite två olika saker… Så tävlingsmoment mot, när man tävlar mot sig själv, ska 
man inte ta bort tycker jag. För det är det som driver, det är drivkraften.   

 
Liknande påtalar flera andra EL att det är ointressant om du tävlar mot dig själv eller mot 
andra.  
 
Lärare D och E betonar dock att tävlingen i sig handlar om att utvecklas, att det finns inbyggt 
i oss som ras för att överleva, det ligger i vår biologi, i vårt DNA.  
 
6.1.3 Tävling i IoH 
Alla lärare nämner att tävling i ämnet IoH kan vara de klassiska lekarna, stafetter, bollspel och 
liknande där du har en motståndare och eleverna är indelade i lag.  
 
Flera lärare lyfter dock även att man kan tävla i allt och att ämnet har en underliggande ton av 
tävlingsmoment i sig hela tiden. De flesta elever vill prestera och vill lyckas och det är en 
tävling i sig.  
 

E: Det finns en slags outtalad tävling i ämnet hela tiden. Finns moment som inte 
innehåller så mycket tävling, men om man sätter det under lupp så finns det även 
där. Exempelvis dans, det finns inget som säger att det är tävling, men man vill 
ändå göra sitt bästa för partnern… man vill ju inte göra så dåligt ifrån sig som 
möjligt. Så det finns någon slags, jag skulle vilja kalla det tävlan… Om du så att 
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säga bara har en genomgång teoretiskt någon gång så har jag svårt att se att det 
skulle infinna sig någon tävling. Å andra sidan finns det även de som räcker upp 
handen och vill visa sig på styva linan. Första hjälpen, vet jag inte. Det kanske inte 
är så mycket tävling i det, mer än att man har någon slags vilja att göra rätt… Så 
återigen det känns som att det är någon slags tävling där med.  
 
A: De elever som tycker att det är svårt, de jobbar och jobbar och jobbar med det, 
alltså blir det som en tävling.  

 
Lärare D blir lite filosofisk under intervjun och konstaterar att allt kan vara tävling både 
förövningar till olika spel, dansstopp m.m. och att det beror på hur individen ser på momenten 
om det blir tävling eller inte.  
 

D: Om det då är ett medel eller om det då är det centrala målet, det är din 
inställning egentligen och den kan nog vara individuell. En upplevelse är ju 
subjektivt unik för individen, så om du då säger att det är ett medel eller ett mål.  

 
Lärare C påtalar att tävling är de moment där alla elever ska starta samtidigt och det blir en 
tydlig jämförelse mellan elever och där det blir en tydlig utslagning.  
 
Vissa lärare tycker inte att det finns tävlingsmoment i gymnastik, dans, friluftsliv och 
livräddning.  
 
Lärare B säger att man kan tävla i allt. Men att det i skolan framförallt blir tydligt under 
bollspelen och att det inte förekommer tävling bland eleverna i samma utsträckning i dans och 
gymnastik.  
 
De flesta lärarna ser inga problem med att använda de klassiska föreningsidrotterna i 
undervisningen, om de används på rätt sätt. Två av lärarna menar att lärarnas utbildningsnivå 
kan leda till att idrotterna används på ett felaktigt sätt. 

  
D: ”Ja om man bara rullar in en boll och kör copy paste ifrån fotbolls, då är det ju 
tragiskt men då kanske man inte har en idrottslärarutbildning, eller? Jag tror och 
hoppas verkligen inte att det speglar Sverige för det speglar definitivt inte min 
undervisning.”  

 
6.1.4 Fokuspunkter under tävlingsmomentet 
Lärarna i studien lyfter att tävlingen, vinnarna och resultatet inte är syfte och mål i 
undervisningen. Utan att andra saker är i fokus under ett tävlingsmoment.  
 
De flesta (A, B, C, D) lyfter att speluppfattning är en central del istället för själva tävlingen.  
Även teknik och rörelsekvalité nämns som viktiga fokuspunkter under ett tävlingsmoment.  
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Många tar även upp sociala faktorer som viktiga fokusområden exempelvis rörelseglädje, att 
inkludera alla genom att låta alla röra bollen, genom att säga att laget ska göra ett visst antal 
passningar innan mål, att göra hela laget bättre och inte bara visa sina egna förmåga.  
 
Lärare C påpekar att jämna lag är en viktig faktor vid tävlingsmoment i skolan.. men att den 
individuella prestationen är i fokus. Liknande menar lärare E som säger att:  

 
E: Personlig utveckling, i motorik. Vi har inte bollspelet för sin egen skull utan vi 
har bollspelet för att utveckla individen… Fokus ska vara på det centrala 
innehållet, inte på tävlingen.  

 
6.1.5 Dilemmat/problemet 
Lärare A, B, C, D lyfter att elevernas olika kunskapsnivå är ett dilemma och en balansgång att 
hela tiden hantera i undervisningen. Lärare A menar att den är en balansgång angående 
tävlingsmomentet mellan de elever som har god förmåga och de med mindre god förmåga i 
ämnet.  
 

B: Alla vill inte tävla… Hade alla varit där för att de älskar att spela innebandy och 
älskar att tävla, då hade det inte varit något större problem. Men om man placerar 
in elever i ett sammanhang som de inte valt själva och de ska tävla i saker som de 
inte själva behärskar eller känner sig trygga eller roade av så blir det jättetokigt kan 
jag tycka.. för mig.  

 
Lärare D lyfter samma problematik;  
 

D: ”Behöver man predika för de som redan är frälsta?.. Nej, du behöver predika för 
de som inte är frälsta, så där får man ju bädda för, göra det så bekvämt som 
möjligt.” 

 
Lärare C gör ett annat ställningstagande kopplat till samma problematik;  
 

C: Då blir det ju jobbigt för de som är jätteduktiga och inte får visa det.. Härmar en 
elev: aa gud hon kan ju inte passa en boll eller han kan ju inte skjuta ett skott med 
klubba.. eller sådär och det kan ju kännas frustrerande och det kan jag verkligen 
förstå.  

 
Lärare E ser en problematik mellan antalet undervisningstimmar och konkurrensen mellan 
olika moment som ska ingå i dessa. Lärare E ser också ett stort problem i att många lärare för 
de lägre åldrarna har så lite utbildning i ämnet IoH och tror att det är en anledning till 
Skolinspektionens granskningsresultat.  
 
Lärare A ser också en problematik i den konflikt som uppstår mellan lärare och föräldrar som 
inte förstår kunskapskraven i ämnet.  
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A: Där hamnat jag i konflikt… De (föräldrarna) ser ämnet som ett fysiskt ämne… 
Om eleven är duktig i lagidrotterna så alla tävlingsmoment vi gör och når E nivå på 
resten så ska eleven ändå ha ett högt betyg för det (enligt föräldern). De tycker att 
det fysiska biten är den viktigaste… Den är viktig, men den tar inte överhanden 
från de andra. Du har de andra bitarna också.  

 
 
6.2 Hur?  
 
Övergripande visar analysen att EL använder tävlingsmoment framförallt som ett sätt för 
eleverna att utmana och utveckla sig själva. Tävling sker i traditionella lekar och spel men då 
lyfts andra värden eller fokuspunkter än att tävla och vinna. Lärare betonar dessa andra värden 
genom att tydligt kommunicera dessa före, under och efter ett tävlingsmoment. Ingen lärare 
ser tävlingen som nödvändig kopplat till styrdokumenten men ser ändå att tävlingen är ett 
verktyg i undervisningen av andra anledningar. Läraren själv verkar vara nyckeln för att skapa 
ett gott undervisningsklimat där tävlingsmomentet kan bli lyckat. 
 
