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Sammanfattning:  

 
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vilka normativa uppfattningar 

idrottslärare har om tävlingsidrott som arbetsform och hur dessa påverkar undervisningens 

innehåll. För att uppnå undersökningens syfte formulerades två frågeställningar; vad anser 

idrottslärare att tävlingsidrott ska användas till i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? samt 

hur arbetar idrottslärare med tävlingsidrott i undervisningen? Undersökningens resultat 

baserades på intervjuer med tre idrottslärare som arbetar med elever i årskurs 3-6 och en 

idrottslärare som arbetar på gymnasiet men som tidigare har arbetat med elever i årskurs 3-6. 

Resultatet visade att de intervjuade idrottslärarna ansåg att tävlingsidrott i undervisningen ska 

fostra elever till att bli kompetenta tävlingsidrottare och att tävlingsidrott i undervisningen ska 

fungera som ett medel för att få elever att vara aktiva. Den viktigaste slutsatsen av 

undersökningen var att de normativa uppfattningarna, som de intervjuade idrottslärarna hade, 

inte alltid motsvarar ämnet idrott och hälsas mål och syften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: arbetsform, idrott och hälsa, idrottslärare, tävlingsidrott, undervisning. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Introduktion 

 

Genomgående i lärarutbildningen har vi studenter haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

skolans verksamhet, för att på så vis upptäcka brister och kunna bidra till utveckling av 

verksamheten. Exempel på brister som kan förekomma är hur skolan bedriver ämnet i idrott 

och hälsa då det har visat sig att ämnet inte alltid bedrivs på jämlika villkor för alla elever. 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s.8) ska det inte 

spela någon roll vilket kön, vilken etnicitet, funktionalitet eller sociala bakgrund osv. eleven 

har, utan alla elever har rätt till en likvärdig utbildning som bedrivs på jämlika villkor och där 

de får sina behov tillfredsställda. Även om detta står uttryckt i läroplanen så efterlevs inte alltid 

detta på ett tillfredställande sätt. Detta är något som konstateras i den Nationella utvärderingen 

(2003, s.186-189), att elevernas idrottsbakgrund har en avgörande roll för vilket betyg de får i 

idrott och hälsa. Utvärderingen pekar på att de som utövar idrott på fritiden är de som får de 

högsta betygen, vilket avslöjar vad innehållet i undervisningen präglas av och vad som 

prioriteras vid betygssättningen. Skolverkets rapport (2010, s.74-75), På pojkarnas planhalva, 

visar även den att det förekommer att undervisningen i idrott och hälsa bedrivs på ojämlika 

villkor. Då föreningsidrotten har ett stort inflytande över ämnet samt att många lärare själva är 

eller har varit aktiva i idrottsföreningar blir innehållet i undervisningen också därefter. Detta 

leder i sin tur till att det gynnar de som redan är idrottsaktiva på fritiden (Skolverket 2010:8-9). 

Mina erfarenheter av idrott och hälsa i skolan är i linje med det ovan beskrivna från skolverkets 

rapport och utvärdering. Under min tid som elev i grundskolan fick jag, genomgående under 

studietiden, det högsta betyget i idrott och hälsa utan att behöva anstränga mig. Även om jag 

inte var särskilt duktig i simning och dans eller inte hade kunskaper i friluftsliv fick jag det 

högsta betyget. Mina kunskaper och färdigheter i fotboll och innebandy, som jag förvärvat 

genom att vara aktiv i idrottsföreningar, värderade lärarna högre än allt annat. Redelius (2004, 

s.42-46) visar sin studie, om orsaken till elevers negativa inställning till idrott och hälsa, att de 

elever som ogillar ämnet idrott och hälsa anser att det är för mycket tävlingsidrott samt 

tävlingsinslag i undervisningen. Dessa elever är också de elever som har lägre betyg i ämnet, 

menar hon. I ämnesrapporten för idrott och hälsa (NU-03, s.21), redovisas att lärare tycker att 

”lära sig konkurrera” och ”tävla” var det som var minst viktigast att eleverna lärde sig. Trots att 
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lärarna anser att konkurrens och tävling inte är viktigt så är undervisningen generellt präglat av 

tävlingsidrott med en tävlingslogik. 

 

Då lärarna har en central roll i undervisningens utformning, samt mot den bakgrund som 

beskrevs ovan, har jag blivit intresserad av att ta reda på vad idrottslärare har för uppfattningar 

kring att använda tävlingsidrott som arbetsform i undervisningen. Förhoppningen är att arbetet 

ska vidga vyerna om varför idrottslärare väljer tävlingsidrott som arbetsform i undervisningen 

och möjligtvis få reda på om de tillämpar en tävlingslogik. 

 

1.2 Bakgrund 

 
1.2.1 Begrepp 

1.2.1.1 Tävlingslogik 

Engström belyser idrottsutövandets komplexa innehåll genom att dela in det i olika logiker. Det 

som ser ut vara samma aktivitet kan ha olika innebörd för olika människor, det vill säga att de 

som deltar i en och samma aktivitet inte följer samma logik, eller så kan det som ser att vara 

olika aktiviteter ha samma innebörd, det vill säga att de har samma logik. Genom logikerna vill 

Engström synliggöra det självklara sättet att handla på och vad det omöjliga är att göra inom en 

verksamhet. ”Tävling och rangordning” är en av tio logiker som Engström har identifierat. 

Enligt denna logik gäller det att träna för att prestera i förhållande till andra. Mästerskap, 

seriesystem, landskamper osv. bygger på denna logik. För att rangordningen ska ske på ett 

rättvist och tillförlitligt sätt finns ett regelsystem som ska följas strikt. Då det yttersta målet är 

att segra för att komma högst upp i rangordningen blir det naturligt att individen underkastar 

sig hård träning för att leva upp till denna norm. Att träna hårt och prestera kommer därför i 

första hand vare sig individen har lust eller ork. Tävlingsidrott faller naturligt inom ramen för 

denna logik. Vidare menar han att tävlingslogiken inte enbart förekommer formellt så som 

inom föreningsidrotten utan även förekommer när aktiviteter utövas spontant men då i 

lekfullare former (Engström, 2010 s. 49-57). 
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1.2.1.2 Tävlingsidrott 

Exempel på tävlingsidrott är lagbollsporter (fotboll, basket, handboll), individuella 

idrottsgrenar (friidrott, tennis, golf, längdskidåkning, gymnastik). Tävlingsidrott kan sägas vara 

detsamma som de idrottsgrenar som finns inom ramen för den organiserade föreningsidrotten 

(Engström 2010, s.52-57). 

Det centrala i tävlingsidrotten är tävling, prestation och framgång och kännetecknas av strikta 

regler, normer och värderingar i idrottsliga sammanhang samt att individen hela tiden försöker 

prestera i jämförelse med andra. Det hela går ut på att utövarnas prestationer ska mätas, 

jämföras och rangordnas. Träning är också centralt inom tävlingsidrotten då utövarna tränar för 

utveckla t.ex. sin fysiska förmåga eller tekniker för att på så vis förbättra sin 

prestationsförmåga (Nilsson 1988, s.6-8, Engström 2010, s. 52-57).  

1.2.1.3 Tävlingsidrott som arbetsform 

Om idrottslärare väljer att använda tävlingsidrott i undervisningen bör syftet vara att utveckla 

kunskaper, förmågor och färdigheter som är i linje med det som uttrycks i skolans 

styrdokument. Tävlingsidrott i undervisningssammanhang kan därmed sägas vara en 

arbetsform för att uppnå mål och syften i läroplan och kursplan. 

