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Sammanfattning 

Anledningen till att det är av intresse att undersöka gymnasieelevers syn på 

tävlingsmomentet i idrott och hälsa är för att det kan ge viktig kunskap om hur man skall 

förhålla sig till och använda sig av tävlingsmomentet i undervisningen. Det finns tidigare 

studier som undersökt detta men det tycks saknas en pusselbit då de flesta studier som tidigare 

genomförts har undersökt elever i yngre åldrar.  

Studiens syfte var att undersöka vad gymnasieflickor respektive pojkar har för 

uppfattning om ämnet idrott och hälsa, och i synnerhet tävlingsmoment inom undervisningen. 

Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes genom en enkätundersökning. 

Deltagarna var totalt 68 stycken, 40 flickor och 28 pojkar i åldern 16-19 år.  

Data samlades in via en webenkät där frågorna hade en ganska hög grad av 

standardisering och strukturering genom fasta svarsalternativ. Vissa frågor gav eleverna 

utrymme för en egen kommentar i fritext.   

Studiens resultat visar att merparten av eleverna som deltagit i studien har en ganska 

positiv inställning till ämnet Idrott och hälsa. När det kommer till tävlingsmomentet så är de 

flesta av eleverna positiva även där, det är dock fler flickor än pojkar som uppger att de inte 

tycker om att tävla på idrottslektionerna. Enligt Engström (1975) och Larsson (2005) så skulle 

detta kunna ses som ett uttryck för konstruktion av kön, att män/pojkar förväntas uppskatta 

tävling mer än kvinnor/flickor.  

De flesta elever har uppgett att de tror att man tävlar på lektionerna i Idrott och hälsa 

för att alla ska göra sitt bästa och prestera bättre. Några elever uppger att de tror att man tävlar 

för att det står med i läroplanen och för att det ska bli lättare för läraren att sätta betyg. En stor 

del av eleverna tror även att läraren bedömer det eleverna presterar under tävlingsmoment och 

tar med detta i betygsättningen. Detta är oroväckande då det i aktuell kursplan Gy 11 inte står 

någonting om att ett tävlingsmoment skall finnas med i undervisningen. Det finns heller inget 

belägg i kunskapskraven för att bedöma och betygsätta tävlingsresultat (Skolverket, 2011). 

Vad det gäller elevernas uppfattning om huruvida de lär sig något av att tävla fanns 

det delade meningar. Några fler elever uppgav att de tyckte att de lärde sig något av att tävla 

men det var även många som uppgav att de inte gjorde det. De elever som uppgav att de lärde 

sig något av att tävla uppgav att de tyckte att de lärde sig att pressa sig själva till sitt yttersta 

eller att samarbeta. 

Nyckelord: Tävlingsmoment, Idrott och hälsa, Elever, Genusperspektiv 
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Abstract 

The reason to investigate secondary school students' views on the competitive aspect 

of the physical education is that it can provide important knowledge of how to relate to and to 

use the element of competition in education. 

There are previous studies that have investigated this but it seems to be missing a 

piece of the puzzle when most studies conducted previously have investigated students at 

younger ages. 

The purpose of the study was to examine how second school girls and boys look at the 

subject physical education, and primarily the competitive element. 

This is a quantitative study that was done through a survey. The participants consisted 

totally of 68 students, 28 males and 40 females between the ages of 16 to 19. 

The data was collected through a survey over the web, where the questions had gone 

through a relatively high grade of standardization and structure of predetermined answers. 

Some of the questions allowed the students to add their own comments. 

The results of the study showed that the majority of the students that participated had 

a relatively positive view on physical education. When it comes to the competitive element so 

are most of the students positive even there, it is, however, more girls than boys who say that 

they don´t like to compete in the physical education. According to Engström (1975) and 

Larsson (2005) this could be seen as an expression of the construction of gender, the men / 

boys are expected to appreciate the competition more than women / girls. 

The majority said that they believed there is a competitive element so that they can 

perform their best. Some students state that they believe there is a competitive element 

because it is a part of the curriculum, which then makes it easier for the teachers to grade the 

students. A large part of the students believe that the teachers grade the students based on how 

they perform during the competitive elements of the class. This is worrying because it says 

nothing in the current curriculum (Gy 11) about a competitive element to be included in 

teaching. There is also no evidence of proficiency to assess and rate the competition (National 

Agency for Education, 2011). 

The students were very divided when they answered whether or not they learn 

anything from the competitive element. Some of the students said that they did in fact learn 

from it, but quite a few also said they didn’t. The students that did feel that they learn from the 

competitive element said that it was because they felt that they could push themselves to their 

max, and also worked more on the cooperation with other students.  

Keywords: Competitive element, Physical Education, Students, Gender Perspective 
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1 Inledning 
 

Under min egen skolgång men också under idrottslärarutbildningen har jag reflekterat 

över hur pass stor del av idrottsundervisningen som faktiskt präglas av föreningsidrotten. En 

föreningsidrott där tävlingsmomentet har en centralroll. Jag upplever att idrottslektionerna 

många gånger tenderar att handla om att vinna eller förlora och lektionernas syfte och mål 

hamnar i skymundan. Diskussionerna vi haft under utbildningen har kretsat kring hur viktigt 

det är att tona ned tävlingsmomentet och särskilja skolidrotten och föreningsidrotten.  

Många barn har någon gång under sin uppväxt varit med om aktiviteter som anordnas 

av idrottsrörelsen. Larsson skriver i Idrottsdidaktiska utmaningar (2007) att för vissa är dessa 

upplevelser korta och negativa, medan det för andra är en stor och viktig del av deras uppväxt. 

Idrotten har alltså en plats i många barn och ungdomars liv. Idrottslektionerna i skolan bör 

dock vara en arena där alla får plats och kan delta utifrån sina egna individuella 

förutsättningar eftersom den inte enbart är till för de idrottsintresserade. Ingen elev skall slås 

ut på skolidrotten på grund av att han eller hon är för dålig (Meckbach & Lundvall, 2007). 

Tävling är sedan länge ett naturligt inslag i idrott och en fråga jag därför funderat 

kring är hur jag som idrottslärare på skolidrotten bör förhålla mig till tävlingsinslaget och dess 

olika sidor. Hur ser egentligen eleverna på tävlingsmomentet i idrottsundervisningen? Jag vill 

ta reda på pojkar och flickors uppfattning om tävlingsmomentet i termer av positiva 

respektive negativa känslor. Varför tror de att man tävlar på skolidrotten och vad tycker de att 

de lär sig av det? Studien är relevant genom att den bidrar till ny kunskap inom ämnet, det 

finns liknande studier som tidigare genomförts men dessa är genomförda på elever i yngre 

årskurser. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Vad är tävling?  

I olika kulturer och samhällen har tävling eller liknande aktiviteter varit något som 

existerat länge, dock i olika stor omfattning. Idag är tävling i stort sett synonymt med 

föreningsidrotten och att tävling starkt associeras till idrott går till exempel att utläsa ur 

Riksidrottsförbundets (2005) programförklaring Idrotten vill. Där kan man bland annat läsa 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.[...] 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.” (s. 4). Fortsatt skriver de: ”I idrotten 

finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre 

resultat och att prestera mer.” (s. 5). 

 Tävling ses alltså som ett naturligt inslag i idrotten. Hur definieras då 

tävlingsmomentet? Göran Patriksson har arbetat fram ett antal kriterier som måste uppfyllas 

för att en aktivitet skall få kallas tävling. Dessa beskriver han i sin studie Idrott och tävling 

(1982). Kriterierna är: ”(1) Jämförelse och rangordning av en individs eller grupps 

prestation(er) gentemot ett på förhand känt kriterium eller en annan individs eller grupps 

prestationer där utgången inte heller är bestämd i förväg (2) jämförelse och rangordning görs 

på basis av i förväg kända och över tid någorlunda stabila regler för aktiviteten under så lika 

villkor som möjligt och under närvaro av minst en person som representerar en formell 

organisation eller är utsedd av arrangören och som i förväg känner till regler och kriterier för 

jämförelser.” (s 28).   

Det är denna definition av tävlingsmomentet som jag har utgått ifrån i detta arbete. 

Anledningen till att just denna definition av tävling valdes var eftersom den är tydlig, relativt 

enkel att förstå samt att den beskriver tävling på, enligt mig, ett korrekt sätt.  

 

2.2 Varför tävlar vi?  

I Tävling i skola och idrott (1990) söker Patriksson svaret på frågan varför vi 

människor har en tendens att tävla? Under historiens lopp har det formulerats många olika 

teorier och hypoteser för att ge svar på denna fråga. En uppfattning, som uppmärksammades 

och stärktes under 1800-talet i och med social darwinismens framåtskridande var att 

dragkraften till att vilja tävla är något som är inbyggt i människan, något biologiskt. Strax 

därefter börjades det av forskare formuleras tankar och idéer om en slags tävlingsinstinkt. 

Patriksson menar på att dagens moderna tävlingsteoretiker även de har biologiska 

grundantaganden men att de först och främst baserar sina teorier på psykologiskt inriktade 

förklaringar. Diskussionen är återkommande om huruvida tävlingsbeteendet kan förklaras 
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utifrån sociala, psykiska eller biologiska faktorer och då även frågan om det är arvet eller 

miljö som har störst inverkan.  