Mer specifikt identifierades följande teman; Planera och genomföra tävlingsmoment, 
Expertlärares kommunikation med eleverna, Koppling till styrdokumenten, Lärarens 
betydelse. Dessa kommer att redovisas mer ingående nedan.  
 
 
6.2.1 Planera och genomföra tävlingsmoment 
Gruppen, individen och grunderna 
När undervisningen planeras visar det sig att lärarna tänker på en spänning mellan gruppen 
och individen. De flesta lärarna lyfter att möta gruppens behov av tävling som centralt i 
undervisningen men att samtidigt ge varje individ möjlighet till egen utveckling. Att skapa 
möjligheter för varje individ att träna sina färdigheter verkar vara en stor del i lärarens 
planeringsfas. Nivåskillnader inom gruppen och förkunskaper hos olika elever lyfts också 
som viktigt i planeringsfasen. Vikten av att känna gruppen och individerna är till och med en 
anledning till att en av lärarna inte använder tävlingsmoment under den första månaden med 
en ny klass.   
 

E: Det här är inget som jag står och gör med papper eller penna… Man läser det 
som en text, alltså var har jag gruppen, vart befinner de sig och sen kommer 
nivåanpassningen och det här per automatik. Det är svårt att sätta ord på det, det är 
väl det som är professionalism kanske.  

 
Det framkommer också att undervisningen planeras med fokus på att alla individer ska kunna 
träna så mycket som möjligt och tävlingen tonas ner. Detta framkommer på lite olika sätt i de 
olika intervjuerna.  
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B: Jag tänker nog på vilka andra värden jag vill ska ta mycket plats. Jag brukar 
skriva ner dem på tavlan för att förtydliga att idag jobbar vi med detta och att vi 
kanske sen också lägger mindre tid på det som blir det faktiska tävlingsmomentet 
exempelvis spelet, mer tid på övningar, mindre lag… så att varje individ ska få 
träna sina färdigheter mer än att tävla mot andra.  
 
A: I min undervisning, jag börjar med grunden i alla idrotter… Du jobbar med jag 
och bollen, så går man vidare med du, jag och bollen… Sen brukar de få testa på i 
olika, kanske inte det helt färdiga spelet på direkten men olika former av 
tävlingsmoment, i mindre grupp, i större grupp så att man får med alla delarna.  
 
C: Du vet smålagsspel i basket 3 mot 3, det är ju fantastiskt det är ingen som kan 
gömma sig där.  

 
Även lärare E håller med om att smålag är en bra undervisningsmetod och att individuell 
träning är en nyckel för att få resultat.  
 

E: Så jobbar jag med jag och bollen, sen börjar jag med smålagsspel 1 mot 1, 2 mot 
2, 3 mot 3. Väldigt sällan bygger jag upp det till det fullskaliga spelet utan jag 
lägger mycket tid på drillning. Drillning har ju nästan varit förbjudet eller, lixom 
inte rumsrent, att hålla på med någonting i mer än fem minuter utan vi har ju lixom 
varit så fokuserade på ett erbjuda 25 olika aktiviteter för eleverna för att de inte ska 
tappa intresset istället för att lära dem någonting ordentligt… Hur kul är det att 
göra 58 st algebratal efter varandra? Men det ifrågasätts inte. Hur tråkigt det än är, 
så ser man ju att det blir ju bra. Det blir ett resultat utav det, man har ju lärt sig 
någonting tillslut. Men det är ju samma i IoH.  
 
D: För du har ju 30 elever samtidigt och det är svårt att klona sig själv ibland, men 
har du möjlighet till att stratifiera och dela upp så du känner att wow de går igång 
på det, då är det ju jättekul. Om du ger en sån uppgift, som du kan modellera… så 
kan du ju modellera efter behovet som den eleven har… Jag delar också upp så att 
man har valmöjligheter i den mån det går.  

 
Lärare E pratar om vikten att premiera och se alla. Hen menar att alla kommer att prestera på 
ett bra sätt oavsett om de tillförde saker till matchen eller inte. Alla elever har lyckats med 
någonting med sig själv och behöver tips och idéer till nästa gång.  
 
Tävlingen tonas ner och andra saker lyft upp 
Alla lärare i studien lyfter flera gånger under intervjuerna att tävlingen i skolan inte är i fokus, 
utan att det bör tonas ner. Det är dock endast en som lyfter att det bör tas bort helt, medan de 
andra ser det som ett inslag som på olika sätt förgyller idrotten. Vissa av lärarna menar att 
tävling och prestation mot sig själv (eleven) är en oerhört stor del av ämnet och att det inte bör 
tas bort. Snarare vill lärarna lära eleverna just att tävla mot sig själv och tävla på ett sjyst sätt.  
 

D: Att ta bort det helt, det vore att ta död på idrotten.  
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E: Det handlar ju naturligtvis om att lära sig tävla… när du väl har lärt dig det och 
känner att; Aa men det är helt okej att inte alltid vinna även om det är det jag vill.. 
det jag strävar mot…  
Om jag vinner så tar jag det på ett bra sätt.. om jag kommer att förlora så kommer 
jag också att ta det på ett bra sätt. Och ser det som något naturligt och ingenting 
som att fästa någon större vikt vid eller så..  

 
Alla nämner att tekniska detaljer och grunder är det viktigaste och en förutsättning för att 
överhuvudtaget initiera ett tävlingsmoment.  
 

A: De får inte känna att det här är något jag inte kommer kunna vara med på.  
 
Att uppmärksamma eleverna för dessa tekniska detaljer, att ge alla tips och idéer inför nästa 
gång och att se alla i ett tävlingsmoment verkar också vara viktigare än att lyfta själva 
tävlingen. En lärare lyfter till och med att detta är ett sätt att motivera eleverna som är bättre 
än att motivera dem med tävlingsmoment.  
 

B: Det roliga är ju inte enbart att räkna poäng och vinna, utan spelet i sig och det 
har de ju kvar. Ge mycket feedback i spelet som lyfter andra saker, att 
uppmärksamma bra försvarsspel, rätt placeringar, bra kommunikation och att man 
visar att man ser dem för de sakerna och inte för målen eller för resultatet.  

 
Den egna personliga utvecklingen verkar också vara något som lärare trycker på istället för 
tävlingen. En av lärarna påtalar flera gånger att människor är olika av naturen och att vi 
(lärare) måste kunna anpassa vår undervisning efter alla olika människotyper. En del tycker 
om tävling och en del tycker inte om tävling. Läraren menar att det måste finnas något för alla 
i skolan.  

 
D: Det är bra om du har möjlighet som idrottslärare att planera så att man kan välja 
om man vill vara med på tävlingsmoment eller inte… Så försöker jag jobba, men 
det är inte lätt och ibland så känner man sig inte tillräcklig, men man kan i alla fall 
skapa mer bekväma arenor.  