1.2.2 Mål och syften i kursplanen för idrott och hälsa 
 

Om idrottslärare väljer att arbeta med tävlingsidrott i undervisningen bör eleverna få möjlighet 

att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter som motsvarar de mål och intentioner som 

uttrycks i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. I kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan 

går det att urskilja fyra huvudsakliga teman som undervisningen bör syfta till att utveckla hos 

eleverna. Dessa är fysiska förmågor, sociala förmågor, teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter. Exempel på hur de fysiska förmågorna som eleverna ska utveckla uttrycker sig 

följande i kursplanen,  

 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor…”.  

(Skolverket, Lgr 11, kursplan för idrott och hälsa, s.52) 
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Genom t.ex. friidrott kan eleverna få utveckla motoriska färdigheter som bland annat att hoppa, 

kasta, springa. Vad gäller de sociala förmågorna går det bland annat att utläsa följande:  

 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra.” 

 (Skolverket, Lgr 11, kursplan för idrott och hälsa, s.52) 

 

Genom att använda t.ex. basket i undervisning kan de sociala förmågorna utvecklas genom att 

eleverna bland annat får samarbeta och ta hänsyn till att andra kan ha olika uppfattningar om 

hur man löser olika problem.   

 

Nedan är ett citat som kan tydas som att eleverna ska utveckla teoretiska kunskaper och 

praktiska färdigheter. 

 

”Genom undervisningen… ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att…  

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

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil… förebygga risker vid fysisk aktivitet…” 

(Skolverket, Lgr 11, kursplan för idrott och hälsa, s.52) 

 
Tävlingsidrott kan ingå i undervisningen så att eleverna förstår när och hur tävlingsidrott är 

lämpligt, hur det kan utövas, vilka risker eller vinster det innebär för fysiska och psykiska 

hälsan osv. På så vis kan eleverna få möjlighet att värdera om tävlingsidrott passar dem eller 

inte.  

 
1.2.3 Tävlingsidrott och ämnet idrott och hälsa 

Då 72,3 procent av idrottslärarkåren 1992 angivit att de hade bakgrund inom föreningslivet 

menar Sandahl (2004, s.44-64) att detta spelar en avgörande roll för undervisningens 

huvudsakliga innehåll. De materiella förutsättningarna och föreningsidrottens inflytande har 

fått konsekvensen att läroplanen kommit i skymundan för elevers och idrottslärares 

fritidsintressen. Det är mot denna bakgrund som Sandahl (2004, s.65-68) uttrycker sin oro för 

de elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden samt ogillar ämnet idrott och hälsa. Då de flesta 

idrottslärare har en bakgrund inom idrottsrörelsen och har en positiv inställning till 

tävlingsidrott, kommer de elever som har ett intresse för liknande idrottsgrenar få störst stöd av 

läraren. De elever som får minst stöd blir de elever som är i störst behov av det, menar han. 
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Lundvall och Meckbach (2004, s. 71) har i en studie undersökt 75 idrottslärare med olika 

utbildningsbakgrund. 35 av dessa hade en lärarexamen med inriktning idrott och hälsa, 21 hade 

en lärarexamen men inte idrott och hälsa som huvudämne och 19 hade ingen 

högskoleutbildning alls. Det som de bland annat ville undersöka var hur lärarnas bakgrund 

påverkar undervisningens innehåll. Trots lärarnas heterogena utbildningsbakgrund uppgav de 

flesta att innehållet i undervisningen till största del bestod av olika tävlingsidrottsgrenar. Då 

samtliga lärare i undersökningen är eller har varit aktiva i en idrottsförening, som antingen 

ledare eller som idrottsutövare, menar författarna att de som undervisar i idrott och hälsa är väl 

bekanta med kulturen i föreningslivet. Med den målinriktade kursplanen, där lärarna fritt kan 

välja vilka aktiviteter lektionerna ska innehålla, gör att lärarna blir osäkra på vad som ska 

prioriteras och vad som ska tas bort i undervisningen. Detta leder till lärarna litar på sina 

tidigare erfarenheter de har från idrotten, då i synnerhet från föreningsidrotten. Konsekvensen 

blir därför att ämnets innehåll till största del har bestått av idrottsgrenar som förekommer inom 

föreningslivet. På så sätt har tävlingsidrottsliga normer och värderingar trängt in och 

upprätthållits i undervisningen av idrott och hälsa (Lundvall & Meckbach, s.70-78). 

Mikael Londos (2010, s. 187-210) belyser undervisningen i idrott och hälsa i relation till 

föreningsidrotten i sin avhandling, Spelet på fältet. Han menar att elevernas förmågor och 

färdigheter bedöms efter kroppsliga resultat eller i hur väl de behärskar olika idrotter, oftast 

genom lagspel i tävlingsform. I undervisningen förmedlas en tävlingslogik där prestation 

genom tävling värderas högt. Anledningen till detta, menar Londos, är att tävling finns inristat i 

lärarnas och vissa elevers kroppsliga historia vilket gör att det sällan öppnas upp för andra 

möjligheter i undervisningen. Vidare konstaterar han att en reproduktion av idrottssamhället är 

det som präglar ämnet idrott och hälsa. Han menar att detta sker genom att lärare och elever bär 

med sig erfarenheter mer eller mindre omedvetet från föreningslivet som är tydligt präglad av 

tävlingslogiken. Ämnet idrott och hälsa tillämpar därmed tävlingslogiken utan att egentligen 

tillhöra det tävlingsidrottsliga fältet, vilket medför att ämnet blir utsatt då mål och 

kunskapskrav har kommit skymundan för denna logik, konstaterar han. 
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1.2.4 Tävlingsidrott och idrottslärarutbildningen 
 

Schenker (2009a s.3-8) diskuterar några dilemman som förekommer i 

idrottslärarutbildningarna. Hon menar att det är ett dilemma hur utbildningen kan göra det 

tydligt för de studerande vad i undervisningen som syftar till att utveckla studenternas egna 

färdigheter och vad som syftar till att utveckla kompetens i att undervisa. Hon pekar på att 

finns en risk för att de fysiska färdigheterna studenterna har fått utveckla förmedlas vidare 

oreflekterat till eleverna om de inte får någon undervisningskompetens. Detta dilemma blir 

extra tydligt när det kommer till att undervisa i tävlingsidrott. Här finns risken att 

tävlingsidrottens logik (tävling, rangordning, systematisk träning) överskuggar skolämnets 

logik (som går att tolka utifrån den nationella kursplanen), menar hon. Att bedöma kunskaper 

eller färdigheter som inte har någon anknytning till tävlingsidrotten (mätning, tidtagning, 

prestation etc.) är inte alltid lätt, varför Schenker påpekar att det är viktigt att 

idrottslärarutbildningen utvecklar ett reflekterande förhållningssätt hos de studerande. Ett 

reflekterande förhållningssätt där idrottslärarstudenterna själva kan ta ställning till vad som bäst 

lämpar sig i undervisningssituationen i förhållande till läro- och kursplanen. Annars riskerar 

normer och värderingar kring samhället, skolan, lärande och elever att reproduceras okritiskt 

till nästa generation lärare som har stort inflytande i undervisningen, vilket kan innebära för 

idrott och hälsas del att tävlingsidrottens logik kommer att behålla sitt starka fäste i 

undervisningen (Schenker 2009a, s.3-9).  

 

1.2.5 Teoretisk utgångspunkt 
 
Enligt Jank och Meyer (1997, s.57) är en norm detsamma som en handlingsregel. Det säger vad 

som ska eftersträvas, hur vi bör handla, hur något bör vara beskaffat eller organiseras. De 

menar t.ex. att de didaktiska modeller som talar om hur man bör undervisa alltid är förbundna 

med normer, medvetet eller omedvetet. Vidare menar de att läraren, i sin undervisning, 

påverkas av normer av olika slag. Dessa normer kan exempelvis vara samhälleliga, politiska, 

institutionella osv. Schenker (2009b, s.52) illustrerar hur olika normer kan påverka hur lärare 

använder tävlingsidrott i undervisningen genom en tabell där hon utgått från Jank och Meyers 

tankesätt gällande hur normer styr undervisningens utformning. Denna tabell presenteras här 

nedanför. 
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Tabell 1. Schenkers exempel på hur normer påverkar undervisningens innehåll 

Norm Konsekvens 

 
Elevernas erfarenhetsvärld måste vidgas 

Eleverna får hålla på med andra former av idrott 
och hälsa än tävlingsidrott. T.ex. Friluftsliv och 
äventyrsidrott. 