Socialpsykologen Festinger (refererat till i Patriksson, 1990) belyser frågan genom att 

peka på två mänskliga behov, dels ett behov av att förbättra oss själva för att kunna behärska 

vår omgivning bättre, dels ett behov av att värdera vår förmåga. När tillfälle ges testar vi våra 

kunskaper mot verkligheten. Om individen däremot saknar objektiva kriterier att bedöma sin 

förmåga emot skapas ett behov av att jämföra oss själva med andra. Ett behov man kallar 

sociala jämförelser. Dessa två begrepp, kunskapsbehovet och behovet av sociala jämförelser 

är viktiga för att förstå varför vi tävlar.  

Patriksson (1990) skriver att forskare har utvecklat tänkandet kring kompetensbehovet 

kring en gemensam faktor, denna faktor är barn. Alla barn har i början, från det att de föds en 

strävan att behärska sin omgivning för att sedan kunna bli självständiga och oberoende. Barn 

ställs ofta inför frågan ”klarar du av detta” och i vilken utsträckning de lyckas eller ej kan 

påverka deras självkänsla. Barn som ofta lyckas stimuleras positivt och utvecklar därmed ett 

ökat kompetensbehov medan barn som ofta misslyckas utvecklar ett minskat 

kompetensbehov.  

 

2.3 Genus och idrott  

Tävling beskrivs som ett centralt element inom idrott. Då denna studie ämnar studera 

pojkar och flickors inställning till tävlingsmomentet blir det intressant att se vad forskning 

skriver om manligt respektive kvinnligt i relation till idrott. Grahn (2008) skriver i sin 

avhandling Flickor och pojkar i idrottensläromedel att det under stora delar av den moderna 

idrottens utveckling funnits olika inskränkningar på kvinnors idrottsdeltagande. Grahn (2008) 

tar upp Annerstedts (2001) tankar om att kvinnornas begränsningar har rättfärdigats utifrån 

olika argument så som moraliska, medicinska och estetiska. Inskränkandet av kvinnornas 

idrottsdeltagande har alltså genom årens lopp motiverats av lite olika argument. Resultatet har 

dock enligt Annerstedt (2001) (refererat till i Grahn, 2008) alltid varit detsamma, 

upprätthållen genusordning. Kvinnor har tvingats ta ett steg åt sidan och den högpresterande 

manliga kroppen visar på och legitimerar mannens allmänna överordning inom idrotten. 

Under 1990 talet pågick en jämställdhetsdebatt där man menade att idrotten bör anpassas och 

formas för kvinnorna. Grahn menar att detta inte skett utan att det fortfarande är kvinnorna 

som får anpassa sig till idrotten. Att det fortfarande är det manliga som hyllas och som 

kopplas samman med en god idrottare. Nedan kan du läsa hur Grahn kommenterar dagens 

genusordning:  
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I förhållande till kön har vi sett att Olofssons (1989) fras ”idrotten är skapad av män för män" 

fortfarande till viss del gör sig gällande, men att idrotten inte bara är uppbyggd av och för män, 

utan framför allt utifrån föreställningar om män och manliga idrottare. Tävlingsidrotten 

domineras fortfarande till stor del av män, men kanske främst av den manliga normen. I 

förhållande till denna blir också idrotten en skapare av maskulinitet, samt av en genusordning 

där den manliga kroppen ses som idrottskroppen. (s 37-38).  

 

Vidare visar även Öhman (2007), i sin avhandling Kropp och makt i rörelse, hur flera 

studier tar upp att idrott i det västerländska samhället under 1900-talet varit en manlig arena. I 

samma avhandling tar Öhman även upp Larsens (1993) tankar om att kvinnans inträde i 

idrotten kanske kan medverka till att ändra på köns och maktförhållandena både inom idrotten 

men också allmänt i samhället. Detta genom att ”sporten och samhällsutvecklingen är 

sammanvävda i parallella processer i moderniseringen.” (s. 48) 

 Även Larsson (2001) har i sin studie Iscensättningen av kön i idrott kommenterat 

Olofssons (1989) fras ”idrotten är skapad av män, för män.” Larsson skriver att frasen kan 

”uppfattas på (minst) två sätt: a) som en ren avspegling av tingens ordning inom idrotten, b) 

som ett sätt att iscensätta och problematisera idrotten. Vad menar jag då med detta? Som 

beskrivning är texten endast en passiv transportör av bilden av idrotten. Å andra sidan är 

bilden just en bild. Den är inte på ett oproblematiskt sätt en ren avspegling av idrotten. 

Beskrivningen inrymmer samtidigt ett synsätt på idrott och på kön i idrott.”(s 13) 

Hur ser det då ut i media om man ser till kvinnligt och manligt med fokus på idrott? 

Jarlbro (2006) skriver att kvinnliga idrottsutövare förekommer i sportsändningar i mindre 

utsträckning än deras manliga kolleger. Hon menar dessutom på att ett antal studier visar på 

att kvinnor, när de förekommer i medierna, ofta inte uppmärksammas för sitt idrottsutövande 

utan istället för sin kvinnlighet. Sedan millenniumskiftet har en stor utjämning skett, 

kvinnornas idrottsprestationer prisas högre och det sänds även mer damidrott i media, även 

om det fortfarande finns vissa skillnader gällande tid i tv-rutan. Utveckling vad det gäller 

antalet aktiva kvinnor i idrotter som traditionellt setts som manliga till exempel brottning, 

boxning, styrkelyft och motorcykel har även det visat på en positiv utveckling i arbetet mot en 

större jämställdhet. I Lagidrotter vad det gäller bollspel verkar det dock inte ha skett några 

dramatiska förändringar även om traditionella spel som fotboll, handboll, innebandy och 

ishockey alla visar på en ökad andel kvinnor.  

Idrotten har enligt Grahn (2008) av tradition varit en mansdominerad arena där det 

maskulina utgjort normen. Jarlbro (2006) tar upp en mer allmän syn på genus, samt idrott 

inom media och pekar på männens större exponering och att de oftare omtalas för sitt 

idrottande än kvinnor. En utjämning verkar dock ha skett angående dam- och herridrotts 
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utrymme i media. Enligt Jarlbro (2006) råder i nuläget inte alls lika stora skillnader, även om 

vissa skillnader fortfarande existerar. 

Även Larsson (2005) bekräftar i sin studie att idrotten traditionellt sett varit en manlig 

arena.  Larsson för ett resonemang kring att den estetiska gymnastiken i Ling gymnastikens 

Sverige från början var tänkt för män, i enlighet med manskroppen som skapelsens krona. 

Han menar dock på att estetik som begrepp under 1900-talet ”bytte kön”. Från att tidigare ha 

associerats med en bildad manskropp till att numera associeras till kvinnlighet. Larsson tar i 

sin avhandling också upp ett flertal skrifter där kvinnliga och manliga egenskaper skiljs åt. I 

dessa beskrivs flickorna som att de främst strävar efter gemenskap och att ha kul medan 

pojkar mer beskrivs som prestations- och tävlingsinriktade. Detta förhållande kommenterar 

Larsson på följande vis: ”Idrottandet, i synnerhet tävlingsidrottandet, görs på detta sätt till 

något ’naturligt’ och ’normalt’ för pojkar/män, medan det görs till något problematiskt för 

flickor/kvinnor, något fyllt av förbehåll. För pojkarnas del ter det sig snarare som om det vore 

märkligt om de inte skulle vara intresserade av idrott och tävling” (s. 107). Larsson för sitt 

resonemang vidare och berör även manligt och kvinnligt i skolvärlden. Han skriver i sin 

studie att statistik visar på att pojkar är mer positivt inställda till ämnet idrott och hälsa än 

flickor, samt att de har högre betyg än flickor. Han ifrågasätter varför det är så och ställer 

bland annat två frågor. Den första frågan är om statistiken kan tänkas ge uttryck för att 

undervisningen som bedrivs på lektionerna fortfarande förknippas med manlighet och på så 

vis gynnar pojkarna. Eller ger statistiken kanske uttryck för en förställning om att det ses som 

naturligt att pojkar presterar bättre i ämnet eftersom de besitter bättre fysiska förutsättningar. 

Hans frågeställningar är relevanta och ännu finns inget konkret svar.  

 

2.4 Vad säger läroplanen om manligt och kvinnligt? 

I kursplanen för idrott och hälsa på gymnasienivå (Gy 11). Står det att “ 

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska 

också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.”(Skolverket 

2011b s. 83). En arbetsmetod som idag används för att motverka stereotypa föreställningar 

samt öka respekt för det egna och andra könet är att pojkar och flickor undervisas 

tillsammans, men så har det inte alltid varit. Flickor och pojkar undervisades länge var för sig. 

Detta på grund av att pojkarnas undervisning inte ansågs lämplig för flickor då den innehöll 

vissa militära inslag. I mitten på 1900-talet började tankar kring samundervisning slå rot och 

år 1962 slog man fast att samundervisning skulle ske i alla skolans ämnen, 

idrottsundervisningen var dock ett undantag. I idrottsundervisningen var rekommendationen 
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att eleverna skulle samundervisas upp till årskurs fem därefter skulle särundervisning ta vid 

(Carli 2004). 

 Debatten slutade dock inte där utan idrottsundervisningens upplägg fortsatte att 

diskuteras. Pedagogerna förespråkade samundervisningen medan fysiologerna förespråkade 

särundervisning och hänvisade till fysiologiska skillnader mellan könen (Lundvall 2004). 