 
Hen ger även ett exempel på detta genom att berätta att man kan dela klassen i två grupper 
och att de själva får välja om de vill spela ett mer tufft spel eller om de vill spela ett mer 
försiktigt spel. Även lärare C ger ett exempel där eleverna fick välja svårighetsgrad inom 
momentet orientering. De valde svårighetsgrad på bana och sedan låg detta till grund för 
betygsättning. Lärare C upplevde att eleverna ofta vad nöjda med detta. 
 
Lärare E tror att nyckeln till bra tävling är att ”främja tävlande men att minimera resultatet” 
och får medhåll av lärare D: 
 

D: Så kanske blir det lite spel i smågrupper på slutet, då blir det ju tävlingsinslag 
för det vore ju idioti att inte räkna målen om det blev mål eller inte, men man 
kanske tonar ner det och inte pratar om vilka som vann… och då är jag ju modern.  
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Lärare E lyfter dock att det inte är så svart eller vitt att ha kvar eller att inte ha kvar 
tävlingsmomentet.  
 

E: Det är en svår balansgång, för man vill fortfarande behålla den drivkraften som 
finns i tävlingen. Om man totalt suddar ut vikten av att komma först…. Aa då har 
man suddat ut tävlingen. Så återigen det är en svår balansgång och det tar tid att 
lära sig och det krävs mycket tanke bakom. Det är inte så lätt som man kan tro.  

 
 
6.2.2 Expertlärares kommunikation med eleverna 
Kommunikationen mellan elever och lärare verkar vara ett väldigt viktigt centralt verktyg för 
att lärarna ska kunna skapa den miljö kring tävlingsmomentet som de önskar ha i klasserna. 
Att inte räkna mål eller att inte utse vinnare nämns av alla lärarna och verkar vara ett sätt som 
lärarna arbetar på för att tona ner tävlingsmomentet.  
 

B: Tävlingsmomentet blir på sikt inte så himla viktigt. Jag signalerar inte att det är 
viktigt… Ju viktigare jag själv tycker att det är att man hela tiden redovisarar 
resultatmässigt vem som gjorde flest poäng desto mer plockar ju eleverna upp det 
och det omvända.  

 
De flesta lärarna säger att de innan ett tävlingsmoment påpekar vad som är det viktiga i spelet 
och vad eleverna ska jobba med. De säger också att de bryter av spelet om det inte funkar som 
det vill. Oftast bryter de för att påminna om fokuspunkterna under spelet och vad eleverna ska 
jobba med. 
 

A: Det tror jag är ganska viktigt för att då förstår eleverna att de tränar på 
någonting när det kör det där och de vet också att jag vill viss mån kan titta på dem 
och bedöma vad de gör. Så att det inte bara blir en rastaktivitet.  
 
E: Det är ju lite grann så att om du inte gör det (bryter spelet) så springer de 
omkring och tränar på saker som är fel och då tar det väldigt många mer träningar 
innan du har rättat till det felet.  

 
Någon lärare nämner även att återkoppling efter spelet är viktigt för att följa upp 
fokuspunkterna som varit centrala under tävlingsmomentet.  
 
Många lärare nämner att de upplever att elever, som inte brukar tycka om tävlingsmomentet, 
verkar uppskatta denna typ av undervisning som är beskriven ovan. Alltså en undervisning 
där lärandet förtydligas, eleverna får träna mycket individuellt och tävlingsmomentet tonas 
ner i tävlingsmomenten.  
 
Flera lärare nämner att de ofta pratar med elever som är väldigt duktiga i en viss aktivitet 
innan den aktiviteten ska initieras i klassen. Dessa elever uppmanas ofta att ta hänsyn till att 
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alla inte är lika duktiga som hen är och eleven tillfrågas ofta också hjälpa till under 
lektionerna dels för att hjälpa klassen, dels visa sina kunskaper i aktiviteten.  
 
Lärare D nämner liknande att det kan finnas en god idé att till viss del engagera elever som 
håller på med en aktivitet på fritiden. Genom att engageras och vara med och bestämma lite i 
undervisningen kan det ge goda ringar på vattnet till resten av klassen.  
 
6.2.3 Koppling till styrdokumenten 
Ingen av lärarna ser någon tydlig koppling mellan tävlingsmomentet och styrdokumenten. 
Däremot kommer det fram att tävlingsmomentet är ett medel att nå mål till exempel nämns 
kunskapskravet från åk 7-9; ’att delta i lekar, spel och idrotter’ som ett motiv till att använda 
tävlingsmomentet i undervisningen. Andra ser tävlingsmomentet som en vinst i 
undervisningen, sett till undervisningen, men inte till kunskapskraven. En annan lärare tycker 
dock att tävlingsmomentet krockar med andra demokratiska värderingar som explicit står 
uttryckt i styrdokumenten ska behandlas av skolan. Någon lärare nämner mer uttryckligen att 
ämnet är ett prestationsämne och att du bedöms för hur din kropp presterar, vilket kan ses som 
en tävling i sig.  
 
Det verkar alltså som att lärare är överens om att det inte måste ingå tävling i undervisningen 
enligt styrdokumenten, men att de flesta har det ändå och motiverar detta val på olika sätt. 
 
6.2.4 Lärarens betydelse 
Tre av lärarna lägger stort ansvar på läraren för att undervisningen framför allt under 
tävlingsmoment ska bli bra för eleverna. De lärarna verkar se att det är hur du som ledare 
agerar vid sådana moment som är grunden för hur stämningen i klassen blir. En av lärarna 
påtalar starkt att det som läraren signalerar är viktigt kommer eleverna också plocka upp som 
viktigt och att det är därför som tävlingsmomentet inte bör ta någon större plats av lärarna.  
 

E: Det finns en stor fara med att inte ha den kunskapen som krävs för att varje 
individ ska känna att det är okej att misslyckas så att säga, eller förlora eller inte nå 
målet den här gången. Att man har ett förlåtande klimat i samband med tävling. 
Har man inte ett positivt förlåtande klimat i samband, då gör det större skada än 
nytta oavsett drivkraft.  
 

 
6.3 Varför?  
 
Övergripande visar analysen att elever generellt vill tävla och att de hela tiden jämför sig med 
varandra. Även de som inte tycker om att tävla mot andra går igång på moment där de ska 
utveckla och tävla mot sig själva. Lärarna ser flera både fördelar och nackdelar med 
tävlingsmomentet. Den största orsaken till en negativ stämning i klassen verkar vara lärarens 
förmåga att skapa ett gott klassrumsklimat där samarbete och trygghet är i fokus inte rivalitet 
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mellan varandra. Alla lärares gemensamma punkt är att tävlingsmomentet är ett bra redskap 
för att locka fram det lilla extra ur elever som triggas av motståndare. Att lära sig att tävla i 
ämnet IoH kan också ha positiva effekter på samhällsnivå.  
 
Mer specifikt identifierades följande teman; Elever vill tävla, Fördelar med tävling, 
Nackdelar med tävling, Varför används eller används inte tävlingsmoment. Dessa kommer att 
redovisas mer ingående nedan.  
 
6.3.1 Elever vill tävla 
Alla lärare lyfter att det finns en efterfrågan bland elever att ha tävlingsmoment i 
bollidrotterna. Flera lärare säger att ’elever vill idrotta’ och att eleverna under tävlingsmoment 
själva vill räkna mål, även om inte läraren gör det.  
 