 
Eleverna ska fostras till att hand om sin hälsa, 
vara fysiskt aktiva och att inte tävla mot varandra. 

Tävlingsidrott används för att visa hur t.ex. 
rangordning skapas och hur exkludering sker och 
eleverna fostras istället till att föredra andra 
motionsformer. 

Målet är att t.ex. utveckla motorik och 
samarbetsförmåga hos eleverna. Idrott är ett 
medel, en utgångspunkt för att uppnå målet. 

Tävlingsidrott används för att uppnå bättre 
motorik, samarbete etc. 

 
Målet med idrottsundervisningen är att eleverna 
ska få kunskap om sig själva och sin relation till 
omvärlden. 

Tävlingsidrott ingår i undervisningen på ett sätt 
som hjälper eleverna att förstå sig själva och sin 
roll samhället utifrån perspektiv som t.ex. ålder, 
kön, funktionalitet osv. 

 
Bara elevernas smak och intressen duger som 
innehåll i undervisningen. 

Eleverna ska ha kul i undervisningen och eftersom 
de flesta tycker det är kul med tävlingsidrott t.ex. 
fotboll så blir innehållet i undervisningen fotboll. 

 

 

Det som Schenker samt Jank och Meyer menar är om exempelvis normen på 

idrottslärarutbildningen är att tävlingsidrott ska användas till att upplysa eleverna om sig själva 

och sin relation till omvärlden, finns det en möjlighet att den utbildade idrottsläraren har med 

sig denna norm när denne själv undervisar. Idrottslärarens normativa uppfattning om vad 

tävlingsidrott ska användas till kommer då förmodligen att påverka det innehåll som 

undervisningen genom tävlingsidrott får. Om det då finns en starkare norm, t.ex. den norm som 

existerar inom den organiserade tävlingsidrotten, som påverkar idrottslärarens normativa 

uppfattning kommer den också att bli mer framträdande i undervisningens innehåll. Den 

normativa uppfattningen läraren har om ett ämne påverkar därmed om och hur läraren tolkar 

mål och intentioner i styrdokumenten (Schenker 2009b s.51-55, Jank & Meyer 1997 s.50-54). 

Schenker (ibid.) menar dock att det finns fler normer än dessa fem som presenteras i tabellen 

och att dessa endast är exempel på vilka normer som kan existera. Med de fyra första normerna 

i tabellen kan idrottsläraren finna stöd i läro- och kursplanen, men i det femte fallet där lärarens 

och elevernas egna intressen styr innehållet är dock inte förenligt med styrdokumenten, 

konstaterar hon. Det är utifrån detta perspektiv, där innehållet i undervisningen kan förklaras 

genom vilka normativa uppfattningar läraren har kring ett ämne, som det här arbetets resultat 

kommer att analyseras. 
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1.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning och den litteratur som tagits upp visar att undervisningen i idrott och hälsa 

styrs till stora delar av lärares och elevers egna intressen och erfarenheter, varför tävlingsidrott 

med en tävlingslogik har kommit att dominera undervisningens innehåll. Att detta förhållande 

råder beror på att de flesta lärare och elever har en bakgrund inom föreningsidrotten där 

tävlingslogiken har en naturlig plats. Detta blir problematiskt i förhållande till de mål som 

uttrycks läroplan och kursplan samt de värderingar som skolan vill förmedla. Tävlingsidrottens 

(med en tävlingslogik) dominerande ställning i undervisningen kan också förklaras genom att 

normer kring tävlingsidrottens användningsområden som förmedlas genom t.ex. lärosäten, 

arbetsplatsen, samhället osv. påverkar tävlingslogikens omfattning i undervisningen. Tidigare 

forskning inom området har syftat till att ta reda på varför innehållet i ämnet idrott och hälsa 

domineras av tävlingsidrott (med en tävlingslogik) och ljuset har då riktats mot föreningslivet 

och de erfarenheter lärare och elever har med sig där ifrån. De frågor som ännu inte besvarats 

är vilka uppfattningar idrottslärare har om tävlingsidrott. Finns det någon tanke bakom deras 

val av arbetssätt? Vad är det idrottslärarna vill uppnå med att använda tävlingsidrott? Hur 

påverkar detta innehållet i undervisningen? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka normativa uppfattningar idrottslärare har om 

tävlingsidrott som arbetsform och hur dessa påverkar undervisningens innehåll. Med 

utgångspunkt ur Jank och Meyers samt Schenkers beskrivningar av normer och dess 

konsekvenser i undervisningen har följande frågeställningar formulerats: 

 

Vad anser idrottslärare att tävlingsidrott ska användas till i undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Hur arbetar idrottslärare med tävlingsidrott i undervisningen? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 
I den här undersökningen har fyra lärare valts ut för att intervjuas. Meningen var att samtliga 

deltagare i studien skulle arbeta som idrottslärare för årskurs 3-6 i grundskolan eftersom jag 

själv i framtiden kommer att arbeta inom samma område. Av de fyra idrottslärare, för årskurs 

3-6, som kontaktades kunde dock endast tre ställa upp på intervju då den fjärde fick lämna 

återbud på grund av förhinder. Därför valde jag även att intervjua en idrottslärare som arbetar 

på gymnasienivå, men som tidigare har arbetat i årskurs 3-6, för att få ihop fyra intervjuer. 

Dessa fyra lärare valdes på grund av det som Trost (2005, s.120) kallar för bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att jag har tagit det jag har funnit genom att utnyttja kontakter och att jag fyllt på 

allt eftersom jag hittat personer som på bästa möjliga sätt uppfyllt urvalskriterierna. Helst hade 

jag velat ha en större variation bland idrottslärarna, det vill säga att intervjupersonerna skulle 

vara av båda könen, haft olika idrottsbakgrund, haft olika ålder och så vidare, vilket hade gjort 

resultatet mer nyanserat. Vidare hade fler intervjuer varit lämpligt för att resultatet skulle bli 

mer generaliserbart. På grund av att tiden inte räckte till så har detta inte varit möjligt. Att jag 

använde mig av ett bekvämlighetsurval medförde att urvalsgruppen till viss del blev homogen, 

det vill säga att samtliga av de utvalda lärarna var av samma kön, hade liknande 

idrottsbakgrund och har arbetat som idrottslärare ungefär lika länge. På så vis kan det ha 

påverkat resultatet.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 
För att svar på mina frågor om vad idrottslärare anser att tävlingsidrott ska användas till i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa och hur idrottslärare arbetar med tävlingsidrott 

undervisningen, har intervjuer valts som metod. De intervjuade kommer därmed att få tala fritt 

kring ett ämne eller en fråga för att svaren ska bli så uttömmande som möjligt. Meningen är att 

de ska få tolka ämnet eller frågan fritt så att deras erfarenheter, värderingar och önskningar blir 

synliggjorda. Om den intervjuade får mer inflytande över själva intervjun ökar, enligt Olsson 

och Sörensen (2007, s. 80-81), möjligheterna för att få intressant och väsentlig information som 

annars kunnat utebli på grund av intervjuarens förutfattade meningar. Detta innebär att 
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frågeområdena kommer att vara bestämda men att intervjun och intervjufrågorna kommer att se 

olika ut för olika intervjupersoner. Nackdelen med den här sortens intervjuer är att frågorna 

som ställs kan innehålla underförstådda antaganden om intervjupersonens kunskaper, 

inställning och beteende vilket kan åstadkomma felkällor vid intervjun, menar Olsson och 

