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Abstrakt 
Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och kan förebygga eller lindra en rad olika 

ohälsotillstånd. Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

över viloförbrukning. Om man är fysiskt aktiv under barn- och ungdomsåren kan chansen öka 

för att man blir fysiskt aktiv även som vuxen. Idrottsundervisningen i skolan kan påverka 

ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Studiens syfte var därför att undersöka svenska 

ungdomars upplevelser av idrottsundervisningen. Tre flickor och tre pojkar, 12-17 år gamla, 

intervjuades med hjälp av internet-verktyget Skype och en personlig intervju. Deltagarna 

tyckte om att idrotta, uppskattade bra lärare och att själva kunna påverka aktiviteterna. 

Slutsatsen var att ungdomarna tyckte att idrottsundervisningen var rolig och att det som 

påverkade detta mest var deras möjlighet att umgås med kompisarna. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet; intervjuer; motivation; skolidrott 

 

Abstract 
Physical activity is important as it can prevent or relieve several health issues. Physical 

activity is defined as any body movement that increase energy consumption above the energy 

consumption at rest. Physical activity during youth may promote physical activity in 

adulthood. Physical education in school may affect adolescents’ motivation to physical 

activity. The purpose of the study was therefor to investigate Swedish adolescents’ 

experiences of physical education. Three girls and three boys, age 12-17 years, were 

interviewed using Skype and one personal interview. The participants enjoyed playing sports, 

appreciated good teachers and opportunities to choose activities. The conclusion was that the 

adolescents thought physical education was fun and that the most important variable for this 

were opportunities to be social with friends. 

 

Keywords: inteviews; motivation; physical activity; school physical education 
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Introduktion 

Att det är viktigt med fysisk aktivitet vet nog de allra flesta idag. Med fysisk aktivitet avses all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen över viloförbrukning (Shephard & Balady, 

1999). Fysisk aktivitet kan förebygga samt lindra en rad olika hälsotillstånd. Till exempel 

minskar risken att drabbas av benskörhet genom att skelettet blir mer hållfast av att belastas 

(Winzenberg et al., 2005; Bass et al., 2008). Risken att råka ut för olika former av cancer, som 

bröstcancer, minskar genom fysisk aktivitet (Bernstein et al., 2006; Frisch et al., 1985, 

Peplonska et al., 2008). Känt är också att fysisk aktivitet kan motverka och lindra symtomen 

av diabetes typ 2 (Boulé et al., 2001; Sigal et al., 2007) och motverka risken att insjukna i 

hjärt- och kärlsjukdomar (Lee et al., 2000; Evenson et al., 2004). Fysisk aktivitet kan även 

lindra psykisk ohälsa, till exempel depressioner (Hassmén et al., 2000; Dunn et al., 2005; 

Harris et al., 2006). Några vanliga anledningar till att ungdomar idrottar och deltar i fysisk 

aktivitet är för att ha roligt, för hälsans skull och för att träffa vänner (Ketteridge & Boshoff, 

2008; Verkooijen et al., 2009). Det finns studier som visar på att om man är fysiskt aktiv 

under barn- och ungdomsåren är chansen större att man blir fysiskt aktiv även som vuxen 

(Telama, 2005; Malina, 2001). Därför kan det vara betydelsefullt att främja barns och 

ungdomars motivation till att vara fysiskt aktiva, vilket kan ske till exempel genom 

idrottsundervisningen i skolan.  

    Idrottslärare, trots att de inte är närvarande utanför skoltid, har en betydelse när det gäller 

att främja ungdomars fysiska aktivitet under fritiden (McDavid et al., 2012). Negativa 

upplevelser av idrottsundervisningen i skolan, och av negativa upplevelser inom idrott i 

allmänhet, kan i kontrast till detta snarare leda till en ökad inaktivitet (Beltrán-Carrillo et al., 

2012). Hur ungdomarna upplever idrottsundervisningen är således viktigt. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska ungdomar från årskurs 6 upp till och 

med gymnasiet upplever samt har upplevt idrottsundervisningen i skolan. 