Elever förväntar sig att vissa aktiviteter ska ske på idrotten. Lärare E tror att det beror på 
rummets utformning med korgar, mål, linjer osv som talar till eleverna om vilka aktiviteter 
som ska ske. Några lärare nämner att eleverna ofta efterfrågar bollsporter.  
 

B: Det är inte lika uttalat att de frågar efter dans och gymnastik. Om det är för att 
de tycker att det finns tillräckligt mycket eller de elever som efterfrågar är vana att 
inte få något gehör från.. De är inte vana att idrotten också till övervägande del kan 
bestå av andra aktiviteter än lek och boll…  

 
Det lyfts också att elever jämför sig med sina klasskompisar i allt, från skolresultat till kläder. 
Jämförelse sker också mellan eleverna i ämnet IoH. Majoriteten av lärarna säger att eleverna 
efterfrågar tävlingsmoment mot andra. 
 
Några av lärarna uttrycker att eleverna vill tävla mycket mot sig själva. Lärare D har elever 
som frågar efter beeptest exempelvis. Andra nämner att betygsfokuserade elever vill tävla mot 
sig själva hela tiden.  
 
Att eleverna vill tävla och förväntar sig att vissa aktiviteter i undervisningen som ett 
par lärare i studien nämner kan, enligt en lärare i studien, pressa lärare att ha mer av 
de aktiviteterna som eleverna vill ha.   
 
Lärare D tar upp olika människotyper där vissa vill tävla och andra inte vill tävla. De som inte 
gillar att tävla, menar lärare D ändå gillar att se sin egen utveckling och att tävla mot sig själv.  
 

D: B typen gillar inte att tävla och A typen vill bara tävla… De tävlar i allt… 
 
D: Jag har experimenterat rätt mycket med det här och i de flesta grupper så vill 
man ha tävlingsingredienser. En del som inte gillar att tävla gillar nog ändå att 
jämföra med sig själv för att se progression och det ser jag att en del killar och 
tjejer som inte har joggat någonting förut. De går igång på det här att de får tävla 
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lite själva. (Syftar till konditionsprojekt där eleverna ska sätta egna mål att jobba 
mot) 

 
Endast en lärare lyfter  en situation för 7-8 år sedan när en elev kände att det blev för mycket 
resultat på idrotten. I detta fall menade eleven att hen kände sig pressad från läraren att hela 
tiden prestera för att få betyg.  
 
6.3.2 Fördelar med tävling 
De fördelar som lärare nämner kan delas upp i olika kategorier. Alla nämner inte alla 
kategorier, men många av lärarna ser flera fördelar på olika nivåer att använda 
tävlingsmoment. Fördelarna kommer presenteras i de olika kategorierna nedan.   
 
På individnivå 
Alla lärare lyfter fördelar som kan kopplas till enskilda individer. Alla lärare lyfter att 
tävlingsmoment är en fördel för de elever som triggas av tävling. Elever som har god förmåga 
och ska kunna visa sina kvalitéer till sin spets. Att vissa elever behöver den extra 
motivationen som ett tävlingsmoment kan ge, för att kunna göra sitt yttersta och då visa sin 
rörelsekompetens.  
 

E: När kraven sätts på sin spets så fin raffineras rörelserna. Du måste hela tiden 
prestera på en hög nivå för att, så att säga den motoriska utvecklingen ska ske… 
tävling är för mig ett instrument att hela tiden bli bättre… sen om det är tävling mot 
dig själv, mot kompisar eller vad du nu tävlar mot… Tävling är drivkraft… Det är 
spänning och det är roligt om man hanterar det rätt… Vi behöver tävling för att 
utvecklas.  

 
Lärare D jobbar mycket med att eleverna ska sätta individuella mål och säger att även elever 
som inte gillar tävlingsmoment gillar ändå att jämföra sig med sig själva och se sin 
utveckling.  
 

D: Där är det ju tävla med dig själv när man gör det eller så är det ju ingen tävling. 
Det beror ju på hur man ser det.  

 
Lärare B, D och E ser en fördel att föreningsidrotter i undervisningen kan vara en väg in i 
föreningslivet.  
 
Lärare A tar upp en aspekt om att elever som inte brukar vinna, som sen får vara med i ett 
vinnande lag lyfter sig och jublar ofta högst efter vinsten.  
 
På gruppnivå 
Ett par lärare lyfter att samarbetet och gemenskapen är en fördel med tävlingsmomentet.  
 

A: Alltså man, samanhållningen, att vinna tillsammans, det är roligt. Du har ju 
elever som kanske är utstötta eller liknande sådär och får vara med i ett lag helt 
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plötsligt och så märker man att man får vara med i en gemenskap och så helt 
plötsligt så vinner vi och vi blev glada och så var jag med i det.  
 
D: Jag samarbetade med mina medkamrater och lyckades lösa uppgiften. 
Samarbete och så är ju också en viktig aspekt som kölvatten i ett team.  

 
Lärare D lyfter dock att det bara är en fördel om gruppen går igång på det.  
 
Lärare A säger att, genom att se till att arbeta med att, alla i gruppen har en förståelse för 
spelet genom att ha jobbat med jag-boll, du-jag-boll osv så märks det att det blir ett bättre spel 
och eleverna tycker att det blir roligare. Elever som tidigare inte deltog deltar efter denna 
undervisning mer. De elever som redan kunde en del i aktiviteten sedan tidigare ser vinningen 
av ett bättre spel och tycker också att det blir roligare.  
 
Lärare C ser att tävlingsmomentet är en fördel för att sporra varandra i klasser som siktar 
högt.  
 
I undervisningen 
Lärare D ser tävlingsmomentet som ett sätt att uppnå större variationsrikedom i ämnet IoH. 
Lärare B ser bollspel som en bra träningsform, både koordinations- och konditionsmässigt.  
 
På samhällsnivå 
Lärare E menar att om tävling kan bedrivas på ett bra sätt så kan det tillföra mycket till 
samhället.  
 

E: det är absolut… viktigt att lära sig att tävla. Jag tror att ämnet kan tillföra 
mycket till samhället. Har man lärt sig att tävla på ett bra sätt i Idrott och hälsa så 
tar man med sig den inställningen till övriga delar i livet i samhället.  
 
A: Vi brukar prata lite om Fairplay… när vi kommer till tävlingsmomenten… En 
del elever behöver ju faktiskt träna på hur man är en dålig förlorare och framför allt 
hur man är en bra vinnare.  

 
 
6.3.3 Nackdelar med tävling 
Nackdelarna som lärare nämner kan också kategoriseras i samma kategorier som fördelarna. 
Nackdelarna kommer därför att även de presenteras under tre olika kategorier.  
 
På individnivå 
Tre av lärarna lyfter att tävlingen kan vara negativt för individer som gör att de inte vill vara 
med eller mår dåligt av ett tävlingsmoment.  
 

A: ”Det kan bli tydligt för eleverna vem som är bra och vem som är dålig… Vissa 
elever som har svårt… de backar när det är ett tävlingsmoment för de ser att andra 
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är så pass mycket bättre än vad de själva är. Då väljer de att dra sig undan och inte 
delta. ” 
 

Liknande menar lärare B som säger att många nu för tiden inte är så trygga i tävling och 
tävlingsmoment och menar att det finns en risk att man tappar dessa elever istället.  