Sörensen (2007, s. 81). För att undvika detta har jag låtit informanten själv bestämma vilken 

riktning intervjun skulle ta genom att låta denne tala fritt om frågeområdena. Det har dock 

gjorts avgränsningar genom de följdfrågor som ställdes till informanten så att inte intervjun 

skulle gå utanför ämnets ramar och genom att göra så har jag också undvikit att göra det som 

Johansson och Svedner (2010, s.35-36) talar om, att intervjuaren kan vinkla sina frågor vilket 

gör att inte hela frågeområdet belyses i intervjun. Det är en svår balansgång mellan att inte 

styra intervjun allt för mycket, som en muntlig genomförd enkät, och att inte låta intervjun bli 

osystematiskt samtal, påpekar Johansson och Svedner. Vidare påpekar Olsson och Sörensen 

samt Johansson och Svedner att relationen mellan intervjuare och intervjupersonen samt 

omgivningen kan komma att påverka om informanten kommer att ge ärliga svar eller inte. För 

att minimera risken för att informanten inte ska ge sanningsenliga svar har etiska överväganden 

gjorts. Dessa överväganden nämns under rubriken procedur.  

 

2.3 Procedur 

 
Efter att ha talat med kontakter inom en idrottsförening och skola i mellersta Sverige fick jag 

uppgifter om hur jag kunde kontakta idrottslärare som arbeta i årskurs 3-6. Samtliga lärare 

kontaktades därefter per telefon. När lärarna kontaktades fick de förfrågan om de kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. De meddelades om vad intervjun skulle handla om och i vilket 

syfte intervjun skulle användas till. De informerades om att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande närsomhelst, före, under och efter. 

De fick veta att varken deras eget namn eller skolan de arbetade på skulle nämnas i arbetet och 

på så vis att de inte skulle kunna kopplas till enskilda svar i arbetet. Vidare fick de reda på hur 

deras svar skulle behandlas i arbetet samt att intervjun skulle spelas in på mobiltelefon. Om de 

ville ta tillbaka något svar eller ändra så fick de det samt att den information de lämnat endast 

skulle användas i arbetets syfte, vilket innebar att inga obehöriga skulle få ta del av den 

information de lämnat. Deltagarna fick själva välja vilken plats intervjun skulle ske vid så att 

miljön skulle kännas bekväm för dem. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju, 

på en studiekamrat, där jag prövade mina intervjufrågor för att se om svaren jag fick skulle 

kunna belysa arbetets frågeställningar. Det visade sig att pilotintervjun gav tillfredställande 
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svar i förhållandet till arbetets frågeställningar varför jag inte behövde ändra frågeområdena i 

intervjuguiden. Vid de riktiga intervjuerna användes samma intervjuguide som vid 

pilotintervjun. Intervjuguiden hade bestämda frågeområden kring tävlingsidrott som arbetsform 

i undervisningen, vilken finns med som bilaga i arbetet.  Intervjuerna skedde på varje enskild 

deltagares arbetsplats i ett rum där intervjuerna kunde genomföras ostört. Tiden för 

intervjuerna ägde rum antingen tidigt på morgonen eller strax efter lunchtid under deltagarnas 

arbetstid, vilket minskade risken för att deltagarna hastigt skulle svara på frågorna för att hinna 

till lunch eller sluta för dagen. Samtliga intervjuer pågick mellan 20-30 minuter vardera och 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon med ljudupptagare. Intervjun som spelades in 

transkriberades sedan för att underlätta att hitta de meningsbärande orden, meningarna eller 

enheterna som belyser vad deltagarna anser att tävlingsidrott ska användas till och hur de 

arbetar med tävlingsidrott i undervisningen. Intervjupersonerna fick tala fritt kring dessa 

frågeområden och beroende på vad de talade om ställdes olika följdfrågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 

 

2.4 Analysmetod 

 

De inspelade intervjuerna lyssnades och skrevs ut ord för ord så som de intervjuade talade, 

även pauseringar och läten som ”hm” ”eh” osv. skrevs också ut. Detta gjordes för att jag skulle 

få en tydlig bild av de intervjuades tankebanor och funderingar kring intervjufrågorna. De 

gånger intervjuaren pratade fort eller att lät otydlig spolade jag tillbaka och lyssnade ett flertal 

gånger så att jag kunde tyda vad det var som sades. Utskriften lästes igenom ett flertal gånger 

där jag sökte efter sådant som var väsentligt för undersökningen. Satser och meningar, som 

beskrev vad de intervjuade ansåg att tävlingsidrott kan användas till och hur de arbetar 

tävlingsidrott i undervisningen, markerades med fetstil och understrykningar. De 

betydelsebärande satserna och meningarna jämfördes sedan för att jag skulle finna likheter och 

skillnader i de intervjuades svar. Därigenom fann jag mönster som lade grunden för olika 

teman. Larsson (1986, s 31-38) menar att analysen, vid studier av variationen av uppfattningar, 

är att ständigt söka efter likheter och skillnader. Genom att göra så, menar han, går det finna det 

karaktäristiska för en uppfattning. Därefter gäller det att finna ett mönster som kan utgöra 

grunden för olika kategorier. Han understryker att det gäller att komma under ytan och se det 

som är underförstått. Vid studier av en grupp individers skilda uppfattningar av ett och samma 

fenomen, menar Olsson och Sörenssen (2011, s.175), att användning beskrivningskategorier är 
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lämpligt. De olika kategorierna ger uttryck för forskarens egen tolkning av intervjupersonernas 

skilda uppfattningar om ett fenomen, menar de. De olika teman som jag har fått fram, efter att 

ha analyserat utskriften av intervjuerna, är en kategorisering av de olika uppfattningar som de 

intervjuade idrottslärarna gav uttryck för. Dessa teman innehåller skilda kvaliteter som sedan 

beskrivs i resultatavsnittet.  
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3 RESULTAT 
 

Resultatet består av teman som hittades i de intervjuades berättelser/svar och som jag anser 

belyser arbetets frågeställningar. Först kommer teman som berör frågeställningen ”Vad anser 

idrottslärare att tävlingsidrott som arbetsform ska användas till i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa” att presenteras och därefter presenteras teman som berör frågeställningen ”Hur 

arbetar idrottslärare med tävlingsidrott i undervisningen”. 

 

3.1 Vad anser idrottslärare att tävlingsidrott ska användas till i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

För att få data som belyser den första frågeställningen har de intervjuade fått berätta kring 

frågeområden som berör tävlingsidrottens; kunskapsvärde, innehåll och syfte. På så vis har jag 

fått en tydlig bild av vad de intervjuade anser att tävlingsidrott bör eller ska användas till i 

undervisningen. 

 

3.1.1 Tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli kompetenta tävlingsidrottare 

 
Här anses att tävlingsidrott bör användas för att eleverna ska bli duktiga på att utöva 

tävlingsidrott. Det vill säga att t.ex. fotboll ska användas i undervisningen för att eleverna ska 

bli bättre på fotboll. Detta innebär att eleverna ska lära sig reglerna, tekniker och spelets idé. 

Meningen är att eleverna ska närma sig det ”riktiga spelet”, det vill säga så som tävlingsidrott 

utövas i olika idrottsföreningar. Två av de intervjuade berättar följande:  

 

Det viktigaste målet är ju att ge någon typ av kunskap just för det området, för fotboll… mycket 

grunder. En viktig grej fortfarande som är… det är inte direkt i spelform och så vidare, men det 

är något som jag tycker är viktigt och någonting som jag tar mig tid att prata ofta om, det är 

spelets regler, allstå hur man är på banan att man kan liksom inte kan riva ner folk eller sparka på 

folk… vad är en offsideregel… 

Lärare C 
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Det är ju så att dom ska kunna utöva det i en autentisk situation i en avancerad situation och i 

matchspel och på det sättet, det är väl en kompetens. Man får vara väldigt tydlig å förklara för 

dom att det är spelets idé vi ska utveckla och vissa tekniker och så. 