Debatten fick sitt slut år 1980 då en ny läroplan (Lgr80) skred i verket och genom denna fick 

samundervisningen sitt stora genombrott. Lgr 80 förespråkade nämligen samundervisning för 

alla åldrar (Skolöverstyrelsen 1981). I den nya kursplanen för idrott kunde man under 

rubriken bollspel läsa ”Redan från lågstadiet skall pojkar och flickor vänja sig att öva och 

spela tillsammans i lag” (Skolverket 1980, s. 92).  

Samundervisning arbetas allt mer in i idrottsundervisningen. År 1994 kom en ny 

läroplan (Lpo 94) där de tidigare klart uttryckta riktlinjerna för samundervisning var borttagna 

(Carli 2004).  Arbetet med samundervisning fortsatte och i en rapport från 2010 konstaterar 

skolverket att det är sällan som särundervisning brukas som undervisningsform men att det 

fortfarande förkommer i undervisningen (Skolverket 2010). I den nuvarande kursplanen Gy 

11 nämns inte heller uttryckligen att undervisningen skall ske samkönat men enligt skolverket 

gör den det i det allra flesta fall. 

 

2.5 Vad säger läroplanen om tävlingsmoment?  

Om man ser till kursplanerna för ämnet idrott och hälsa historisk sett så är 

tävlingsmoment något som kommit och gått genom åren. I dagens kursplan Gy 11 finns inget 

tävlingsmoment beskrivet utan för att hitta den senaste kursplanen där tävlingsmomentet finns 

beskrivet får vi gå till Lpo 94. I Lpo 94 kommenteras tävlingsmoment på följande vis: ”I 

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

på olika sätt kan förbereda och träna eleverna för målmedvetna satsningar, lagarbete och 

samverkan. Prestations- och tävlingsmoment måste dock användas med omdöme.” 

(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 31). 

Som ovan nämnt finns det i Gy11, den nuvarande kursplanen för ämnet idrott och 

hälsa inga direktiv om att undervisningen ska innehålla tävlingsmoment. Däremot ges det gott 

om utrymme för undervisande lärare att tolka kursplanen och på sitt sätt lägga upp 

undervisningen för att ge eleverna tillfälle att träna på och utveckla de förmågor som beskrivs 

i kursplanen. Det saknas alltså direkta belägg i kursplanen för att implementera ett 

tävlingsmoment i idrottsundervisningen däremot kan man använda sig av tävlingsmomentet 

som ett medel för att bedriva undervisning när det kommer till vissa kriterier. I det centrala 

innehållet för ämnet idrott och hälsa 1 på gymnasiet står det att ”Motions-, idrotts- och 
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friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.” Skall finnas med i 

undervisningen (Skolverket, 2011.).  Detta är ett exempel där man skulle kunna implementera 

ett tävlingsmoment. Gällande kunskapskraven så står det heller ingenting om att 

tävlingsresultat ska tas med i bedömning och betygsättningen, utan det som lyfts fram är i 

vilken grad eleven ”anpassar sina rörelser” till en given aktivitet samt i vilken grad eleven har 

förmåga att ”planera och sätta upp mål”. Inte ens för det högsta betyget (A) står det någonting 

om tävlingsprestationer (ibid.). 

 

2.6 Tidigare forskning om elevers uppfattning av idrott och hälsa  

Innan år 2000 var forskningsläget gällande idrott och hälsa i skolan väldigt 

ofullständigt och endast sporadisk forskning inom ämnet förekom. Grunden för den första 

stora datainsamling lades år 2000 då ett flervetenskapligt forskningsprogram, Skola-Idrott-

Hälsa startade (SHI). Det som utmärkte detta vetenskapliga program gentemot tidigare 

sporadisk forskning var att projektet involverade flera olika lärosäten. De involverade var 

Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholms Universitet, Lärarhögskolan samt Karolinska 

Institutet.  SIH-studien mynnade bland annat ut i olika forskningsrapporter som behandlade 

elevers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa utifrån aspekter som gillande, lärande samt 

deltagandegrad. I en av SIH-studierna närmare bestämt i (Engström, 2004) framkom det att 

majoriteten av de elever som deltog i studien i årskurs fem uppfattade ämnet som roligt och 

viktigt, men att många hade uppfattningen att ämnet handlade mer om vikten att röra på sig än 

om lärande och kunskapsutveckling. Denna studie jämförde skolor med låg- respektive hög 

deltagandegrad i ämnet och resultaten visade på att det fanns skillnader i lärarnas 

förhållningssätt till undervisning och planering. I de skolor där deltagandegraden var låg 

saknades en röd tråd i undervisningen och de hade sällan någon årsplanering. På dessa skolor 

låg fokus även kring enskilda idrotter, tävling och prestation (Lundvall & Meckbach, 2007). 

I en nationell utvärdering, NU-03 (Skolverket, 2003) framkommer skillnader i vad 

pojkar respektive flickor tycker är mest och minst viktigt inom undervisningen i idrott och 

hälsa. Det är fler pojkar än flickor som tycker att det är viktigt att lära sig att tävla, dock är 

”att lära sig tävla” det minst viktiga bland både flickor och pojkar. De alternativ som eleverna 

enligt undersökning anser är viktigast inom undervisningen i idrott och hälsa är saker som att 

”känna att min kropp duger”, ”att ha roligt genom att röra sig” och ”få bättre självförtroende” 

(Skolverket, 2003). 

I en stor undersökning av årskurs 8-elevers inställning till idrottsundervisningen gjord 

av Lars-Magnus Engström (1971) kunde man konstatera att det var stora skillnader i elevernas 

inställning till att delta i individuella tävlingar gentemot lagtävlingar. Lagtävlingar upplevdes 
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enligt studien mer positivt av både flickor och pojkar än individuella tävlingar. Synen på 

tävling skiljde sig även åt mellan pojkar och flickor. Båda typer av tävling, alltså både 

individuellt och i lag visade sig upplevas positivare av pojkar än av flickor. Engström (1975) 

förklarar i sin avhandling Fysisk aktivitet i ungdomsåren sin teori kring varför pojkar har en 

positivare inställning till tävling jämfört med flickor. Engström menar på att pojkars 

positivare inställning till tävling kan bero på att pojkarna ”får lära sig att tävla och konkurrera 

när det gäller fysisk aktivitet i mycket större utsträckning än flickorna. 

Könsrollsuppfattningen i vår kultur påverkar valet av fysisk aktivitet och målsättningen med 

denna” (s. 34)  

Setterlinds (1973) studie visade på liknande resultat som framkommit i Engströms 

(1971) studie. Pojkar hade även här en mer positiv inställning till tävlingar än flickor. Även i 

denna studie konstaterar man att lagtävlingar upplevs mer positivt än individuella tävlingar. I 

en senare studie visade Setterlind (1975) att det var signifikanta skillnader i inställning till 

tävling och betygsprov i idrott mellan svagt motiverade elever i jämförelse med en elevgrupp 

med ”normalt” intresse för idrottsundervisning. Inte helt oväntat var det de svagt motiverade 

eleverna som var mest negativa.  

Jag har inte funnit några nyare större studier rörande mitt ämne, däremot har Eriksson 

m.fl. (2005) i sin utvärdering av grundskolan 2003 ställt någon enstaka fråga som berör just 

tävlingsmomentet. De får där resultatet att det är fler flickor än pojkar som tycker att det är 

mindre viktigt att tävla på lektionerna i idrott och hälsa. Eriksson m.fl. drar också en parallell 

till en tidigare gjord nationell utvärdering från 1992 där det konstaterades att det är fler flickor 

än pojkar som anger att de mår dåligt av att tävla och jämföras med andra.   

 

2.7 Sammanfattande bild  
I bakgrunden målas det upp en bild av att idrott länge förknippats med manlighet samt 

att idrott och tävling står varandra nära. Föreningsidrott och traditionellt manlig idrott verkar 

få ett stort utrymme i dagens idrottsundervisning och idrott och hälsa är det enda ämnet där 

pojkar har högre betyg än flickor. I kursplanen för idrott och hälsa tog man år 2000 återigen 

bort tävlingsbegreppet men också talet om könsskillnader försvann ur kursplanen.  

Det verkar även finnas en viss tendens, om man ser till idrotten i media, att gränserna 

rörande manligt och kvinnligt har börjat luckras upp. Andelen aktiva kvinnor i traditionellt 

manliga grenar har även det ökat. Utrymmet i TV för herr- och damidrott har dessutom blivit 

betydligt mer lika de senaste åren. Detta har lett mig fram till och gjort mig nyfiken på hur 

inställningen till tävlingsmomentet, som är nära förknippat med idrott, ser ut bland pojkar och 

flickor idag.   
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på vad flickor och pojkar som går på gymnasiet har 

för syn på ämnet Idrott och hälsa, och i synnerhet tävlingsmoment inom undervisningen.  

Med flickor och pojkars ”syn på ämnet idrott och hälsa” menas här elevernas känslor 

inför idrottsundervisningen och tävlingsmoment i termer som negativt respektive positivt. 

Arbetet ämnar också att undersöka elevernas uppfattning om varför man tävlar på 

idrottslektionerna, och vad de tror att de lär sig av att tävla.  

 

Frågeställningarna är: 

- Hur ser flickor och pojkar på de tävlingsmoment som ingår i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa?  

- Varför tror flickor och pojkar att tävlingsmoment finns med i ämnet idrott och hälsa?  