 
B: Om man skapar någon form av förakt och känsla av att man inte är speciellt 
duglig eller kan utvecklas och bli bättre och alltid gör detta i relation och i 
jämförelse med andra så är det många som inte kommer få med sig en positiv bild 
av att vara fysiskt aktiv tänker jag.  
 
D: Elever har blivit misshandlade, kan man väl säga, på grund av okunskap hos 
lärare som så att säga har kört så som de själva lärde sig kanske från sin tränare i 
föreningsidrotten, eller som de har sett på tv, för att de inte har en gedigen 
idrottslärarutbildning. Tävlingen kan ha en exkluderande effekt, beroende på hur 
jag tar en vinst eller förlust och ingen ska behöva må dåligt för att man har varit 
med och tävlat.  

 
En annan lärare nämner att det är tråkigt om några i laget aldrig får röra bollen. Samma lärare 
lyfter också ett problem att, i vissa fall, kan den bästa bara stå och slå för att vinna i olika 
turneringar. Något som verkar ses som en nackdel av den läraren.  
 
På gruppnivå 
Ett par lärare nämner att det i vissa klassen kan bli dålig stämning vid ett tävlingsmoment. 
Exempel som kommer fram är att elever jämför sig med varandra, blir otrevliga mot varandra, 
vissa elever får inte vara med och blir utstötta för att de är för dåliga och laget skyller på dem 
när de förlorar. På gruppnivå kan detta ske på grund av tunnelseende hos vissa elever att man 
vill avgöra själv.  
 
En lärare påtalar att det kan vara negativt om gruppen inte går igång på tävlingsmomentet och 
om det tar bort glädjen.  
 
En annan funderar kring syftet att några ska gå från lektionen som vinnare och några som 
förlorare och tänker att detta inte ska vara drivkraften inom skolans verksamhet. Läraren 
betonar att detta skapar en vi-och-dem känsla som eleverna tar med sig ut från lektionen och 
som har en negativ påverkan.  
 
Lärare E ger en förklaring till vad som skulle kunna orsaka denna negativa stämning:  
 

E: Återigen, har du en dålig lärare, som jag skulle vilja kalla det, som inte 
tillgodoser gruppens bästa, där alla mår bra, alla får chans att utvecklas, då är det 
till ondo. Då ska man inte utföra tävling. 
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I undervisningen 
Flera lyfter att tävlingsmomenten kan i viss mån påverka undervisningen och att läraren här 
påverkar mycket.  

 
A: Det blir farligt de lärarna som anser att kunskapskravet uppnås genom 
tävlingsmoment genom att visa att du tar tid, längd och höjd, att det är det du 
bedömer.  
 
E: Om läraren har fel fokus så att eleverna inte får den positiva feedbacken som du 
faktiskt presterar och om elever blir utlämnade som de som åstadkommer det 
dåliga resultatet.  

 
Samma lärare trycker även på att tävling i skolan är negativt om fokus är på att vinna och göra 
flest mål.  
 
En annan lärare lyfter att i tävling så blir fokus ofta på det man redan kan och inte på 
utveckling. Något som kan verka negativt på undervisningen samt att andra värden som 
upplevelse att delta och trygghet för alla trycks bort vid tävlingsmomentet.  
 
 
6.3.4 Varför används eller används inte tävlingsmoment?  
Det verkar finnar lite olika orsaker till varför tävlingsmomentet initieras av lärarna.  
 
En lärare uttrycker tydligt att tävlingsmoment inte leder till något positivt i undervisningen 
eller till elevernas personliga utveckling och läraren finner inget stöd för att använda 
tävlingsmomentet i styrdokumenten. Därför använder denna läraren inte tävlingsmoment.  
 
En annan lärare använder det som medel för att ni mål och detta medel ska leda till en större 
variationsrikedom i ämnet.  
 
Nästa lärare använder det för att få vissa elever att prestera så bra de kan och för att jobba med 
sammanhang och gemenskap.  
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7 Diskussion 
 
I denna del kommer en metoddiskussion att presenteras, alltså vilka styrkor och svagheter 
som finns kopplat till metoden för denna studie. En resultatdiskussion där studiens resultat 
kommer diskuteras mot tidigare forskning som presenterades i bakgrunden. Slutligen kommer 
en slutsats av studien att presenteras och vilka implikationer detta skulle kunna tänkas ha för 
lärarnas framtida arbete.  
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Att studien endast intervjuat experter kan både vara en styrka och en svaghet. Alla 
respondenter är förknippade med ett universitet. För det första kan det diskuteras om det kan 
finnas så många experter kopplade till ett universitet, då experter generellt är väldigt få. Det 
kan alltså hända att de experter som jag intervjuat inte är experter och det är då en brist i 
arbetet. Det finns också en brist i att det är svårt att identifiera experter och att mina kriterier 
kanske skulle kunna vara fler och ännu mer riktade för att verkligen hitta experter. En brist i 
arbetet är alltså att de lärare som jag intervjuat kanske inte är experter. Dock så är 
respondenterna uttagna av universitetslärares som expertlärare och är därför troligtvis de 
bästa lärarna kopplade till universitetet vilket ändå ger tyngd åt studien att den har tillvara 
tagit de mest kompetenta tankarna som finns inom ramen för det geografiska området.  
 
Att jag valt att ha VFU lärare som ett kriterium kan vara en brist i arbetet, då det givetvis kan 
finnas duktiga lärare som inte är VFU lärare som jag har missat. Tanken med det kriteriet var 
att VFU lärare som är van att handskas med studenter, som har frågor och reflekterar och 
problematiserar över det som de lärt sig på universitetet kontra den vardag som det blir i 
skolan, kanske är bättre på att reflektera över sin undervisning än andra lärare. Om det är så, 
så är det en fördel i studien. Det är dock svårt att svara på då jag inte intervjuat lärare som inte 
är VFU lärare. Dock är detta ett kriterium som använts i tidigare studier, något som trots allt 
legitimerar det valet. En lärare som hade varit VFU lärare tidigare, togs med i studien. Detta 
bedömer jag dock inte ha påverkat studien i någon särskild riktning.  
 
Att jag valt att universitetslärare ska ta ut mina respondenter ser jag som en fördel och något 
som gör att jag undviker bekvämlighetsurval och partisk påverkan i studien. Ingen av 
respondenterna var känd av mig sedan tidigare och genom detta kan vi utesluta att den 
personliga kontakten påverkat studiens resultat.  En nackdel med detta kan vara respondenten 
inte känner sig trygg med att säga exakt hur de tänker (Christoffersen & Johannessen, 
2015:58). I vissa fall och studier kan det ändå kan vara en styrka att personen känner de som 
ska intervjuas för att respondenterna ska våga öppna sig och känna tillit. I vissa studier kan 
alltså en personlig kontakt med respondenten vara avgörande (Christoffersen & Johannessen, 
2015:58). Jag anser dock att det inte det kan ses som en svaghet i denna studie då 
intervjuerna, trots att personerna inte var kända av mig sedan tidigare, gav fylliga svar. En av 
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intervjuerna avbröts flera gånger på grund av olika externa händelser. Detta kan ha påverkat 
resultat då det kan ha inverkat på deltagarens uppmärksamhet och fokus under intervjun.  
Denna studie använde sig av en kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer av fem 
lärare som metoddesign. Styrkan med en kvalitativ metod är att den är mer öppen och att 
deltagarna får besvara frågorna med egna ord. Det finns också chans för respondenten att ger 
mer fylliga och utförliga svar än i kvantitativa intervjuer (Christoffersen & Johannessen, 
2015, s. 15; Kinsey m.fl. 1949, s. 77; Bryman, 2018, s. 562). Att respondenterna kan svara 
med egna ord i en semistrukturerad intervju kan dock också vara en svaghet. Då varje 
respondent är unik så blir också alla intervjuer unika. Forskaren har mindre chans att påverka 
svaren, något som kan göra att det är svårt att jämföra resultatet i slutändan. Analysarbetet 
kan alltså vara svårare än vid en strukturerad intervju (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 
85).  
 