Lärare D 

 

Eleverna ska lära sig regler, tekniker och taktiker på liknande sätt som träningar i 

idrottsföreningar. De ska få redskap som är nyttiga i tävlingsidrottsliga sammanhang som 

t.ex. i föreningslivet.  

 

Av de som hade denna uppfattning, om vad tävlingsidrott kunde användas till 

undervisningen, fanns det en önskan om att eleverna skulle börja på någon 

tävlingsidrottsgren på fritiden. En av de intervjuade uttrycker detta på följande vis: 

 

Jag tror att skolan är ett ganska bra sätt att förmedla ut till föreningslivet för att en vanlig 

fotbollsträning i ett lag kan ju kännas skrämmande men om man introducerar det i skolan på ett 

sånt sätt som gör det enkelt… det finns inga måsten å så vidare så tror jag att man kan väcka ett 

intresse. 

Lärare C 

 

Lektionerna i olika tävlingsidrottsgrenar ska fungera som en inkörsport till föreningslivet. 

Genom att anpassa tävlingsidrottsgrenarna till den nivå som eleverna befinner sig finns det 

en förhoppning om att eleverna ska våga ta steget till att börja på någon tävlingsidrott i en 

förening.  

 

Här anses även att tävlingsidrott bidrar till att väcka elevernas vilja att bli bättre i den aktuella 

tävlingsidrottsgrenen som de utövar. Tävlingsidrottsgrenar i sig erbjuder utmaningar som 

väcker elevers lust att tävla mot sig själva för att bli bättre. Denna strävan efter att vilja bli 

bättre ska leda till att eleverna erhåller det som krävs för att bli bra i andra idrotter. En av de 

intervjuade beskriver detta på följande sätt: 

 

Jag menar oavsett vilken gren det är som man håller på med så är det i grund och botten en 

tävling. Sen om man tävlar mot andra eller mot sig själv det är ju en sak men nyttan är ju liksom 

att dom hela tiden får sträva mot att förbättra sig själva. Det eleverna tar med sig det tror jag är ju 

liksom den här känslan av att vilja vinna, att vilja liksom sträva mot svårare utmaningar, och jag 

tror att det just det för det har dom ju nytta av oavsett vilken idrott dom håller på med 
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Lärare A 

 

Samtliga som hade denna uppfattning menade att det är oundvikligt att väcka elevers lust att 

tävla i samband med undervisning i tävlingsidrott. Viljan att vinna ses som något positivt och 

nyttigt då eleverna kan få nytta av det i olika tävlingsidrottsliga sammanhang. Dock ansåg de 

att det var viktigt att få eleverna att förstå att det inte de behövde vinna till varje pris. Fair play 

och kamratskap var något som lärarna också lyfte fram. 

 

3.1.2  Tävlingsidrott ska fungera som ett medel för att få eleverna att vara aktiva 

 
Denna uppfattning innebär att tävlingsidrott kan användas till något annat än till att eleverna 

ska bli bättre i en tävlingsidrottsgren. Lagbollsporter som t.ex. fotboll, basket, innebandy osv. 

anses erbjuda möjligheter för eleverna att vara aktiva då det krävs att bollen passas mellan 

olika spelare för att ta sig framåt och för att göra mål. Att göra mål och vinna är inte det viktiga 

utan att alla samarbetar så att alla i laget blir delaktiga och är aktiva. Samarbete, som exempel, 

ses inte som ett mål i sig utan fungerar också som ett medel för att få så många som möjligt att 

delta och vara aktiv, vilket beskrivs i utdragen nedan från en av intervjuerna. 

 

Tävlingsidrott använder jag men kanske inte i specifika syftet för just den tävlingsidrotten men 

för ett bakomliggande syfte kanske. Vissa veckor så lägger jag vikten vid just till exempel 

samarbetsövningar och utformar lektionerna utifrån att det krävs att eleverna samarbetar för att 

man ska kunna nå målen. Till exempel spelar vi fotboll, bandy eller gör någonting annat så 

lägger jag upp det så att alla i laget måste vara delaktiga och aktiva. 

Lärare B 

 

I utdraget kan vi se att den intervjuade påpekar att tävlingsidrott inte enbart kan användas till 

att få alla att vara delaktiga utan även för att uppfylla ”målen” vilket kan tolkas som att 

tävlingsidrott kan användas för att uppfylla flera mål. När den intervjuade fick möjligheten att 

utveckla vilka dessa mål kunde vara gav denne inga specifika svar utan menade att 

tävlingsidrott inte användes mer än att få alla vara delaktiga och aktiva, vilket nästa utdrag ur 

intervjun visar.  

 

Jag vet inte specifikt mer än att om det är någon som har svårt med motoriken, att man går in och 

gör någonting speciellt. Annars är det väl bara att man får testa på allt vad det nu handlar om 
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kullebyttor och allting annat men inom tävlingsidrotten så vet jag inget, jag har inte gjort någonting 

speciellt för att främjat utan mer att man bara deltar och är aktiv. 

Lärare B 

 

Målet med att ha tävlingsidrott i undervisningen tycks vara att få eleverna att vara aktiva 

och röra på sig. Den intervjuade ansåg dock att tävlingsidrott främjar elevernas motoriska 

utveckling samt utvecklar deras samarbetsförmåga. Dock sade den intervjuade att inget 

gjordes för att få eleverna medvetna om att de arbetade med motorik och samarbete i 

undervisningen.  

 

Den intervjuade hänvisade senare till skolans styrdokument och förklarade därmed varför 

denne ansåg att det var viktigt att eleverna var aktiva på lektionerna. 

 

Det står ju att man ska delta det är ju precis som i en svensk- och mattelektion eller engelska 

eller vad det nu är att man ska delta att man ska vara aktiv sen gör man ju det naturligtvis 

utifrån sina förutsättningar har man gjort sitt bästa så har man nått målen eller försökt gjort 

sitt bästa. 

Lärare B 

 

Det tycks inte spela någon större roll vad eleverna gör utan det verkar räcka med att eleverna 

försöker och är aktiva på lektionerna för att målet med lektionen ska uppnås.  

 

3.2 Hur arbetar idrottslärare med tävlingsidrott i undervisningen? 

 
För att få data som belyser arbetets andra frågeställning har de intervjuade fått berätta kring 

frågeområdet som handlar om hur de går tillväga när de arbetar med tävlingsidrott i 

undervisningen och varför de gjorde eller skulle göra så. 

 
3.2.1 Eleverna får träna upp olika förmågor för att bli bättre på att utöva 

tävlingsidrott 

 
Lärare, som ansåg att tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli kompetenta tävlingsidrottare, 

sade att de använde sig av olika teknikövningar och olika former av matchspel för att utveckla 

de kunskaper som behövdes i den aktuella tävlingsidrottsgrenen. I teknikövningarna ges 

instruktioner så att t.ex. passningen eller skottet skulle bli så ändamålsenlig som möjligt. I 
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matchspel ges instruktioner för att eleverna ska få hjälp med att se hur olika situationer löses 

bäst. Teknikövningar och matchspel nivågrupperas eller anpassas så att alla får möjlighet att 

utvecklas efter sin förmåga. Så här beskriver en av de intervjuade detta: 

 

Först brukar jag börja med att prata om det som vi har tränat på tidigare om det är vissa 

moment som jag vill att dom ska tänka på i matchspelet. Det kan liksom vara att inte hamna i 

passningsskugga, det är väl någonting som händer väldigt ofta i sådana klasser som inte har 

hållit på så mycket med idrott. Dom ska passa bollen eller vad det nu är då och sen försöka röra 

på sig så att dom inte hamnar i passningsskugga för det är nästan A och O att passa bollen och 

röra på sig. Då när man hamnar i situationer då jag tycker det är väldigt dålig rörelse då 

försöker man ju inte säga du rör dig för dåligt, då försöker man ju säga att nu är det lite dålig 

rörelse i laget och så stannar guppen, och så skulle jag säga vilka lösningar skulle ni nu kunna 

göra för att hjälpa den här personen med bollen det är ju lite stillastående. Sen så försöker man 

ju själv och visa med dom att om du skulle löpa där hur ser det ut då och så. 