 

Metod 

Försökspersoner 

Deltagare till studien rekryterades via personliga kontakter. Sju personer tillfrågades genom 

sms, sociala medier eller telefonsamtal om de ville delta i studien. Inledningsvis samtyckte 

samtliga till att delta. En av de tillfrågade ändrade sig dock och därför bestod det slutliga  
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urvalet av sex personer, varav tre pojkar och tre flickor, i åldern tolv till sjutton år. Deltagarna 

representerade årskurserna från och med årskurs 6 till och med årskurs 2 i gymnasiet. Tre av 

deltagarna var elever på skolor i Härnösand medan de övriga tre var elever på skolor i 

Stockholm respektive Luleå och Östersund. Deltagarnas namn har bytts ut till påhittade namn 

i uppsatsen och en sammanställning av deltagarna finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Deltagare i studien 

Namn Kön Ålder Hemort Årskurs Idrottsbakgrund 

Sten Kille 12 Härnösand 6 Bl.a. ishockey 

Elvin Kille 13 Luleå 7 Lagsporter 

Fanny Tjej 14 Stockholm 8 Fotboll, dans 

Elisa Tjej 16 Härnösand 9 Ponnyhoppryttare 

Cindy Tjej 16 Östersund 1, gymnasiet Ridning 

Martin Kille 17 Härnösand 2, gymnasiet Bl.a. ishockey 

 

Studiedesign 

Studien genomfördes som en kvalitativ strukturerad intervjustudie med öppna frågor (Trost, 

2010). 

 

Procedur 

En intervjuguide med fem olika frågeområden utformades. Frågeområdena var åsikter om 

idrotten, aktiviteter, lärare, deltagande och önskemål. Intervjuguiden innehöll 26 frågor. På 

grund av de långa fysiska avstånden genomfördes fem av intervjuerna via internet-verktyget 

Skype. Intervjun med deltagaren från Östersund genomfördes som en personlig intervju. Varje 

deltagare informerades om meningen med intervjun, hur den skulle gå till och ungefär hur 

länge den skulle vara. Vid Skype-intervjuerna befann sig deltagarna i sina respektive hem. 

Intervjun med deltagaren från Östersund genomfördes vid caféet på Östersund bibliotek. Alla 

deltagare samtyckte till att intervjuerna spelades in. För inspelning av samtliga intervjuer 

användes en diktafon. 
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Kvalitativ analys 

När samtliga intervjuer var genomförda lyssnades de först igenom i sin helhet och skrevs 

därefter ned ordagrant. Därefter lästes de igenom ett flertal gånger för att få en känsla av 

helheten. Med utgångspunkt från intervjuguiden sorterades deltagarnas uttalanden in under de 

olika frågeområdena. Under sorteringen ersattes frågeområdet aktiviteter med roligt med 

idrott, sämre med idrotten och teori. Teman som tillkom utöver intervjuguidens frågeområden 

var könsskillnader, mobbning och lärande. Texten lästes igenom och komprimerades 

allteftersom genom att försöka rensa bort uttalanden som inte hade någon betydelse för 

studiens syfte, och att försöka plocka ut kommentarer med nyckelord för diskussion och 

tolkning. Texten lästes igenom ett flertal gånger på samma sätt för att så mycket som möjligt 

av det som var irrelevant för studiens syfte skulle uppmärksammas och tas bort. Tolkning 

genomfördes med hjälp av jämförelser mellan intervjupersonernas olika berättande och 

jämförelser med andra studier samt genom intervjuarens egna reflektioner (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 2010). 

 

Etiska överväganden 

Alla deltagare informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl. De tillfrågades om de 

godkände att intervjuerna spelades in och informerades om att inspelningarna skulle raderas 

efter att rapporten examinerats och godkänts. Deltagarna försäkrades om att de skulle vara 

fullständigt avidentifierade i rapporten och påhittade namn användes för att skilja på 

deltagarna i resultatet. 
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Resultat 

En kortfattad sammanställning av resultatet finns i tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabellen visar vad deltagarna upplevde som bra respektive dåligt samt vad de mer 

skulle önska av idrottsundervisningen. 

Bra med 

idrotten 

Roligt 

med social 

aktivitet 

Skönt 

att få 

röra på 

sig 

Roliga 

aktiviteter 

Att få 

välja själv 

Bra lärare Roligt 

avbrott 

från 

övriga 

skolämnen 

Dåligt 

med 

idrotten 

Olika 

behandling 

av pojkar 

och flickor 

Ont om 

tid 

Liten 

variation 

i 

aktiviteter 

Dåliga 

lärare 

Tråkiga 

aktiviteter 

Ingen 

möjlighet 

att höja 

betyg 

Personliga 

önskningar 

Mer 

idrottstid 

Större 

variation 

Ingen 

dans 

Mest 

bollsporter 

Bara 

matcher 

 

 

Roligt med idrott 

Samtliga deltagare ansåg att undervisningen i skolan var rolig. De uppskattade variationen 

från övriga lektioner och intresserade sig för att få idrotta och röra på sig. De upplevde också 

att det var roligt att få utföra aktiviteterna tillsammans med kompisarna. Flera av deltagarna 

ansåg även att lektionerna blev roliga för att de hade bra lärare. 