- Vad tror och tycker flickor och pojkar att de lär sig av att tävla? 
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4 Metod 

 

4.1 Design  

Metoden som används i undersökningen av gymnasieelevers inställning till 

tävlingsmomentet på idrottslektionerna var kvantitativ och genomfördes genom en 

webbenkät. Studien är en tvärsnittsstudie och tillvägagångssättet jag har valt ger mig genom 

enkäternas kvantitativa egenskaper en god överblick över elevgruppens svar. Allmänt 

använder man sig av en kvantitativ undersökningsmetod för att kunna återge den allmänna 

uppfattningen genom att resultatet blir generaliserbart eftersom man får svar från en större 

population något som är svårare om man använder sig av en kvalitativ metod. En fördel med 

metoden är att respondenten själv kan välja tidpunkt då han eller hon vill svara på frågorna. 

(Stukát, 2011). En annan fördel tror jag skulle kunna vara att chansen att få ärliga svar från 

eleverna ökar vid en kvantitativ, anonym undersökning än till exempel vid intervjuer eftersom 

den mänskliga kontakten saknas med denna metod, däremot ökar risken för missförstånd. Det 

är många olika faktorer, exempelvis ekonomi och tid som spelar in och avgör storleken på 

urvalet och då även generaliserbarheten (Stukát, 2011). Jag vill därför påpeka att jag, på grund 

av studiens ekonomiska och framförallt tidsmässiga ramar, inser att jag inte kommer att kunna 

göra några stora generaliseringar utifrån resultatet.   

4.2 Urval  

Undersökningsgruppen består av totalt 68 stycken ungdomar i åldrarna 16-19 år, både pojkar 

(n=28) och flickor (n=40). Urval gjordes dels eftersom det saknas tidigare forskning kring 

tävlingsmomentet på idrottslektionerna i dessa åldrar, men dels också för att elever i den 

åldern förhoppningsvis har större förståelse av ämnet Idrott och hälsa än elever i lägre 

årskurser. De yngre eleverna, jag syftar då främst på de som går på låg och mellanstadiet hade 

nog haft svårt att förstå hur de skall gå tillväga när de svarar på frågorna i enkäten. Då jag 

själv har studerat till lärare i idrott och hälsa mot gymnasiet fanns det från min sida även ett 

naturligt intresse för att studera just denna grupp. Urvalet var alltså ett bekvämlighetsurval 

och inte ett slumpmässigt urval vilket vore önskvärt (Stukát, 2011). Anledningen till detta var 

uppsatsen tidsmässiga begräsningar samtidigt som eleverna hade många nationella prov och 

skulle snart gå på jullov, vilket försvårade datainsamlingsmöjligheterna. 

Bekvämlighetsurvalet gör att undersökningsgruppen inte är representativ och svaren inte lika 

generaliserbara.  Det är därför orealistiskt eller inte speciellt relevant att ange hur många som 

svarar på ett visst sätt utan jag ämnar utifrån siffrorna, söka efter vissa mönster, uppfattningar 

och variationer som jag har försökt tolka och förstå.  
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4.3 Mätinstrument  

Mätinstrumentet som användes i denna studie var som ovan nämnt webbenkäter.  

När man utformar en enkät så är det viktigt att tänka på vilka frågor man ställer och hur dessa 

ställs (Stukát, 2011). Stukát menar på att som man frågar får man svar. Det är av stor vikt att 

se till att alla frågorna som finns med är nödvändiga, välformulerade så att de inte går att 

missuppfatta och utformade för att passa urvalsgruppen. Stukát talar om graden av 

standardisering och strukturering. Med standardisering menas alltså hur mycket ansvar som 

lämnas till den som ställer frågorna gällande utformningen och den inbördes ordningen. 

Medan strukturering menas i vilken grad frågorna är tolkningsbara beroende på respondentens 

inställning och tidigare erfarenheter. Denna undersökning har en relativt hög grad av både 

strukturering och standardisering, eftersom enkäten på de allra flesta frågor har fasta 

svarsalternativ (ibid.). 

Vissa frågor däremot är mer ostrukturerade då respondenten har möjligheten att 

komma med en egen kommentar genom ett utrymme för fritext (Stukát, 2011). Anledningen 

till att vissa frågor gjordes mer ostrukturerade var för ge eleverna möjlighet att ange en annan 

anledning än de redan angivna svarsalternativen.  

Enkäten inleds med att eleverna får kryssa i att de samtycker till att delta i studien så 

som den beskrivs. Därefter följer en bakgrundsdel med sakfrågor där deltagarna får ange 

bland annat kön, årskurs och om de sysslar med någon fysisk aktivitet utanför skolan och om 

denna aktivitet var något de tävlade i. Sedan följer lite olika typer av frågor. Några frågor är 

dikotoma frågor där deltagarna endast har två valbara svarsalternativ. Andra frågor har flera 

alternativ och även en möjlighet att i fritext komplettera med en egen kommentar eller ange 

en orsak om deltagarna inte tycker att något av alternativen överensstämmer med vad de 

tycker. Avslutningsvis har deltagarna möjlighet att komplettera undersökningen med en övrig 

kommentar. Enkäten utformades så att det inte gick att hoppa över någon fråga utan att 

besvara den. Det finns även endast ett valbart svarsalternativ på varje fråga. Enkäten var 

därtill styrd på det sättet att beroende på hur respondenterna svarade på frågorna slussades de 

vidare till olika frågor. Till exempel: Svarade en deltagare att hen tyckte om att tävla på 

idrottslektionerna slussades hen vidare till en fråga om vad i tävlingsmomentet det är hen 

tyckte om, medan eleven som uppgav att hen ogillade att tävla på idrottslektionerna slussades 

vidare till frågan om vad i tävlingsmomentet hen ogillar.  

Enkäten konstruerats utifrån frågeställningar i tidigare studier och även utifrån frågor 

som dök upp under inläsningen av litteratur. En pilotstudie genomfördes på tre 

gymnasieungdomar som jag sedan tidigare känner. Dessa tre ungdomar fick besvara enkäten 
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och sedan ge mig respons om vad de tyckte. Detta ledde fram till att en fråga omformulerades 

samt så ändrades frågeföljden en aning, för att den skulle bli mer logisk.  

Den slutgiltiga enkäten finns tillgänglig i arbetet som bilaga 2.  

 

4.4 Genomförande  
Till att börja med hörde jag av mig till rektorn på skolan och berättade om min studie 

och frågade om det var okej att gå vidare och kontakta lärare på skolan. Jag talade sedan med 

två olika lärare som var villiga att göra enkäten med sina klasser. De informerades om 

enkäten muntligt men jag skrev även ett missivbrev som jag ville att de skulle läsa upp för 

eleverna. I missivbrevet berättar jag om mig själv, om uppsatsen och om hur enkäten kommer 

att gå till. Det finns även i missivbrevet etisk information, information som även återkommer i 

enkätens i inledningstext. I missivbrevet som jag bad de båda lärarna läsa upp beskriver jag 

även hur tävlingsmomentet definieras i uppsatsen. Kortfattat står det beskrivet i missivet att 

tävlingsmoment ofta är ett inslag i spel och lekar samt att det handlar om rangordning och 

jämförelse. Till exempel att bli sist kvar eller i lagspel vinna över det andra laget. 

Missivbrevet finns även det med bland bilagor – se bilaga 1. 

Enkäten genomfördes på skoltid i början av elevernas lektioner genom att de två 

lärarna delgav eleverna den information som stod i missivet. Efter informationen fick eleverna 

enkätlänken jag bifogat och kunde sedan besvara den via mobilen. Jag var alltså inte på plats 

utan enkätsvaren returnerades direkt genom att de registreras i programmet Survey & Report. 

Datainsamlingen tog totalt tre veckor och 76 elever gavs möjlighet att delta. Av dessa 

76 elever valde 68 stycken att delta vilket gav ett bortfall på åtta deltagare (10,5%) fem av 

bortfallen var elever som påbörjat enkäten men valt att inte avslutat den.   

 

4.5 Databehandling  

Det statistiska material som jag fick in genom enkäterna har behandlats i programmet 

Survey & Report. Programmet gör det möjligt att applicera bakgrundsserier vilket jag 

genomgående gjort med kön för att se hur pojkar och flickors svar skiljer sig åt.  

I resultatavsnittet visas enkla diagram som tydligt visar antalet pojkar och flickor, och 

hur de svarat på enkätfrågorna.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Något som är mycket viktigt när man gör en undersökning är dess tillförlitlighet. 

Validitet och reliabilitet är två tongivande begrepp när man talar om detta. Validitet handlar 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/survey-report
https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/survey-report
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om giltigheten i det vi mäter. Hur väl enkätfrågorna är formulerade för att ge svar på det vi 

ämnar undersöka (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

Alltså hur väl överensstämmer studiens resultat med syftet och frågeställningarna. 

Reliabiliteten handlar om att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Dessa två är 

beroende av varandra, det går inte att utesluta det ena eller andra; hög reliabilitet är en 

förutsättning för att få hög validitet, för att veta vad man mäter så måste tillvägagångssättet 

vara tillförlitligt. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

För att undersökningen ska få hög validitet är det viktigt att syfte och frågeställning är 

väl genomtänkt, så att man är säker på vad det är man vill ta reda på (Stukát, 2011).  