Lärare D 

 

Innehållet i undervisningen tycks ha liknande innehåll som träningarna i idrottsföreningarna. 

Det vill säga att eleverna övar på att förbättra tekniken och provar olika lösningar för att kunna 

slå sina motståndare.  

 

För att eleverna ska bli duktigare utformas lektionerna så att eleverna ställs inför olika 

utmaningar efter förmåga. Exempelvis delas eleverna in i olika grupper där läraren ger 

instruktioner till var grupp för sig. Det kan t.ex. handla om att förbättra tekniken i ett höjdhopp 

för att hoppa högre. Eleverna ska sporras av det går att tänja på gränserna och att det hela tiden 

går att bli bättre på det de håller på med. För att göra det nivågrupperar lärarna eleverna så att 

de får rätt utmaning. Nedan är ett utdrag som beskriver övergripande hur en av lärarna väljer att 

arbeta med tävlingsidrott i undervisningen. 

 

Man försöker ju uppmuntra dom till att liksom hela tiden sträva efter att bli bättre. Huvudsaken 

är ju att jag menar om en elev känner att den här utmaningen ligger under det jag egentligen ska 

göra och då har ju den eleven inte förmågan att ge sitt bästa, för då känner han att det här 

liksom är ingen utmaning det här fixar jag enkelt, och så kommer dom att ge femtio procents 

insats istället för hundra liksom. Och samtidigt den eleven som hamnat i den andra gruppen 

känner att, åh herre gud den här uppgiften den liksom är långt över den nivå jag ligger på just 

nu, och då kommer det bli samma sak där. Den kommer inte heller ge hundra för den känner att 
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nej gud jag skulle behövt en mycket enklare uppgift och då kommer det vara likadant där och 

kanske dom ger femtio procent av sin insats liksom, bara för dom känner att det här är inte min 

nivå. Så det krävs ju en rimlig utmaning för att eleven ska ge hundra procent tror jag. Det är det 

viktigaste. 

Lärare A 

 

Eleverna ska lära sig att alltid göra sitt yttersta för att på så vis utvecklas. Genom olika 

utmaningar får eleverna möjligheten att t.ex. förbättra och förfina olika tekniker. De intervjuade 

tenderar att förbereda eleverna inför en eventuell framtid inom föreningslivet. 

 

3.2.2  Tävlingsidrott används på ett sätt som ska få eleverna att vara aktiva 

 

Den lärare som ansåg att tävlingsidrott fungerar som ett medel för att få eleverna att vara aktiva 

sade att undervisningen utformades så att vikten av ett aktivt deltagande synliggörs. Vikten av 

att delta och vara aktiva synliggörs genom att i t.ex. matchspel ändra reglerna så att inga mål 

kan göras men att bollen ska hållas inom laget så att alla deltagare måste vara med. Det kan 

också innebära eleverna i ett matchspel måste passa alla inom laget innan mål får göras osv. I 

utdraget nedan försöker läraren att beskriva hur denne går tillväga i undervisningen för att få 

alla att vara delaktiga och aktiva när eleverna utövar någon form av lagbollsport. 

 

Man delar in i mindre grupper, det blir tydligare att man måste även använda mig av 

lagkamraterna och att det blir färre antal i lagen, så alla måste delta och även dom som kanske 

inte har deltagit så mycket innan är det viktigt att man försöker delta också. Samtidigt som dom 

som kanske bara glider för sig själva måste även använda sig av sina lagkamrater så lite såna 

saker. Man kanske kan dela upp tjejer och killar i olika lag, lektionerna blir mycket bättre, alla 

kommer mer till sin rätt, alltså att man vill delta mer… att man bryter ner för att kunna avsluta 

ett anfall ska alla i laget ha rört bollen. 

Lärare B 

 

Undervisningen organiseras så att alla elever är ”tvungna” delta i aktiviteten så mycket som 

möjligt. Vilka elever som spelar mot varandra verkar läraren uppfatta vara avgörande för om 

eleverna kommer delta och vara aktiva. Aktiviteten i sig uppfattas inte som problemet till att 

elever eventuellt blir passiva. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

 
4.1.1 Vad anser idrottslärare att tävlingsidrott ska användas till i undervisningen i 
ämnet idrott och hälsa? 
 
I intervjusvaren framkom det att det fanns två skilda uppfattningar om vad tävlingsidrott ska 

användas till i undervisningen. Den ena att tävlingsidrott, i undervisningen, ska fostra eleverna 

till kompetenta tävlingsidrottare och den andra att tävlingsidrott är ett medel för att få eleverna 

att vara aktiva. 

 
4.1.2 Hur arbetar idrottslärare med tävlingsidrott i undervisningen? 
 
Här gick det att urskilja två olika sätt att arbeta med tävlingsidrott i undervisningen. Det ena 

sättet innebär att man arbetar med träna upp elevernas förmågor för att de ska bli bättre på att 

utöva tävlingsidrott, det andra arbetssättet innebär att man använder tävlingsidrott på ett sätt 

som får eleverna att delta och vara aktiva. Vad idrottslärarna ansåg att tävlingsidrott kunde 

användas till avgjorde hur de arbetade med tävlingsidrott i undervisningen. Ansåg man att 

tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli kompetenta tävlingsidrottare arbetade man med att t.ex. 

träna upp olika förmågor hos eleverna så att de skulle bli duktiga på att utöva tävlingsidrott. 

Om man ansåg att tävlingsidrott är ett medel för att få eleverna att vara aktiva användes 

tävlingsidrott på ett som får eleverna att delta och vara aktiva. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Reliabilitet i en studie innebär mätnoggrannheten i t.ex. de intervjuer som gjorts. Om data har 

samlats in på samma sätt eller om det har varierat har betydelse på olika sätt för reliabiliteten 

(Johansson & Svedner, 2010, s.97-98). Trost (2005, s.111) menar att det är ett problem att tro 

att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning, att 

förhållandet skulle vara statiskt. Han påpekar att vi istället deltar i processer vilket gör att vi 

kan förvänta oss olika resultat vid olika tidpunkter. Med utgångspunkt i vad Trost menar med 

att vi hela tiden deltar i processer så går det inte med säkerhet att säga om denna studie skulle 

ge samma resultat vid andra tillfällen. Det har att göra med att de intervjuade kan ha fått nya 

insikter, en ny arbetsplats osv. vilket förmodligen skulle ge ett annat resultat. För att ta reda på 

arbetets andra frågeställning hade det varit relevant med en observation då det skulle ge en 
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verkligare bild av vilka konsekvenser lärarnas uppfattningar gällande tävlingsidrott som 

arbetsform medför i undervisningen. Med observation hade vi fått reda på vad läraren verkligen 

gör i undervisningen av tävlingsidrott istället för att få lärarens version av vad denne gör i 

undervisningen av ämnet ifråga. För att observationen skulle kunna genomföras måste tillfället 

passa in med lärarens tidsmässiga planering av tävlingsidrott. På grund av arbetets 

tidsbegränsning har inget sådant tillfälle varit möjligt.  