    Cindy berättar att nu under gymnasiet upplever hon att alla aktiviteter är roliga medan hon 

under grundskoletiden tyckte bäst om lekar som till exempel ”indiansmyg” eftersom den inte 

innehöll några bollar som man måste hålla reda på. Det roligaste under hela grundskoletiden 

var kanske när de provade på curling i årskurs 9. Det var nytt för många och dessutom så 

spelade man med sina kompisar. Cindy har gått i fem olika skolor, varav fyra grundskolor och 

en gymnasieskola. Hon hade inget intresse av idrottsundervisningen på någon av 

grundskolorna men sedan hon började gymnasiet har idrotten blivit mycket bättre och 

roligare. 
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”De blir som, mycket mer lek istället för tävling […] På, grundskolan så var det mer, man skulle va bäst 

på idrott, om man var bäst på idrott fick man högst betyg.” 

 

”Vi samhällare har idrott med humanisterna. Och dom hade fått besök från Frankrike […] Man brydde 

sig inte att dom kanske inte, att man inte förstod varann utan det var liksom som spela i ett lag ändå […] 

ge alla en chans. Jag tror inte att det hade varit så i… kanske femman eller sexan. Då hade alla liksom 

bara, undvikit dom. Eller blivit bästa polare med dom, om dom var coola, eller snygga. 

 

    Fanny uppger bollsporter och orientering som de roligaste aktiviteterna och hon upplever 

att idrottsundervisningen alltid har varit lika bra under hennes år i skolan. 

    Martin tycker att innebandy och en rugbyliknande lek med pilatesboll är roligast. Han 

upplever oftast att idrotten är rolig.

”Min klass är ganska rolig att bara ha idrott med.[…] Det beror kanske på vad det är men det mesta 

tycker jag är jävligt roligt på idrotten.” 

Martin tycker att idrotten från årskurs 7 och framåt har varit roligare än den idrott de hade 

innan dess. Från årskurs 7 har det varit mer fritt och man har haft möjlighet att påverka 

aktiviteterna lite mer själv samt att det oftare varit så att man fått spela en viss sport under 

hela lektionen. 

    Elvin tycker bäst om innebandy, olika lagsporter och dans. Han berättar att de brukar ha 

dans ganska ofta.

”Det brukar va lite allt möjligt […] till exempel idag, och vi har det i två veckor nu […] man är en grupp 

på fyra personer och då ska man välja en jazzdanslåt […] och så ska vi träna in den dansen och kunna 

den så bra som möjligt tills på fredag nästa vecka, och, då ska vi filma den, och så ska hon, bedöma dom 

då, sen. Och det är väldigt roligt tycker jag […]” 

 Elvin upplever att idrottsundervisningen är bättre på skolan han flyttat till jämfört med den 

han gick i för några år sedan. Han uppskattar att de även har teori och får lära sig mer om vad 

som händer i kroppen. 

    Elisa tycker att fotboll och att få röra sig till musik är roligast men att det brukar vara roligt 

oavsett vad de har för aktivitet. Hon uppskattar när de själva har möjlighet att påverka vad de 

ska göra.

”Det är ju… kul när vi får […] om vi får rösta fram nånting vad vi vill göra.” 

Elisa är tveksam till om idrotten har varit bättre eller sämre genom åren men när hon var 

yngre längtade hon till idrotten, vilket hon inte gör på samma sätt nu. 

    Sten tycker att det roligaste är en speciell bollek. Han minns också att när han gick på 6-års 

så var det några som kom och lekte med klassen och att det var roligt.

”Och det skulle va roligt att göra igen på ett mognare vis.”
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Tid för idrott 

Fyra av intervjupersonerna upplevde att det var lagom mycket idrott i skolan medan de övriga 

två skulle vilja ha mer. Martin och Cindy hade idrott en gång i veckan och de andra hade 

idrott två gånger i veckan. Lektionstiden varierade från 50 minuter till 2 timmar och 50 

minuter. 

    Martin skulle vilja ha idrott två gånger i veckan hellre än bara en. Elvin skulle vilja ha 

idrott minst tre gånger i veckan och att varje lektion var minst 1 timme och 40 minuter. 