Flera gånger under enkätkonstruktionen återvände jag därför till syfte och 

frågeställningar för att försäkra mig om frågornas relevans utifrån syftet. Precis som Stukát 

(2011) beskriver finns det många felkällor som kan leda till att reliabiliteten i en studie blir 

låg. Några exempel på detta skulle kunna vara feltolkningar av frågor, felskrivningar eller 

felräkningar vid bearbetningen av svaren.  När man gör en enkätundersökning så har man en 

väldigt liten möjlighet att kontrollera reliabiliteten i förväg, det kan man i stort sett först se 

efter att den är besvarad. Är det en fråga som till exempel hoppats över av många eller 

besvarats genom att respondenterna kryssat i fler svarsalternativ än menat kan man börja fatta 

misstankar om dess reliabilitet.  Stukat beskriver att man kan använda sig av test-retest 

metoden, det vill säga upprepa mätningen två gånger med ett litet tidsintervall (inte för stort) 

för att säkerhetsställa reliabiliteten. En metod som dock inte var genomförbar i denna 

undersökning på grund av uppsatsens tidsramar.  Det man kan göra är att vara väldigt 

noggrann med instruktioner och att försäkra sig om att urvalsgruppen uppfattar frågorna på 

rätt sätt.  Tänkbart är att pilotstudien som genomfördes bidrog till en högre reliabilitet 

eftersom den hjälpte till att reda ut oklarheter kring vissa frågor. Det som kan ha sänkt 

reliabiliteten är det faktum att enkäten var webbaserad och respondenterna kan ha 

missuppfattat frågorna (utan min vetskap). Om enkäten inte hade varit webbaserad utan att jag 

istället hade funnits på plats hade jag kunnat besvara eventuella frågor, vilket nu inte var 

möjligt.   

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

För att forskning ska vara etiskt försvarbar finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

De fyra kraven har fastställts av Vetenskapsrådet (2008) och finns beskrivna i skriften 

forskningsetiska principer. Dessa krav valdes att efterföljas och förhållas till i kontakten med 

skolan. Nedan kommer en beskrivning om hur kraven tillmötesgåtts.  
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Informationskravet uppfylldes i denna undersökning genom läraren via missivbrevet 

som upplyste respondenterna, i detta fall eleverna om undersökningens syfte.  Något som kort 

även beskrivs i enkätens inledningstext. Både eleverna och lärarna informerades om att 

deltagandet var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan utan att det 

fick några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2008).   

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva hade rätt att besluta om sin 

medverkan. När uppgiftslämnarna är under 15 år, vilket ingen i denna undersökning var, så 

måste tillstånd från vårdnadshavare inhämtas. I detta fall gjordes dock bedömningen att 

eftersom undersökningen inte var av personlig eller etiskt känslig karaktär, samt att den var 

helt anonym, så räckte det med samtycke från uppgiftslämnare samt företrädare av 

respondent, i detta fall de berörda lärarna på den skola som undersökningen genomfördes på 

(Vetenskapsrådet 2008). Eleverna fick även efter inledningstexten, som presenterade studien, 

kryssa i att de samtyckte till att delta i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som är med och deltar i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att inga obehöriga ska kunna få reda på deltagarnas 

personliga uppgifter (ibid). Eftersom deltagarna i denna undersökning var helt anonyma och 

de enda personliga uppgifter eleverna lämnade ifrån sig var könstillhörighet samt ålder, är det 

en omöjlighet att spåra vem det är som svarat på enkäten.  

Nyttjandekravet innebär i korta drag att det insamlade materialet från studien endast 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2008). Även om resultaten av denna studie 

kommer att publiceras, finnas tillgängligt och vara sökbart så kommer det inte vara möjligt att 

ta reda på vilka som deltagit i studien eftersom skolans namn inte kommer att uppges i 

arbetet. 
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5 Resultat 
 

Resultatet kommer att presenteras genom stapeldiagram och i text förklaras och 

beskrivs även vad diagrammet visar. Genomgående kommer svaren att delas upp på kön för 

att se om det finns några intressanta likheter eller skillnader könen emellan. 

5.1 Vilka har deltagit i studien?  

Det totala antalet deltagare i studien var 68 elever som går på en gymnasieskola i Västra 

Götalands län. Av dessa elever var 40 flickor och 28 pojkar.  

 

Gymnasieeleverna fick besvara en fråga angående om de var aktiva inom någon 

föreningsidrott. Denna information är av intresse för att kunna tolka resultatet då en 

övervägande del av den tidigare forskningen visar på att de som utövar föreningsidrott i större 

utsträckning är positiva till Idrott och hälsa i skolan samt tävling.  

 

Figur 1: Respondenternas (n=68) aktivitet inom föreningsidrott i procent.  

Figur 1 visar i procent antalet deltagare som är aktiva inom någon föreningsidrott. 

52,9 % (36 stycken) har uppgett att de är aktiva i någon föreningsidrott och 47,1 % (32 

stycken) har uppgivit att de inte är aktiva i någon föreningsidrott. Eftersom siffrorna mellan 

de som är aktiva respektive inte aktiva i någon föreningsidrott är relativt jämställda bör detta 

inte vara något som påverkar resultatet.  
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Figuren nedan visar elevernas aktivitet i föreningsidrott uppdelat på kön. 

 

Figur 2: Respondenternas (n=68) aktivitet i föreningsidrott uppdelat på kön i procent. 

 

Figur 2 visar i procent antalet deltagare som är aktiva inom någon föreningsidrott 

baserat på kön. 22,1% (15 stycken)av männen respektive 30,9% (21 stycken) av kvinnorna 

uppger att det är aktiva inom någon föreningsidrott. Det är alltså fler kvinnor i 

undersökningsgruppen som är föreningsaktiva än vad det är män. Det är även fler kvinnor 

27,9% (19 stycken) än män 19,1% (13 stycken) som inte är föreningsaktiva. Att flickorna är 

överrepresenterade i båda kategorierna beror på att det var fler flickor än pojkar som deltog i 

studien. 
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De gymnasieelever som på föregående fråga svarade att de var aktiva inom någon 

föreningsidrott fick även besvara en fråga gällande om de tävlar i sin föreningsidrott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: I procent antalet(n=36) aktiva inom föreningsidrott som även tävlar inom sin 

idrott uppdelat på kön.  

 

Figur 3 visar i procent baserat på kön antalet elever i undersökningsgruppen som är 

aktiva inom föreningsidrott som även tävlar inom sin idrott.  80,6% (29 stycken) av studiens 

deltagare uppger att de tävlar inom sin föreningsidrott medan 19,4 % (7 stycken) uppger att de 

inte tävlar inom sin föreningsidrott.  

Av de 19,4% (7 stycken) som uppgav att de inte tävlade inom sin föreningsidrott är 

16,7% (6 stycken) kvinnor medan männen som inte tävlar i sin föreningsidrott endast är 2,8 % 

(1 styck). Detta diagram visar att det finns en skillnad mellan män och kvinnor då det kommer 

till tävlan inom föreningsidrotten. Fler kvinnor än män väljer av någon anledning att inte tävla 

inom sin föreningsidrott.  
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5.2 Hur uppfattar respondenterna ämnet idrott och hälsa och de 

tävlingsmoment som ingår i undervisningen? 

 

Gymnasieeleverna fick besvara en fråga om vad de tyckte om idrottslektionerna i allmänhet 

eftersom deras allmänna inställning kan påverka deras syn på tävlingsmomentet som ingår i 

undervisningen. Som figuren nedan visar var de valbara alternativen: Jätteroliga”, ”Ganska 

roliga”, ”Inte så roliga” och ”Inte alls roliga.” Två av alternativen var åt det mer positiva 

hållet och två åt det mer negativa hållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Respondenternas (n=68) tycke om idrottslektionerna i allmänhet i procent 

uppdelat efter kön.  

Detta diagram visar att merparten av deltagarna är positivt inställda till idrottslektionerna. 75 

% (51 stycken) av eleverna har valt de två positiva alternativen medan 25 % har valt de två 

mer negativa alternativen. Stapeldiagrammet visar att 39,7 % (27 stycken) av flickorna samt 

35.3 % (24 stycken) av pojkarna har valt de två mer positiva alternativen (staplarna längst åt 

vänster). De två staplarna längst till vänster i diagrammet avser de respondenter som anser att 

idrottslektionerna i allmänhet är jätteroliga. Som vi kan se är det ganska jämställt mellan 

könen. När det kommer till de två staplarna som avser de uppgiftslämnare som anser att 

idrottslektionerna i allmänhet är ganska roliga är det även de relativt jämna, något mer flickor 

än pojkar tycker att idrottslektionerna i allmänhet är ganska roliga. När vi kommer till 

staplarna som avser de uppgiftslämnare som är mer negativt inställda till idrottslektionerna i 

allmänhet domineras dessa av flickor. 14,7 % (13 stycken)av flickorna respektive 4,4 % (4 

stycken) av pojkarna anser att idrottslektionerna i allmänhet inte är så roliga och 4,4 % (3 
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stycken) av flickorna respektive 1,5 % (1 styck) av pojkarna anser att idrottslektionerna inte 

alls är roliga. 

 

Gymnasieeleverna fick därtill besvara en fråga gällande vad de tyckte om att tävla på 

idrottslektionerna. De valbara svarsalternativen var antingen ”Tycker om” eller ”tycker inte 

om”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Respondenternas (n=68) tycke om att tävla på idrottslektionerna 
 

Merparten av deltagarna tycker om att tävla på idrottslektionerna. 76,5 % (52 stycken) 

av deltagarna har kryssat i att det tycker om att tävla medan 23,5 % (16 stycken) har angett att 

de inte tycker om det. Av de respondenter som tycker om att tävla på idrottslektionerna är 

hälften flickor och hälften pojkar. Av de 23,5 % av deltagarna som angivit att de inte tycker 

om att tävla är 20,6% (14 stycken) flickor.  
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De gymnasieelever som på föregående fråga uppgett att de tycker om att tävla fick även 

besvara en fråga om vad i tävlingsmomentet det är de gillar. De valbara svarsalternativen var: 

”Det är kul att vinna”, ”Det är kul att visa kompisarna att man är duktig” eller ”Det är kul att 

visa läraren att man är duktig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Respondenternas (n=52) anger vad i tävlingsmomentet det är de gillar i procent 

uppdelat på kön. 