 

Enligt Johansson och Svedner (2010, s.97-98) beskriver validiteten trovärdigheten i studien, det 

vill säga om det som var meningen att undersökas verkligen har undersökts, om 

undersökningen har givit svar på frågeställningarna. Då frågeguiden till intervjuerna är 

framtagen och utformad efter arbetets syfte och frågeställningar så har de svar jag fått vid 

intervjuerna kunnat belysa arbetets frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Min brist av 

erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat hur väl uttömda de intervjuades svar blev och på så 

vis också påverkat den sanna bilden av hur intervjupersonerna verkligen tänker och ser kring de 

olika frågeområdena. Validiteten stärks dock av att data har presenterats så att läsaren själv kan 

göra egna tolkningar av resultatet. Trost (2005, s.113) menar, för att en studie ska vara 

trovärdig ska forskaren kunna visa att data insamlade på ett seriöst sätt och de är relevanta för 

undersökningen. Under arbetets gång har olika etiska övervägande gjorts vilka beskrivs i 

metodavsnittet. Genom att de intervjuade personerna fått information om arbetets syfte och 

ändamål samt fått reda på vilka rättigheter de har så har jag försökt att minimera risken för att 

de inte ska svara sanningsenligt. Dock kan det ha förekommit att intervjupersonerna gav sådana 

svar som de antog att jag som intervjuare ville höra. Hur jag har tolkat svaren från intervjuerna 

och hur jag har återgivit de i resultat har mer eller mindre påverkats av mina förkunskaper och 

förförståelse för det område som undersökts. Trost (2005, s.114-115) menar att det inte går att 

vara helt objektiv. Att enbart vara saklig, utan åsikter eller att inte ta ställning är orealistiskt. 

Dock menar han att intervjuaren inte ska styra intervjun i riktning så att det passar dennes egna 

åsikter. Förutom att försöka få svar kring de frågeområden som intervjun var ämnad för har jag 

försökt påverka intervjun så lite som möjligt, det vill säga att intervjupersonernas svar och 

berättelser har fått styrt riktningen i intervjun.  

 

I samband med studier av personers uppfattningar menar Trost (2005, s.117) att det är 

ointressant med ett representativt urval som vid kvantitativa studier. Meningen är inte att få ett 

antal likartade uppfattningar som kan representera en grupp utan snarare ska en stor variation 

av uppfattningar strävas efter. Därmed ska urvalet vara heterogent inom vissa ramar, menar 
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Trost. Det kan t.ex. innebära att forskaren, inom gruppen idrottslärare (bestämd ram), vill ha 

olika åldrar, utbildningsnivåer, kön, socioekonomisk bakgrund (heterogent) i sitt urval. För att 

resultatet i det här arbetet skulle kunna vara generaliserbart så skulle antalet bland de 

intervjuade idrottslärarna varit större. Samtliga av de intervjuade var födda inom samma 

årtionde, hade samma utbildningsnivå, var av samma kön och hade en liknande idrottsbakgrund 

vilket gör att resultatet inte är tillräckligt nyanserat och generaliserbart, det vill säga att 

resultatet endast gäller för de fyra idrottslärarna som deltog i denna undersökning. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 
Enligt Jank och Meyer, som tidigare nämnts, talar normer om hur något är beskaffat, hur man 

bör handla, hur något bör organiseras eller vad som är eftersträvansvärt. Som tidigare nämnts 

framkom det i intervjuerna att idrottslärarna ansåg att tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli 

kompetenta tävlingsidrottare eller att tävlingsidrott är ett medel för att få eleverna att vara 

aktiva. Detta kan ses som två olika sätt att uppfatta hur man bör handla och på så vis fungerar 

det nyss nämnda som två olika normativa uppfattningar. Schenker beskriver i sin tur att normer 

påverkar hur lärare använder tävlingsidrott i undervisningen. Det sätt som de intervjuade 

lärarna använde sig av tävlingsidrott kan i det här sammanhanget ses som en konsekvens av 

deras normativa uppfattningar. Nedan har jag gjort en tabell som sammanfattar min tolkning av 

resultatet. Tabellen liknar Schenkers (se sid.7 i arbetet) dock har innehållet anpassats efter 

resultatet i denna undersökning. 

 

Tabell 2. Hur de intervjuade lärarnas normativa uppfattningar påverkar undervisningens 

innehåll. 

 
Normativ uppfattning Konsekvens i undervisningen 
 
Tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli 
kompetenta tävlingsidrottare  

 
T.ex. friidrott används i undervisningen på ett sätt så 
att eleverna ska bli bättre på att utöva tävlingsidrott 

 
Tävlingsidrott ska fungera som ett 
medel för att få eleverna att vara aktiva 

 
T.ex. används innebandy på olika sätt för att få alla 
elever delta och vara aktiva 
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4.3.1 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
 
Den normativa uppfattningen, att tävlingsidrott ska fostra eleverna att bli kompetenta 

tävlingsidrottare, kan härleda till det som Londos, menar, att idrottslärare tillämpar en 

tävlingslogik i undervisningen. Tycker lärare att tävlingsidrott ska användas för att göra 

eleverna till duktiga tävlingsidrottare är det naturligt att lärarna vill utveckla kunskaper, 

förmågor och förhållningssätt som gör eleverna till kompetenta tävlingsidrottare. Dessa 

kunskaper, förmågor och förhållningssätt kan eleverna säkerligen ha nytta av i flera 

sammanhang dock mest inom föreningsidrotten. På så vis kan vi säga att tävlingsidrott i 

undervisningen är en förberedelse för ett idrottsutövande i föreningslivet. Tittar vi på 

Engströms beskrivning av tävlingslogik finns det en del likheter med hur lärarna säger att de 

arbetar med tävlingsidrott. Att eleverna ska lära sig olika tekniker, regler och spelidéer för att 

bli duktiga på utöva tävlingsidrott innebär det också att de ska lära sig att använda dessa 

kunskaper och förmågor för att slå sin eventuella motståndare. Även om det uttalade målet med 

undervisningen inte är att tävla så är ändå syftet att de ska erhålla kunskaper, förmågor och 

förhållningssätt som är lämpliga i tävlingsidrottsliga sammanhang, i organiserad form eller 

spontant, varför lärarna mer eller mindre omedvetet förmedlar att det är viktigt att kunna tävla. 

Därmed finns det en tendens till att några av de intervjuade idrottslärarna tillämpar en 

tävlingslogik i undervisningen. Att innehållet i undervisningen, i samband med tävlingsidrott, 

kan liknas vid en träning med t.ex. klubblaget går möjligtvis att förklara genom, det som 

Londos, Sandahl, Lundvall och Meckbach menar, att idrottslärares erfarenheter från 

föreningsidrotten till största del styr undervisningens innehåll då samtliga av de intervjuade 

lärarna hade en bakgrund inom föreningslivet.  

 

Tittar vi på resultatet i förhållande till syfte och mål i kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

finns det en del intressanta aspekter att titta närmare på. Att eleverna ska fostras till att bli 

kompetenta tävlingsidrottare finns det inget stöd för i kursplanen. Även om olika 

tävlingsidrottsgrenar erbjuder möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, motoriska färdigheter, 

koordinationsförmåga så verkar dessa, färdigheter eller förmågor inte vara det uttalade syftet i 

undervisningen. Eleverna kanske får en bättre koordinationsförmåga av att t.ex. spela 

volleyboll men det som förmedlas är hur volleyboll ska spelas och hur de kan bli bättre på att 

spela volleyboll. Eleverna utvecklar säkerligen praktiska färdigheter som de kan använda sig av 

i tävlingsidrottsliga sammanhang, dock verkar de t.ex. inte få utveckla praktiska färdigheter 
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som att kritiskt granska tävlingsidrott i förhållande till olika perspektiv på hälsa och livsstil. 