Att studien endast har fem respondenter kan tyckas få. Christoffersen och Johannessen, (2015, 
s. 53) samt Bryman (2018, s. 508) menar dock att om de som intervjuas är en homogen grupp 
så är det okej med färre respondenter än om gruppen är heterogen. I detta fall är gruppen 
homogen på många sätt. De är alla lärare, med IoH som sitt huvudämne och det är även det 
ämne som de undervisar mest i. De är alla mellan 34-52 år, mitt i yrkeslivet, och kan därför 
ses som en relativt homogen åldersgrupp.  
 
Då studien endast intervjuat fem stycken respondenter ska resultatet inte generaliseras över 
alla lärare och inte heller alla EL, utan resultatet är ett sätt att se på tävlingsmomentet i ämnet 
IoH. Även om vissa likheter har hittats genom analys av EL svar så verkar det ändå vara så att 
alla lärare har utvecklat en egen bild och ett eget sätt att förhålla sig till detta moment. Något 
som snarare belyser den breda individuella tolkning som kan kopplas till tävlingsmomentet 
istället för generaliserbar information.  
 
En brist i studien är att jag som intervjuat inte har så stor erfarenhet av detta sedan tidigare 
och trots att jag läst om hur en som intervjuar bör agera så är det inte säkert att detta varit 
lyckat under intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 207) är intervjuaren det 
viktigaste verktygen för att säkerställa en god kvalité på intervjun så ska detta absolut vägas 
in i resultatet på denna studie. 
 
Under transkriberingen noterades det att småljud som intervjuaren gjort under intervjun kan 
tolkas som att intervjuaren håller med eller är kritisk till det som läraren sa. Under 
transkriberingen hörs också att intervjuaren vid vissa tillfällen nickar med huvudet. Något 
som enligt (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 90) bör undvikas.  
 
Resultatet har haft som syfte att presenteras med balans mellan citat och text, med korta citat, 
med text och citat som förhåller sig till varandra och citat som är omskrivna i skriftspråksform 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 330-331). Kvantitet är ofta ett problem för kvalitativa forskare, 
som tänker att mängden text kan legitimera den kvalitativa forskningsmetoden. Erfarna 
forskade kan dock ha lättare att ta ut de mest väsentliga delarna och fånga dessa aspekter än 
oerfarna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 333). Som oerfaren inom området kan jag hävda att 
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det varit svårt att ta distans till sitt material och dra ur de viktigaste stråna ur stacken. Det 
verkar som att studiens resultat överensstämmer mycket med den tidigare forskningen och 
rapporterna inom ämnet IoH som har presenterats i studiens bakgrund.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1 Läraren är nyckeln  
De flesta expertlärarna i studien påtalar att läraren är det viktigaste instrumentet för att skapa 
en god undervisning och för att tävlingsmomentet ska bli en positiv aktivitet i klassen. Detta 
kommer fram på olika sätt under intervjuerna. Ibland uttalas det explicit av lärarna men det 
sker även på andra sätt. Dels när lärarna beskriver vikten av att planera för att alla individer 
ska kunna utvecklas, dels när de beskriver hur de under lektionerna hela tiden arbetar för att 
kommunicera till eleverna. Detta ligger helt i linje med Annerstedt (2007) och Patriksson 
(1990) som menar att läraren är den viktigaste byggstenen i undervisningen. Att lärarens 
värdering speglar över på eleverna.  
 
Det framkommer också att det inte är så enkelt som man kan tro att bygga upp en god 
undervisning. Det är hela tiden är en balansgång mellan olika elever och kring 
tävlingsmomentet som på ett sätt är så centralt för Idrott och en drivkraft men å andra sidan 
något som kan förstöra undervisningen. Denna balansgång verkar enligt, denna studie, kräva 
mycket tanke, energi och planering för lärarna. Precis detta är också nyckeln i didaktiken. 
Dewey (1933 refererad i Annerstedt, 2007, s. 13) pratar om det reflekterande handlandet som 
en undervisning där läraren måste göra olika överväganden mellan olika situationer där både, 
kunskap, lärande och värderingar står i centrum för reflekterande. Att skapa en god 
undervisning för alla elever och att utveckla detta reflekterande arbetssätt kan därför tänkas 
vara något som lärare lär över tid.  
 
Rønholt (2001) menar att det är skillnad mellan didaktik i föreningsidrotten och didaktik i 
skolidrotten. Detta förstärker tankarna som vissa lärare nämner i studien att välutbildade 
lärare är av hög vikt för att inte föreningsidrotten ska kopieras in i skolidrotten utan vidare 
eftertanke. Det som dock nämnts i tidigare forskning att lärarens föreningsidrottsliga 
bakgrund kan påverka att undervisningen blir mer riktad åt det hållet (Thedin, 2004; Layne, 
2014; Meckbach & Söderström, 2002), är däremot inget som framkommit i denna studie. Alla 
lärare i studien har en bakgrund i föreningsidrotten, men alla lärare nämner också viktiga 
skillnader jämfört med föreningsidrotten. Det finns alltså ingen koppling till att lärare med 
bakgrund i föreningsidrotten, i högre grad använder föreningsidrotten oreflekterat i 
undervisningen, i denna studie.  
 
7.2.2 Fokus på annat än att vinna 
Alla EL använder dock föreningsidrotterna i sin undervisning och ser heller inte något 
problem med att göra det. I de situationer där det blir ett tävlingsmoment oavsett om det är 
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initierat av läraren eller av eleverna så tonas tävlingsmomentet ner och vinnare och förlorare 
koras inte utan andra värden och fokuspunkter blir framträdande. Något som ligger i enlighet 
med Skolinspektionen (2012) som menar att fokus på tävling och prestation inte bidrar till att 
ge eleverna ökad kunskap. Att tävlingsmoment kan användas på ett ansvarsfullt sätt och att 
det kan vara en tillgång i undervisningen (Patriksson, 1990; Layne, 2014; Leo, 2018 12 juni) 
bekräftas i studien där lärarna verkar ha hittat flera nycklar för att anpassa undervisningen för 
alla elever så att det blir just en tillgång för alla så att inte en viss grupp elever får 
obehagskänslor kring tävlingsmomentet, någon som annars kan ske (Bergström & Wollert, 
2018).  
 