    Vad gäller tid för att duscha och byta om så tyckte Cindy att det är okej med tiden innan 

idrottslektionen. Även om läraren oftast inte kommer förrän lektionen börjar och det inte 

alltid är öppet in till hallen innan dess så är det bara att gå in och byta om när läraren väl 

kommer och så samlas alla när de är klara. Då idrottslektionen är sista passet för dagen är 

tiden efteråt inte heller något problem. 

    Elisa säger att det tidigare ibland varit stressigt innan idrotten men att det blivit bra nu. 

Behöver de mer tid för att ta sig till platsen där de ska ha idrott så kan de få gå tidigare från 

lektionen före. En av hennes idrottslektioner är den sista för dagen. Vid den andra 

idrottslektionen har de 20 minuter på sig för att duscha och bli klara.

”Det är ju ganska länge. Men sen så finns de ju inte direkt duschar till alla så om alla skulle […] duscha 

[…] då skulle det ju ändå ta tid […]” 

    Elvin upplever att det är bra med tid både före och efter idrottslektionen. Efter 

idrottslektionerna har de mycket tid i och med att de har lunchrast efter den ena och slutar för 

dagen efter den andra. 

    Sten beskriver att ombytes- och duschtiden är bra för hans del. 

    Fanny tycker att det är gott om tid innan idrotten men inte efter.

”[…] typ runt fem-tio minuter vilket man ofta inte hinner på […] då blir det oftast att de flesta inte 

duschar…” 

    Martin upplever också att tiden de har efter idrottslektionen är ganska kort för att hinna 

duscha och bli klar till nästa lektion. 

 

Lärare 

Cindy beskriver att läraren hon har nu i gymnasiet är bra. Att idrottslektionerna är så roliga nu 

beror mycket på honom. 



7
 

”Läraren framför idrotten på ett annat sätt än vad dom tidigare gjort. För när man tänker på idrott, då 

tänker man ju ofta såhär fotboll och basket och innebandy. Men när vi fick såhär, göra […] en egen lek, 

då började man tänka på ett helt annat sätt när man fick vara kreativ.” 

”Han är nog den bästa idrottslärare jag haft, absolut. Han får verkligen idrottslektionerna att inte vara 

som en tävling […] för då blir ju allt roligare också […] 

Vad gäller lärarens kunskaper så har Cindy inte tänkt på det. Men om de till exempel har en 

teorilektion så ser han till att alla hänger med och om det är någon fråga han inte kan svara på 

säger han att han kan ta reda på det till nästa lektion. Vad gäller de idrottslärare hon haft i 

grundskolan så upplever hon inte att de har haft särskilt stor kunskap, och inte heller varit 

särskilt bra som lärare. Cindy berättar vidare att hon frågat idrottslärare vad hon skulle göra 

för att få ett högre betyg men att hon fick höra att hon bara skulle fortsätta som hon gjorde. 

Lärare i övriga ämnen hade alla något konkret exempel på vad hon skulle göra för att höja sitt 

betyg i dessa.

”Jag var alltid med på idrotterna. Jag var alltid ombytt, hade alltid utrustning. Jag försökte, hjälpa till 

med andra men ändå så, fick jag, bara C i idrott. Jag frågade […] vad jag kunnat göra bättre, långt 

innan […] dom bara ’fortsätt som du gör så kommer det gå bra’. Och ändå så kom jag inte högre.” 

 När det var längdskidåkning så åkte läraren nästan alltid med de elever som var längst fram. 

Cindy säger att hon alltid var den som hamnade sist och att hon var ensam om att bli sist. Nu 

hade hon själv snälla vänner som väntade på henne.

”Men det är det, kanske inte överallt, folk som har.” 

Cindy, som haft 8-10 olika idrottslärare, skulle önska att lärarna på grundskolan tänkte mer 

som lärarna på gymnasiet. Hon berättar att i grundskolan favoriserades killarna.

”På, grundskolan […] lärarna var oftast såhär mer att killarna […] det var dom som var bäst och dom 

gick alltid före, liksom att dom fick välja vad vi skulle ha för idrott. Och då vart det ju oftast fotboll för att 

dom flesta killar, i ung ålder, spelar ju fotboll.” 

    Elisa har haft samma lärare under många år och upplever att han är okej.

”Det är ju inget fel på han om jag säger så […] det skulle vara roligare om man fick någon ny […] alla 

gympalärare lär ju inte ha samma grejer dom gör […] han som vi har nu, han är typ jättegammal och 

han har ju haft samma upplägg och sånt i alla år.” 

Elisa beskriver att läraren är strängare med killarna än tjejerna.