 

Merparten respondenterna 70,2 % (37 stycken) har angivit att de som de gillar med 

tävlingsmomentet är att det är kul att vinna, vilket är de två staplarna längst till vänster. Några 

respondenter totalt 13,5% (7 stycken) varav 11,5% (6 stycken) pojkar och 1,9 % (1 styck) 

flicka har angett att det tycker att det är kul att visa kompisarna att man är duktig. Det är alltså 

ganska många fler pojkar än flickor som gillar tävlingsmomentet eftersom det är kul att visa 

kompisarna att man är duktig. 15,4% (8 stycken) uppger att det gillar tävlingsmomentet 

eftersom det är kul att visa läraren att man är duktig, här var fördelningen mellan könen lika.  

Denna fråga gav även eleverna tillfälle att i fritext skriva en kompletterande 

kommentar eller ange en egen anledning till vad de gillade med tävlingsmomentet. Några 

elever har valt att skriva en kommentar. Två pojkar har skrivit att de gillar tävlingsmomentet 

eftersom det leder till gemenskap och samarbete.  En annan kille uppger att tävlingar är 

eggande och hjälper fler att prestera mera. En tjej skriver att det är kul att visa både 

klasskamrater och lärare eftersom det är en bekräftelse på att man är bra på något. En annan 

tjej anger att hon gillar att tävla för att förbättra sig själv genom att slå rekord.  

De gymnasieelever som uppgav att de inte tyckte om att tävla fick besvara en fråga om vad i 

tävlingsmomentet de var de ogillade. De valbara svarsalternativen var: ”Jag avskyr att 
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förlora”, ”Känna att man inte räcker till”, ”Bli jämförd med andra” eller ”Bli bedömd av 

läraren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Respondenternas (n=16) anger vad i tävlingsmomentet de ogillar i procent 

uppdelat på kön. 

De elever som uppgav att de inte tyckte om att tävla på idrottslektionerna (n=16) har 

på denna fråga fått ange vad i tävlingsmomentet de ogillar. De flesta flickor 50 % (8 stycken) 

uppgav att de ogillade tävlingsmomentet eftersom man blev jämförd med andra. Några av 

deltagarna totalt 37,6% (6 stycken) uppger även att de ogillar tävlingsmomentet eftersom man 

känner att man inte räcker till 31,3% (5 stycken) bland flickorna och 6,3 % (1 styck) av 

pojkarna uppger detta. Det finns även någon 6,3 % (1 styck) pojke respektive 6,3 % (1 styck) 

flicka som ogillar tävlingsmomentet eftersom man blir bedömd av läraren. Även på denna 

fråga kunde eleverna komma med en egen kommentar eller orsak till varför de ogillade 

tävlingsmomentet och då är det en tjej som valt att skriva ”att bli bedömd av läraren på grund 

av att denna jämför en med andra.”  
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Gymnasieeleverna fick också besvara en fråga om de tyckte att det var viktigt att 

tävlingsmomentet var en del av undervisningen i idrott och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Respondenternas (n= 68) tycke om det är viktigt att tävlingsmomentet är en del 

av undervisningen i procent uppdelat på kön. 
 

Det råder delade åsikter om huruvida ett tävlingsmoment borde vara en del av 

undervisningen i idrott och hälsa. 55,9% (38 stycken) tycker att ”ja, det är viktigt att det finns 

med” medan 44,1% (30 stycken) tycker att ”nej, det är inte viktigt.” Fler flickor 32,4% (22 

stycken) än pojkar 11,8% (8 stycken) anser att det inte är viktigt att tävlingsmomentet finns 

med som en del av undervisningen. 
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 I enkäten ingick vidare en fråga om prestation kopplat till betyg. Eleverna fick besvara en 

fråga om de tror att deras prestation under tävling togs med i lärarens bedömning och 

betygsättning. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 10: Om Respondenterna (n=68) tror att deras prestation under tävling tas med i 

betygsättningen i procent uppdelat på kön 
 

Totalt uppger 77,9 % (53 stycken) av deltagarna att de tror att deras prestation under 

tävling tas med i betygsättningen. Av dessa 77,9% (53 stycken) är 48,5% (33 stycken) flickor 

och 29,4% (20 stycken) pojkar. Det är alltså fler flickor än pojkar som tror att deras prestation 

tas med i betygsättningen. 22,1% (15 stycken) av deltagarna tror inte att deras prestation 

under tävling tas med i betygsättningen, här var förhållandet mellan könen ganska jämt.    
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Gymnasieeleverna fick dessutom besvara en fråga om varför de trodde att man tävlade på 

lektionerna i idrott och hälsa. De valbara svarsalternativen var ”För att det står i läroplanen 

Gy 11”, ”För att alla ska göra sitt bästa och prestera bättre” eller ”För att det ska bli lättare för 

läraren att bedöma och sätta betyg”  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 11: Respondenternas (n=68) uppfattning om varför det tävlas på 

idrottslektionerna i procent uppdelat på kön.  

 

Merparten av deltagarna, 86,8% (59 stycken) uppger att de tror att man tävlar på 

idrottslektionerna för att alla elever ska göra sitt bästa och prestera bättre. 8,8 % (6 stycken) 

av deltagarna tror att man tävlar på lektionerna i idrott och hälsa eftersom det står i läroplanen 

av dessa är 2,9 % (2 stycken) pojkar respektive 5,9 % (4 stycken) flickor. 4,4 % (3 stycken) 

av deltagarna, endas flickor tror att man tävlar på idrottslektionerna för att det skall bli lättare 

för läraren att bedöma och sätta betyg.  
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I enkäten ingick även en fråga där gymnasieeleverna fick svara på om de tyckte att de lärde 

sig något av att tävla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Respondenternas (n=68) uppfattning om de lär sig något av att tävla. 
 

Här råder delade meningar, totalt uppger 54,4% (37 stycken) att de lär sig något av att 

tävla medan 45,6% (31 stycken) uppger att de inte lär sig något av att tävla. Det är fler pojkar 

(21 stycken) än flickor (16 stycken) som uppger att de lär sig något av att tävla. 
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De gymnasieelever som uppgav att de lärde sig något av att tävla fick även besvara en fråga 

om vad de trodde att de lärde sig av att tävla på lektionerna i idrott och hälsa. De valbara 

svarsalternativen var ”Att samarbeta med andra exempelvis i lag”, ”Att bli en god 

vinnare/förlorare”, ”Att prestera under press” eller ”Utmana och pressa sig själv till det 

yttersta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Respondenternas (n=37) uppfattning om vad de lär sig av att tävla i procent 

uppdelat på kön. 

40,5 % (15 stycken) av respondenterna uppgav att de tycker att de genom att tävla lär 

sig ”att utmana och pressa sig själv till de yttersta.” Det var fler flickor 24,3% (9 stycken) än 

pojkar 16,2% (6 stycken)som uppgav detta. 37,8% (14 stycken) av deltagarna tyckte att det lär 

sig att samarbeta med andra exempelvis i lag genom att tävla. Detta alternativ valdes av 

betydligt mer pojkar 27,0 % (10 stycken) än flickor 10,8 % (4 stycken). Det var även några 

som genom tävling tyckte att de lärde sig att prestera under press totalt 16 % (6 stycken) 

jämnt fördelat på de båda könen. Några pojkar (2 stycken) tyckte även att man genom att tävla 

lärde sig att bli en god vinnare/förlorare. 

Den sista frågan var en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att komma med 

en egen kommentar. Det allra flesta har valt att inte kommentera, någon har kommenterat 

något mindre seriöst som klassificeras som bortfall men några har faktiskt valt att ge en 

kommentar som jag anser vara förmerande och värdefull.  

En pojke har valt att skriva att ”Bra prestation inte är viktigt, bra delaktighet är 

viktigt.”  En annan pojke har skrivit att han tycker att man skall tävla mer. Två flickor har 

även valt att komma med en kommentar. Den första skriver att ”ibland är det kul att tävla och 
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ibland inte det beror på vad man tävlar i.” Den andra flickan har valt att skriva att ”tävling är 

en del av sport helt enkelt. Alla är inte bäst på allt och de måste accepteras.”    
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6 Diskussion 
 

Nedan följer inledningsvis en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i 

förhållande  

till tidigare forskning, litteratur och det teoretiska perspektivet. En del funderingar som 

uppkom i bearbetningen av resultatet kommer även att diskuteras. Därefter följer en 

metoddiskussion. Sist men inte minst kommer förslag till vidare forskning inom området.  