I studien framkommer det att EL fokuserar på andra delar än själva tävlingsmomentet i 
undervisningen. Istället lyfts både tekniska och taktiska färdigheter. Men många av EL lyfter 
också att fokus kan ligga på sociala aspekter, där eleverna får träna samarbete och andra 
demokratiska värden som enligt styrdokumenten ska genomsyra skolans verksamhet. 
Patriksson (1990) menar att elever med lägre kunskap i ämnet värderar sociala delar av 
tävlingsmomentet högst. Även Bergström och Wollert (2018) har visat att sociala faktorer 
som delaktighet och gemenskap är en framgångsfaktor i att få elever att uppskatta 
tävlingsmomentet mer.  
 
Att det finns så många likheter med det som sägs i tidigare forskning och det som EL lyfter 
under intervjuerna kan tyda på att ämnet IoH är inne i en förändringsfas där det som hela 
tiden har nämnts som problematiskt angående tävlingsmomentet i IoH kanske gradvis är på 
väg att försvinna.  
 
7.2.3 Ny kunskap  
Det verkar alltså finnas olika saker som lärare kan jobba med för att alla elever ska kunna vara 
med och delta i ett tävlingsmoment på ett positivt och utmanande sätt. Alla EL lyfter att 
skolan och undervisningen handlar om att bilda och lära eleverna. Först måste varje individ 
lära sig att exempelvis hantera en boll i luften, kunna simma, förstå konditionsträning för att 
kunna kastas ut i moment där de antingen ska bedömas och tävla mot sig själv eller tävla mot 
andra.  
 
När det gäller bollspel så kan drillning av vissa moment användas som metod för att alla 
elever ska få med sig grundläggande kunskaper. I andra ämnen är eleverna vana att träna och 
repetera samma sak om och om igen. Detta synsätt bör inkluderas även i ämnet IoH. Eleverna 
bör sedan få chansen att lära sig olika begrepp ex bredsida, fingerslag. Vad det är för något, 
hur det ska se ut och varför det ska användas. Eleverna bör också lära sig grundläggande 
spelförståelse och sedan få testa detta i smålagsspel. Först efter gedigen träning där alla elever 
har tränat och lärt sig hantera situationen och spelet, kan det vara en viktig ingrediens att låta 
eleverna få testa sina nya kunskaper och färdigheter i ett spel.  
 
För att detta koncept ska funka behöver läraren fortsätta att betona vad det är eleverna ska lära 
sig och vad de ska fokusera på i spelet så att vinna-instinkten inte tar över spelet. EL verkar 
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vara tydliga i sin kommunikation med eleverna och att de förtydligar syfte och fokus både 
före, under och i viss mån efter ett tävlingsmoment. Vissa elever verkar uppskatta ett nedtonat 
tävlingsmoment och motiveras av att spelet i klassen blir bättre. Dock verkar vissa elever 
också efterfråga olika typer av föreningsidrotter, spel och tävlingar i undervisningen.  
 
Genom att följa det som EL anser är nyckeln till en god undervisning, alltså jobba med att 
varje individ ska få träna mycket på färdigheter, tolkar jag det som att en aktivitet i 
undervisningen kommer att ta längre tid och fler lektionstillfällen. Något som kommer göra 
att färre aktiviteter och föreningsidrotter kommer hinna testas i undervisningen.  
 
EL verkar alltså vara relativt eniga om att tävlingen ska tonas ner och andra värden lyftas upp. 
Individens egen utveckling ska vara i fokus. Undervisningen måste därför spänna över en 
väldigt bred kunskapsnivå, för att kunna möta både föreningsaktiva och icke föreningsaktiva i 
samma klass. Det framkommer dock i vissa intervjuer att lärare jobbar lite i motvind. Elever 
och föräldrar verkar ha en något annan bild av ämnet. Samtidigt säger vissa EL att lärare kan 
påverkas av att införliva elevernas önskemål om undervisningen. Något som jag tror gör att 
förändringen till en bättre undervisning för alla elever kommer ta längre tid. Ju mer tid lärare 
måste lägga på att argumentera för föräldrar och elever, desto mindre tid kan de lägga på att 
planera undervisningen.  
 
Vi får hoppas, i och med detta arbete, att kunskapen om hur tävlingsmoment kan bedrivas i 
undervisningen som gynnar alla elever kan spillas över bland IoH lärare, nya och mer erfarna.  
 
 
7.3 Slutsatser och implikationer  
 
Sammanfattningsvis så är tävlingsmoment ett medel för att uppnå andra mål i ämnet. Det kan 
vara en bra krydda i undervisningen om grupperna klarar av att hantera det, både tekniskt och 
socialt. Läraren är det viktigaste pusselbiten för att skapa en god undervisning. Om ett gott 
klimat kan skapas i klassen där individen kan delta efter sina förmågor, kan tävlingsmoment 
inkluderas i undervisningen. Men det krävs mycket jobb och reflektion från lärare för att 
uppnå denna stämning. När tävlingsmomentet väl initieras bör fokus ligga på tekniska eller 
sociala faktorer, inte att vinna.  
 
Den första frågeställningen handlade om EL syn på tävlingsmomentet. Det visar sig att EL 
har ganska liknande syn på tävlingsmomentet, men det uttrycks på lite olika sätt. EL tycker att 
tävlingsmomentet ska finnas kvar men att resultatet ska tonas ner. Många menar dock att 
tävlingen mot sig själv, att vilja utvecklas är drivkraften. Därför ska tävlingsmomentet inte tas 
bort hel. Alla är dock överens om att tävlingsmomentet inte är ett syfte som kan kopplas till 
styrdokumenten.  
 
Den andra frågeställningen handlade om hur EL använder tävlingsmomentet. Det visade sig 
dock att frågan är lite komplex att svara på. Å ena sidan finns det synliga traditionella 
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tävlingsmoment i stafetter, lekar och spel, å andra sidan finns det hela tiden ett latent 
tävlingsmoment hela tiden i ämnet som inte går att bortse från. Det verkar också som att 
eleverna ibland skapar tävlingsmoment i något som EL inte har tänkt ska vara ett 
tävlingsmoment. Under ett tävlingsmoment verkar lärarna dock inte betona tävlingen och 
resultatet utan det fokuserar på vad eleverna ska lära sig, tekniska detaljer eller spelförståelse. 
Ibland fokuserar EL också på sociala delar som exempelvis att alla ska röra bollen. Synliga 
tävlingsmoment inkluderas i undervisningen först när alla elever fått träna på sin egen 
förmåga. EL fokuserar både på att möta gruppens behov och individens behov i ett 
tävlingsmoment. EL försöker möta denna konflikt genom att erbjuda eleverna valfrihet kring 
tävlingsmomentet.  
 
Den tredje frågeställningen handlade om vilka fördelar och nackdelar som EL ser med 
tävlingsmomentet dels på gruppnivå, dels på individnivå. Det visar sig att fördelarna på 
individnivå är att vissa elever triggas av att ha en motståndare och på så sätt kan få chans att 
visa sin rörelsekompetens. Det kan också finnas en fördel i att individer vill börja med 
föreningsidrott efter att ha testat på tävlingsmoment. Fördelar på gruppnivå är 
sammanhållning och gemenskap. Ytterligare en fördel kan vara om gruppen går igång på det 
och framförallt i klasser som siktar högt. Nackdelar på individnivå kan vara att elever kan må 
dåligt av ett tävlingsmoment för att det kan bli tydligt vem som har god förmåga och mindre 
god förmåga i ämnet. Det finns en risk att vissa elever inte deltar i undervisningen på grund 
av detta. Nackdelar på individnivå är att det kan bli dålig stämning i klassen och att det tar 
bort rörelseglädjen.  
 