Vidare verkar de teoretiska kunskaperna som eleverna ska utveckla bara vara begränsade till 

olika tävlingsidrottsgrenar som exempelvis taktik och spelidéer inom fotboll. Vad som t.ex. 

begränsar en individs möjligheter att ”lyckas” inom tävlingsidrott eller att tävlingsidrott kan 

bidra till exkludering eller att upprätthålla en ojämn maktfördelning mellan könen verkar inte 

diskuteras i någon större utsträckning. Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att det är 

vissa elever som hamnar utanför gruppen i samband med tävlingsidrott i undervisningen och 

för att undvika att en sådan exkludering ska ske så nivågrupperas eleverna. Här finns det en 

möjlighet för idrottslärarna att problematisera tävlingsidrott utifrån perspektiv som t.ex. klass 

eller kön där eleverna får möjlighet att göra olika ställningstaganden men lärarna tenderar att 

lägga vikten vid att få alla elever att tycka att tävlingsidrott är roligt istället. Den andra 

normativa uppfattningen, att tävlingsidrott ska fungera som ett medel för att få eleverna att vara 

aktiva, är inte heller direkt kopplat till något av ämnets syfte eller mål. Att eleverna ska delta 

och vara aktiva i sitt lärande är snarare en förutsättning för att eleverna ska kunna uppnå de mål 

som uttrycks i läro- och kursplan oavsett vilket skolämne det gäller. Om en elev i t.ex. 

matematikämnet enbart skriver av en klasskamrats uträkningar utan att reflektera över hur 

uträkningen har gått till går det att det se som att eleven har varit aktiv och gjort någonting men 

inte lärt sig någonting. Detsamma bör även gälla i idrottsämnet, det vill säga att eleverna är 

aktiva behöver inte innebära att de lär sig något.  

 

4.4 Slutsats 

 
Då det i denna undersökning enbart är fyra lärare som har intervjuats går inte dra några 

generella slutsatser om vad undersökningens resultat skulle innebära för idrottslärare i 

allmänhet. Vad gäller de intervjuade personerna går det dock att konstatera att de normativa 

uppfattningar som de har kring tävlingsidrott som arbetsform och sättet de arbetar med 

tävlingsidrott i undervisningen inte alla gånger är förenlig med läro- och kursplanens mål och 

intentioner. Varifrån de intervjuade personernas normativa uppfattningar kommer ifrån är svårt 

att veta då det är utanför det här arbetets ramar. Därför är det svårt att avgöra om dessa 

normativa uppfattningar, som de intervjuade har om tävlingsidrott som arbetsform, har 

förmedlats via t.ex. idrottslärarutbildningen eller inte. På så vis är det också svårt att veta var 

utvecklingsarbetet bör tas vid så att inte normer och värderingar som inte hör till ämnet idrott 

och hälsa ska få styra undervisningens innehåll. Det som dock går att konstatera är att dessa 



 24 

idrottslärare behöver reflektera mer kring hur de kan använda tävlingsidrott så att de kan 

förverkliga styrdokumentens mål och intentioner på ett mångfacetterat sätt. Något som lärare 

och idrottslärarutbildare bör fundera kring är hur man ska gå tillväga för att inte oönskade 

normer ska få styra undervisningens innehåll. Mina tankar är i linje med Schenker (2009a, s.3-

8) då jag anser att idrottslärare, när de använder sig av tävlingsidrott i undervisningen, ska 

kunna ge elever möjligheten att utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är 

enligt skolämnets logik istället för t.ex. en tävlingslogik även om det är svårt då det genom 

mätning, tidtagning, prestation osv. kan vara enklare att se om en elev utvecklats eller inte. Ett 

steg i rätt riktning vore att, som Schenker menar, synliggöra för studenterna, i 

idrottslärarutbildningen, för vad som är till för att utveckla deras egna fysiska kompetens och 

vad som är till för att utveckla undervisningskompetens. Min egen uppfattning, under min 

studietid, är att det har det varit svårt att skilja på vad som är till för min egen utveckling och 

vad som lämpligt att förmedla vidare till eleverna. Detta har gjort att jag, när jag undervisat, har 

försökt att utveckla t.ex. elevernas fysiska förmågor på samma sätt som jag själv har fått gjort i 

utbildningen, vilket dock inte behöver vara något negativt. Men är det så att studenterna får 

utveckla liknande kunskaper, förmågor och förhållningssätt i utbildningen som inom 

föreningsidrotten skulle det inte vara konstigt att dessa kunskaper, förmågor och 

förhållningssätt förs vidare till eleverna. Då tidigare forskning visar att det som värderas högt 

inom föreningsidrotten inte alla gånger går att förena med skolans styrdokument skulle det bli 

problematiskt om idrottslärarutbildningen förmedlade sådana värderingar till studenterna som i 

sin tur förmedlar det till eleverna. Som tidigare nämnts är det dock omöjligt att avgöra om de 

intervjuade lärarnas normativa uppfattningar grundar sig på sådant de har fått lära sig i 

utbildningen, i idrottsföreningar eller om det är en återspegling av samhällets eller 

arbetsplatsens normer och värderingar osv. eftersom detta inte var studiens syfte. Lyckas dock 

idrottslärarutbildningen utveckla ett reflekterande förhållningssätt hos de studerande så att inte 

normer och värderingar förs vidare oreflekterat till nästa generation, som Schenker (2009a s.3-

8) påpekar, är mycket redan vunnet.  
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4.5 Förslag till vidare forskning 

 

Mitt förslag till vidare forskning inom området är att göra liknande studie som denna men där 

urvalet består av en större variation av samt fler idrottslärare, just för att få en verkligare bild av 

idrottslärares normativa uppfattningar. Därefter skulle det vara intressant att undersöka varifrån 

idrottslärare har fått de normativa uppfattningarna. På vis skulle vi kunna få reda på vad det är 

som behövs utvecklas samt när och var utvecklingsarbetet ska tas vid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 26 

REFERENSER 
 

Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003 [Elektronisk resurs] : nuläge 

och framåtblickar. (2005). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1497 

 

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (1997). Didaktikens centrala frågor. Didaktik / Michael Uljens 

(red.). S. 47-74 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 5. uppl. 

Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur 

 

Londos, Mikael (2010). Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i 

gymnasieskolan och idrott på fritid. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010. Tillgänglig på 

Internet: 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/10517/2/ML_Spelet_p%c3%a5_f%c3%a4ltet.pdf 

 

Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2004). "Fritt och omväxlande!": lärares bakgrund och 

tankar om sitt yrke. Mellan nytta och nöje : bilder av ämnet idrott och hälsa. S. 70-80 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

Nilsson, Per (1988). Tävlingsidrotten som uppfostringsmiljö: regelefterlevnad inom idrotten - 

en teoretisk referensram. Stockholm: 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 2. uppl. Stockholm: Liber 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 

 



 27 

 

På pojkarnas planhalva?: ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv. (2010). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2479 

 

 

Redelius, Karin, (2004), Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa. Svensk 

idrottsforskning nr 4. 

 

Sandahl, Björn (2004). Ett ämne för vem?: idrottsämnet i grundskolan 1962-2002. Mellan nytta 

och nöje : bilder av ämnet idrott och hälsa. S. 44-69 

 

Schenker, Katarina (2009a). Idrottsdidaktik i förändring?. Svensk idrottsforskning. 2009(18):3, 

s. 51-55 

 

Schenker, Katarina (2009b). För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen. 

Idrottsforum.org [Elektronisk resurs]. (2003-). Malmö: Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, 

Malmö högskola 

 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 28 

 

 

BILAGA 1. Intervjuguide 
 

Uppfattningar om tävlingsidrott som arbetsform 
 
Tävlingsidrottens kunskapsvärde? 
 
Syfte med att ha tävlingsidrott?  
 
När ska man ha tävlingsidrott? 
 
Vad ska tävlingsidrotten innehålla? 
 

 
Tillvägagångssättet vid användande av tävlingsidrott i undervisningen 
 
Beskriv hur du gör när du använder dig av tävlingsidrott. Ge exempel… 
 
Vilka kunskaper och förmågor ville du utveckla hos eleverna i exemplet du gav nyss? 
 