  

6.1 Resultatdiskussion  

Merparten av deltagarna tyckte om att tävla på idrottslektionerna. 76,5 % (52 stycken) 

av deltagarna har kryssat i att det tycker om att tävla medan 23,5 % (16 stycken) har angett att 

de inte tycker om det. Av de respondenter som tycker om att tävla på idrottslektionerna är 

hälften flickor och hälften pojkar. Av de 23,5 % (16 stycken) av deltagarna som angivit att de 

inte tycker om att tävla är 20,6% (14 stycken) flickor. Fler flickor än pojkar besvarade 

enkäten vilket gör att resultaten mellan könen är svåra att jämföra. Resultaten ger dock vissa 

indikationer på att flickor tycker sämre om att tävla än vad pojkar gör. Genusteoretiska 

förklaringarna av konstruktionen av kön som både Engström (1975) och Larsson (2005) 

diskuterar så skulle detta kunna ses som ett uttryck för just konstruktion av kön, att män 

förväntas uppskatta tävling mer än kvinnor. Larsson (2005) menar på att tävling görs till 

något naturligt och normalt för pojkar/män, medan det görs till något problematiskt för 

flickor/kvinnor, något fyllt av förbehåll. Även Engström (1975)  påtalar att pojkar i mycket 

större utsträckning får lära sig att tävla och konkurrera när det gäller fysisk aktivitet än vad 

flickor får. Dock visar resultaten endast svaga indikationer och jag är av den uppfattningen att 

min undersökning inte är tillräckligt omfattande för att man skall kunna dra några större 

slutsatser utifrån dessa resultat. 

De respondenter som svarade att de tyckte om att tävla fick även besvara en fråga om 

vad i tävlingsmomentet det är de tycker om. Merparten respondenterna 70,2 % (37 stycken) 

angav då att det som de gillar med tävlingsmomentet är att det är kul att vinna (se figur 7). 

Något som sannolikt är naturligt med tanke på att en person som gillar att tävla kanske också 

strävar efter att vinna och känslan som medföljer. Det var dock fler pojkar än flickor som 

angav att det tyckte om att tävla eftersom det var kul att visa kompisarna att man var duktig. 

Kanske kan detta vara en indikation på att pojkar i större utsträckning än flickor tycker om att 

imponera på andra. Jag vet inte om detta är en ren tillfällighet eller om det är en del av de 

kollektiva föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt.  
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De elever som uppgav att de inte tyckte om att tävla på idrottslektionerna har även de 

fått ange vad i tävlingsmomentet de ogillar. De flesta flickor 50 % (8 stycken) uppgav att de 

ogillade tävlingsmomentet eftersom man blev jämförd med andra. Flera av deltagarna totalt 

37,6% (6 stycken) uppger även att de ogillar tävlingsmomentet eftersom man känner att man 

inte räcker till, 31,3% (5 stycken) bland flickorna och 6,3 % (1 styck) av pojkarna uppger 

detta.  Som vi kan se är flickorna överrepresenterade. Flickorna är alltså mer bekymrade än 

pojkarna för att räcka till och jämföras med andra. Detta är även något som konstaterades i en 

nationell utvärdering från 1992 som Eriksson m.fl. (2005) tar upp i sin studie. Den nationella 

utvärderingen från 1992 visar att fler flickor än pojkar anger att det mår dåligt av att tävla och 

jämföras med andra. Utifrån min studies resultat och den enkät som användes går det inte att 

utläsa orsaken till varför fler flickor än pojkar känner så, inte heller den nationella 

utvärderingen från 1992 ger några svar på detta – det krävs vidare forskning. Återigen skulle 

man kunna koppla detta till konstruktionen av kön och se det som en sannolik förklaring till 

att fler flickor än pojkar uppger att de ogillar att tävla eftersom de känner att de blir jämförda 

med andra eller känner att de inte räcker till. 

Det råder delade åsikter om huruvida ett tävlingsmoment borde vara en del av 

undervisningen i idrott och hälsa. 55,9% (38 stycken) tycker att ”ja, det är viktigt att det finns 

med” medan 40,1% (30 stycken) tycker att nej, det är inte viktigt. I enhet med skolverkets 

studie NU-03 har även min studie visat att det är fler pojkar än flickor som tycker att det är 

viktigt att tävla. Till skillnad från skolverkets studie har mina respondenter inte fått rangordna 

vad de tycker är viktigt att lära sig genom undervisningen i idrott och hälsa utan de har istället 

svarat på om de anser att det är viktigt att tävlingsmomentet är en del av den. Skolverkets 

studie visar att av de givna alternativen så är ”att lära sig att tävla” det minst viktiga. Kanske 

kan man dra en parallell till min studie och anta att det är därför som siffran på de som tycker 

att ”nej det är inte viktigt att tävlingsmomentet är en del av undervisningen” är relativt hög. I 

enhet med min studie konstaterar även Setterlind (1973), Engström (1971) och Larsson 

(2005) i sina studier att fler pojkar än flickor är positiva till tävling. 

40,5% (15 stycken) av respondenterna uppgav att de tycker att de genom att tävla lär 

sig att utmana och pressa sig själv till de yttersta. Det var fler flickor 24,3% (9 stycken) än 

pojkar 16,2% (6 stycken) som uppgav detta.  37,8% (14 stycken) av deltagarna tyckte att det 

lär sig att samarbeta med andra exempelvis i lag genom att tävla. Detta alternativ valdes av 

betydligt mer pojkar 27,0 % (10 stycken) än flickor 10,8 % (4 stycken) något som jag tycker 

är ganska intressant. Vad kommer det sig att fler pojkar anser att de lär sig att samarbeta 

genom att tävla exempelvis i lag? Det är svårt att säga var denna skillnad kommer ifrån, 

kanske kan det vara så att pojkarna tänkte mer på lagidrotter medan flickor kanske tänkte mer 
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på individuella idrotter. En fråga jag genom min enkät inte kan ge något svar på utan för att 

finna svar på detta krävs vidare forskning.  

 Merparten av deltagarna, 86,8% (59 stycken) uppger att de tror att man tävlar på 

idrottslektionerna för att alla elever ska göra sitt bästa och prestera bättre. 8,8 % (6 stycken) 

av deltagarna tror att man tävlar på lektionerna i idrott och hälsa eftersom det står i läroplanen 

och av dessa är det 2,9 % (2 stycken) pojkar respektive 5,9 % (4 stycken) flickor. 4,4 % (3 

stycken) av deltagarna, endast flickor, tror att man tävlar på idrottslektionerna för att det skall 

bli lättare för läraren att bedöma och sätta betyg. Något som är ganska oroväckande är att det 

finns de elever som tror att man tävlar på grund av att det står i läroplanen eller på grund av 

att det skall bli lättare för läraren att bedöma och sätta betyg. Av någon anledning är det fler 

flickor än pojkar som tror detta. Utifrån studiens resultat och den enkät som användes går det 

inte att utläsa orsaken till varför. Jag har dock en teori om att det kanske kan vara så att det är 

de elever som är negativt inställda till tävling som har svarat att de tror att man tävlar på 

grund av att det står i läroplanen eller på grund av att det skall bli lättare för läraren att 

bedöma och sätta betyg. Att dessa elever då, främst flickor inte gillar att tävla på 

idrottslektionerna vore helt förståeligt. Det finns dock inga belägg för detta i litteraturen. 

Däremot kan vi i tidigare litteraturgenomgången läsa att det i aktuell kursplan Gy 11 inte står 

någonting om att ett tävlingsmoment skall finnas med i undervisningen. Det finns heller inget 

belägg i kunskapskraven för att bedöma och betygsätta tävlingsresultat (Skolverket, 2011.). 

Enligt kunskapskraven är det helt andra aspekter som skall bedömas, till exempel i vilken 

grad eleven ”anpassar sina rörelser” till en given aktivitet. Jag har svårt att se att detta är ett 

uttryck för konstruktionen av kön. Enligt både Larsson 2007 och SHI-studien (2004) så 

saknar många elever förståelse för vad ämnets syfte är, deras bild av idrott och hälsa är diffus 

och att de har svårt med att förstå lektionernas syfte i förhållande till kunskapsmålen. Det är 

fullt möjligt att detta leder till negativa konsekvenser för ämnet Idrott och hälsa. Då många 

elever saknar förståelse för ämnets syfte kan man tro att de har svårt att motiveras till att delta 

eller att de ogillar ämnet eftersom de inte förstår dess mening. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Metoden för datainsamlingen, alltså webenkäter har fungerat jättebra. Det var väldigt enkelt 

för deltagarna att svara, de behövde bara följa länken, svara på frågorna och därefter klicka på 

”skicka in ditt svar”. Det gick lite trögt med datainsamlingen eftersom den skedde samtidigt 

som många nationella prov genomfördes. Jag inser nu i efterhand att jag borde tagit kontakt 

med fler skolor och lärare för att få in en större mängd data för att kunna göra resultaten mer 

generaliserbara (Stukát, 2011). Att urvalet var ganska litet gjorde även att procentsatserna 
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blev väldigt höga trots att det var ganska få personer som svarade på ett visst sätt. Detta blev 

ganska missvisande och därför valde jag att inom parantes även ange antal elever som svarat 

på ett visst sätt.    

Fler flickor än pojkar besvarade enkäten vilket gjorde att jämförelsen mellan könen 

försvårades men också att stapeldiagrammen gav en missvisande bild eftersom antalet flickor 

utgjorde en större del än antalet pojkar. Trots att fördelningen mellan könen blev ganska stor 

kan man ändå se mönster och indikationer på att fler pojkar eller flickor valt att svara si eller 

så. Om jag fick göra om något eller om jag senare gör en liknande studie där jag som denna 

jämför två parametrar (i detta fall kön) hade jag sett till att fördelningen var mer jämlik 

alternativt använt mig av matematik för att ge de parametrar som skall jämföras liks stor del 

av det totala antalet.  