Implikationer för lärare är att verkligen ta sig tid att planera undervisningen för alla elever och 
ge valmöjligheter. Att ta bort tävlingsmomentet kan vara ogynnsamt för vissa elever men att 
ha det kvar oreflekterat är ogynnsamt för andra elever. Genom att lyfta denna problematik för 
eleverna och ge dem valmöjlighet och alltså chans att påverka sin situation tror jag är ett sätt 
att göra undervisningen bättre för alla elever.  
 
För att ge ännu mer tips till lärare, nya som mer erfarna, om hur de kan göra sin undervisning 
bättre skulle det vara lämpligt att observera hur en god och sund undervisning av 
tävlingsmoment kan bedrivas. Genom observationer tror jag att hur-frågan kommer kunna 
besvaras ännu mer och till och med kunna ge tips på färdiga lektionsupplägg. Något som 
skulle göra att inte alla lärare måste uppfinna hjulet för sig själva utan de kan ta hjälp av goda 
exempel. Någon som skulle stärka lärarkåren, likvärdigheten och säkerställa en god 
idrottsundervisning för alla. Jag föreslår därför att vidare forskning fokuserar på att undersöka 
om det går att ge ett svar på hur-frågan kring tävlingsmoment. Med tanke på att mycket 
forskning visar att de flesta uppskattar tävlingsmoment medan några få känner obehag kring 
tävlingsmomentet så föreslår jag också att framtida forskning satsar på att fråga elever vad 
som kan göra undervisningen i Idrott och hälsa mer lustfylld för alla. Framförallt med fokus 
på de elever som tycker att idrottsundervisningen inte möter deras behov.  
 
Slutsatsen, som jag drar efter att ha jobbat med detta arbete är att tävlingsmomentet inte kan 
ses som positivt eller negativt i sig om det inte sätts in i ett sammanhang. Tävlingsmomentet i 
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sig är endast ett medel i undervisningen. Om lärare vet varför de använder tävlingsmomentet 
och om det kan planera in det ordentligt så att alla elever känner sig delaktiga, även för de 
som har lite tuffare i ämnet och för de som inte tycker om tävlingsmomentet, så kan lärare 
använda detta medel i undervisningen. Om lärare inte vill lägga tid på att utforma sådana 
tävlingsmoment så ska läraren inte alls använda tävlingsmoment som medel i undervisningen.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide – Examensarbete 2  
 
Materialet är hämtat från: Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015:86-87). 

Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur.  

 
Inledning:  

• Presentera mig själv 
• Presentera vad studien handlar om och vad jag kommer att ställa frågor om.  
• Tycker respondenten att det är okej att intervjun kommer att spelas in? Förklara även 

vad som kommer ske med datamaterialet när studien är avslutad. (Kommer raderas 
från telefon och transkriberingen kommer finnas kvar i min dator)  

• Garantera anonymitet, förklara att när intervjun är gjort kommer ingen information 
komma kopplas till personen.  

• Respondenten får avsluta intervjun när som helst och även avstå att svara på frågor.  
• En sammanställning kommer göras av alla intervjuer. Respondenten får gärna ta del 

av rapporten.  
• Intervjuns längd kommer att vara ca en timme lång. 

 
Faktafrågor:  

• Hur gammal är du?  
• Hur många år har du jobbat som lärare i idrott och hälsa?  
• Hur många år har du varit VFU lärare?  

 
 
Övergripande introduktionsfrågor om IoH/ tävling generellt? 
 

• Har du hållit på med föreningsidrott? Vilken?  
• Vad har du för syn på tävlingsmomentet i föreningsidrotten?  

 
 

• Vad har du för syn på syftet med ämnet Idrott och Hälsa?  
• Vad tycker du är ett tävlingsmoment i ämnet idrott och hälsa?  
• Hur ser du på skillnaden mellan föreningsidrott jämfört med skolämnet idrott och 

hälsa?  
• Hur ser du på att föreningsidrotter ofta har en stor plats i undervisningen i idrott och 

hälsa?  
-Varför tror du att idrotter är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen? 
 
 
 
 
 



 

 

Tema 1: Syn på tävlingsmomentets närvaro i idrottsundervisningen  
 
Enligt Skolinspektionen kvalitetsgranskningsrapport 2018 så visas det att undervisningen till 

stor del innehåller tävlingsmoment i form av lagspel, stafetter och lekar, ofta med boll.  

• Hur ser du på att aktiviteter med dessa tävlingsmomentet är så stor del av 
undervisningen i idrott och hälsa? 

- Varför tror du att det ser ut så?  
- Varför tror du att tävlingsmoment används så mycket på skolor idag?  

 
• Anser du att det bör få mer eller mindre plats i undervisningen?  

- Varför?  
 
Tema 2 Hur mycket och på vilket sätt använder respondenten tävlingsmomentet? 
 

• Hur närmar du dig tävlingsmoment i din undervisning?  
• Hur du använder tävlingsmoment i din undervisning?  
• Inom vilka aktiviteter använder du tävlingsmoment?  
• Hur tänker du kring användandet av föreningsidrotter i undervisningen?? 

- Följdfråga: Vilken del av det centrala innehållet/kunskapskraven tycker du 
att du uppnår du med föreningsidrotter?  

- Skulle du kunna uppnå detta centrala innehållet/kunskapskraven på något 
annat sätt än genom tävlingsmoment?  

• Vad fokuserar du på när det gäller tävlingsmoment i undervisningen?  
• På vilka andra sätt använder du tävlingsmoment inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa?  
__________________ 
 

• Om inte: Varför väljer du att inte använda tävlingsmoment i din undervisning?  
• Vad fokuserar du på när du använder föreningsidrotter i undervisningen?  

- Hur gör du det?  
- Hur kommunicerar du det till eleverna?  
- Hur reagerar eleverna?  

 
Tema 3 Didaktiska  fördelar / nackdelar att använda sig av tävlingsmomentet kopplat 
till det centrala innehållet och kunskapskraven  
 

• Vilka faktorer brukar du ta i beaktning när/om du väljer att använda sig av 
tävlingsmomentet? 

• Vad ser du för vinster med att använda tävlingsmomentet i undervisningen kopplat till 
centrala innehållet/kunskapskraven?  

• Vad ser du för nackdelar med att använda tävlingsmoment i undervisningen kopplat 
till centrala innehållet/kunskapskraven?  

• Tror du att det finns fördelar på individnivå som gör att du/andra använder 
tävlingsmoment mer i undervisningen?  

• Tror du att det finns fördelar på gruppnivå som gör att du/andra använder 
tävlingsmoment mer i undervisningen?  



 

 

• Tror du att det finns nackdelar på individnivå som gör att du/andra använder 
tävlingsmoment mer eller mindre i undervisningen?  

• Tror du att det finns fördelar/nackdelar på individnivå/gruppnivå som gör att du/andra 
använder tävlingsmoment mer eller mindre i undervisningen?  

• Sammanfattningsvis alltså varför använder du tävlingsmoment och vad vill du uppnå 
genom att använda detta?  

 
 
Har du någon fråga till mig angående intervjun?  
Vill du tillägga något innan vi avslutar intervjun?  
 
 
 

 