Jag anser att denna metod har sparat mig tid eftersom jag inte åkt ut till skolorna 

personligen, samtidigt som den underlättade sammanställningen och bearbetningen av data. Å 

andra sidan kanske jag hade fått in fler svar och även undvikit missuppfattningar genom att 

jag hade kunnat svara på elevernas frågor. Men jag anser ändå att metoden funkat väl och ur 

miljösynpunkt är denna metod riktigt bra. Antalet elever som fick möjlighet att besvara 

enkäten var 76 elever, av dessa valde 68 att svara vilket ger ett bortfall på 10,5 %. 

Bekvämlighetsurvalet samt bortfallet är två faktorer som gör att resultaten inte är 

generaliserbara (Stukát, 2011). Det skulle kunna vara så att de elever som inte valt att delta är 

de elever som inte är intresserade av idrott eller tävlan. Medan nyfikenheten hos de elever 

som tycker om idrott och tävlan väcks när de får reda på vad enkäten handlar om. Detta gör 

att viktig data går förlorad och resultaten kanske inte riktigt speglar verkligheten.  

När denna undersökning genomfördes har inte medgivande från deltagarnas 

vårdnadshavare samlats in, då bedömningen gjordes att frågorna i enkäten inte var av etiskt 

känslig karaktär. Detta är något som dock behöver tänkas igenom noga eftersom det alltid kan 

finnas individer som skulle kunna uppfatta frågorna som känsliga och eventuellt ta illa vid sig 

(Stukát, 2011). Svaren kan eventuellt ha påverkats av att någon elev först valt att delta i 

undersökningen men sedan inte slutfört den. Att eleven inte valt att besvara hela enkäten kan 

tänkas bero på olika faktorer. Hen kan ha uppfattat frågorna som för privata eller känsliga, 

eller så var hen omotiverad och inte villig att besvara enkäten. Jag tror att min närvaro när 

enkäten genomfördes kanske skulle kunnat ha förhindrat detta. Något jag hade gjort 

annorlunda om jag skulle ha gjort om arbetet.   

När det kommer till utformningen av enkäterna, så skulle jag nog ändra en del om jag 

skulle göra om undersökningen. Jag tror att jag bland annat skulle ha delat upp enkäten i två 

delar, en där eleverna fick bevara frågor om lagtävling och en där de fått besvara frågor om 
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individuell tävling. I enkäten som genomfördes i min undersökning bevarades endast frågor 

om tävling i helhet. Detta utlämnar ett ganska stort utrymme för tolkning och beroende på 

elevernas tidigare erfarenheter kan de associera olika mycket till lagtävling eller 

individuelltävling. Vilket i sin tur kan ha påverkats studiens validitet (Stukát, 2011).  

 

6.3 Vidare forskning 

Studien som har genomförts är genomförd på en väldigt, väldigt liten del av Sveriges 

alla gymnasieelever vilket gör att resultaten inte är generaliserbara och inte gällande för hela 

populationen. För detta krävs vidare forskning och att studien genomförs med ett betydligt 

större urval – gärna på skolor utspridda över hela Sverige för att få ett representativt urval. Jag 

skulle även vilja se vidare forskning krig bakomliggande orsaker till varför fler flickor än 

pojkar uppger att det ogillar tävlingsmomentet eftersom de känner att de blir jämförda med 

andra och att de inte räcker till. Vad är själva anledningen till att flickor i större utsträckning 

än pojkar känner så. Jag skulle även vilja se vidare forskning kring vad som ligger till grund 

för att vissa elever tror att man tävlar på undervisningen i idrott och hälsa eftersom ”det står i 

läroplanen” eller ”för att det skall bli lättare för läraren att bedöma och sätta betyg.” Jag 

tycker att det vore mycket intressant att se vad det är ligger till grund för att eleverna bildar 

sig denna uppfattning.  

Jag fann även något i litteraturgenomgången som vore intressant att forska vidare 

kring. Detta är något som Larsson (2005) i sin studie Idrott och hälsa- manlighetens sista 

bastion i skolan tar upp. Larsson ifrågasätter varför pojkar är positivare inställda till tävling 

och varför de har högre betyg i ämnet. Han ifrågasätter om statistiken kan tänkas ge uttryck 

för att undervisningen som bedrivs på lektionerna fortfarande förknippas med manlighet och 

på så vis gynnar pojkarna. Eller om statistiken kanske ger uttryck för en förställning om att 

det ses som naturligt att pojkar presterar bättre i ämnet eftersom de besitter bättre fysiska 

förutsättningar. Jag finner hans funderingar kring ämnet intressanta och skulle gärna vilja se 

forskning kring ämnet. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Hej (lärarens namn)!  

Jag heter Lina Bryntesson och studerar till lärare i idrott och hälsa på Karlstad Universitet. Jag är nu inne 

på min tredje termin och just nu skriver jag en uppsats som hör till kursen Självständigt arbete, 15hp.  

Uppsatsen syftar till att ta reda på vad gymnasieelever anser om att tävla huvudsakligen inom 

undervisningen i idrott och hälsa. Det skulle vara till stor hjälp om eleverna i årskurs 1-3 på Er skola 

ville delta i undersökningen. Det är en web-enkät som består av 15 frågor som tar cirka fem minuter att 

besvarasvara. Svaren är helt anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte inom detta 

arbete. Skolans namn kommer inte att publiceras utan den enda personliga information som 

framkommer av eleverna är deras könstillhörighet.  

Elevernas deltagande är självklart frivilligt och går när som helst att avbryta utan att det får några 

konsekvenser. Det jag ber Dig om är att förmedla länken till enkäten samt läsa upp hur tävling i detta 

arbete definieras. 

Jag skulle bli både jätteglad och tacksam om Du ville hjälpa till med att bidra till denna undersökning 

genom att läsa upp definitionen av vad tävlingsmoment är samt förmedla länken till eleverna på just Er 

skola.  

 

Nedan finner Du länken till enkäten samt kort om hur tävling definieras i detta arbete. 

Enkät länk: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/8083 

Ett tävlingsmoment kan vara en del av undervisningen i idrott och hälsa, ofta används det kanske som ett 

inslag i spel och lekar. Tävlingsmomentet handlar om rangordning och jämförelse. Tillexempel att bli 

sista kvar, eller i lagspel vinna över det andra laget. För att en aktivitet skall bli tävling måste det finnas 

regler för aktiviteten som deltagarna förhåller sig till för att skapa så lika villkor som möjligt. Det bör 

även finnas en typ av domare som i förväg känner till reglerna och kriterierna för jämförelser, så att 

denne kan avgöra vem eller vilka som vinner. 

 

Om Du har några frågor gällande undersökningen, svarar jag mer än gärna! 

Email (mailadress)   

Mobil nummer: (07x-xxx-xxx) 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Bryntesson  

 
 

 

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/8083
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Bilaga 2  

       

Jag samtycker till att delta i studien så som den beskrivs och har fått information om studiens 

syfte och dess genomförande. Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och 

att jag när som helst kan avsluta mitt deltagande utan att behöva ange skäl till detta eller 

drabbas av några konsekvenser.  

Jag samtycker till att delta i studien. 

1. Kön? 

Man 

Kvinna  

2. Årskurs? 

1:an på gymnasiet 

2:an på gymnasiet 

3:an på gymnasiet 

3. Är du aktiv i någon föreningsidrott?  

Ja 

Nej  

4. Tävlar du inom din föreningsidrott? (Match/tävling individuellt i lag eller trupp). 

Ja 

Nej 

5. Vad tycker du om idrottslektionerna? (I allmänhet) 

Jätteroliga  

Ganska roliga  

Inte så roliga  

Inte alls roliga 

6. Vad tycker du om att tävla på idrottslektionerna? (Alla aktiviteter som handlar om 

att vinna/förlora) 

Tycker om 

Tycker inte om 

7. Om du tycker om att tävla, vad i tävlingsmomentet är det du gillar?  

Det är kul att vinna 

Det är kul att visa kompisarna att man är duktig 
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Det är kul att visa läraren att man är duktig Annat, 

nämligen: 

 

8. Om du inte tycker om att tävla vad i tävlingsmomentet är det du ogillar?  

 

9. Tycker du det är viktigt att tävlingsmomentet finns med som en del av 

undervisningen i idrott och hälsa? 

Ja 

Nej 

10. Tror du att läraren bedömer din prestation under tävling?  (Att din prestation 

under tävling tas med i betygsättningen) 

Ja 

Nej 

11. Varför tror du man tävlar på lektionerna i idrott och hälsa? 

För att det står i läroplanen (Gy11) 

För att alla elever skall göra sitt bästa och prestera bättre 

För att det skall bli lättare för läraren att bedöma och sätta betyg 

12. Tycker du att du lär dig något av att tävla på idrottslektionerna? 

Ja 

Nej 

 

 

 

 

 

 

Jag avskyr att förlora 

Känna att man inte räcker till 

Bli jämförd med andra 

Bli bedömd av läraren 

Annat, nämligen: 
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13. Vad tycker du att du lär dig?  

 

       Att samarbeta bättre med andra exempelvis i lag

 

14. Övriga kommentarer.  

Har du några övriga kommentarer vore jag tacksam om du delade med dig av dem i rutan 

nedan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bli en god vinnare/förlorare 

Att prestera under press  

Utmana och pressa sig själv till det yttersta 

Om annat, nämligen: 