”Han är mer liksom… speciellt på dom här som brukar vara störiga […] så fort dom gör nånting […] då 

är han skitarg på dom direkt, men om det är typ, nån tjej som råkar göra nåt som aldrig gör nånting då… 

Jamen ’sådär ska du nog inte göra’. Typ sådär.” 

    Elvin beskriver att hans lärare är väldigt bra.
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”[…] Hon är snäll, hon hjälper till mycket och hon har roliga såna här lekar på idrotten och så.” 

 

”[…] istället för att, man tänker att, ja men hon är min lärare, så är det som, hon är min kompis nästan 

[…]” 

Elvin beskriver vidare att lärarens kunskaper är väldigt bra. Hon brukar alltid kunna svara på 

det man frågar om. 

    Fanny upplever att hennes lärare är jättebra och ger bra uppgifter men att hon är den lärare 

som är mest strikt i betygsättningen.

”Hon är jättebra och ger bra uppgifter men med typ betygen […] vissa lärare har överseende med att 

man […] om man har nånting på A och nånting på E så får man ändå kanske B, men hon sätter i såna fall 

D.” 

Hon berättar också att läraren var lite snällare mot tjejer i början men att det är mer rättvist nu. 

Fanny trivdes även med den idrottslärare som hon hade upp till och med årskurs 6. 

    Martin beskriver att hans idrottslärare är sådär, men eftersom han upplever att idrotten är 

rolig som den är nu så har han svårt att komma på vad läraren skulle kunna göra bättre.

”[…] våran lärare vi har nu… Sådär […] Jag tycker mest att han bara säger vad vi ska göra idag, och så 

får vi börja spela fotboll, innebandy […] Jag ser liksom inte vad han skulle kunna göra bätre eller sämre, 

eftersom vi bara, i princip gör… en sak på idrotten […] innan idrotten så brukar vi ha uppvärmning. Och 

eftersom det redan har börjat såhär tio minuter senare än vad det skulle och uppvärmningen håller på i 

tio minuter […] så går nästan halva lektionen innan vi börjar göra det som vi ska göra liksom.” 

Martin är inte särskilt imponerad över hur idrottslärarnas kunskap varit. Han tycker inte heller 

att den lärare han hade i högstadiet jobbade så mycket för att få det jämlikt mellan pojkar och 

flickor, men har inte direkt upplevt att flickor och pojkar blivit olika behandlade.

”Jag skulle inte säga att… mina idrottslärare har varit speciellt duktiga […] Dom har i princip… bara satt 

igång oss och så får vi göra det vi ska göra på lektionen.” 

 

”Våran lärare som vi hade i sjuan till nian var lite… Också väldigt omodern […] Det kändes inte som om han 

gjorde det bästa för att få det […] så liksom jämlikt för killarna och tjejerna. Men, jag känner inte […] att jag 

riktigt haft nån lärare som… har liksom, behandlat killar och tjejer olika egentligen. 

    

    Sten upplever att såväl den ordinarie läraren, som varit sjukskriven en period, som de 

vikarier de haft, har varit bra. Han säger vidare att idrotten blir roligare med bra lärare.

”För att, ifall att, du inte klarar en gren, och har en sträng lärare kan den säga att ’fortsättbara så 

kommer ni att klara det’ men om man absolut inte vill liksom, så måste dom kunna förstå det.”

Vad gäller lärarnas kunskaper så säger Sten att den ordinarie tränaren är kunnig då han är 

tränare i flera olika idrotter och om de har en vikarie och vikarien inte är så kunnig inom en 

idrott så gör de sådant som de gjort förut. 
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Könsskillnader 

Cindy har gått i flera skolor och har mest negativa erfarenheter från idrotten i grundskolan. 

Hon berättar att det var uppdelat i populära och opopulära personer och att man mest höll sig 

till vissa kretsar.

”Och då var det dom coola tjejerna och dom coola killarna, och så, i stort sett var ju alla killar coola.”

Deltagandet har sett olika ut mellan pojkar och flickor då flickorna hållit sig ur vägen på 

grund av att killarna alltid varit mer dominerande.

”Om det var nån tjej som blev skadad […] då var det kanske bara hennes bästa vänner som, kom och 

kollade till henne. Om nån kille blev skadad då samlades hela klassen runt. Om… till exempel nån kille 

skulle va på efterkälken, i nånting, så får dom mer stöd, för att komma ikapp. Men tjejer är väl… får inte, 

lika mycket stöd i de flesta tillfällena, vad jag vet.” 

 

”De var väl, killarna som var favoriterna eftersom att, det är ju oftast manliga idrottslärare, och killar är 

väl, generellt sätt intresserade av fotboll. Och när både läraren och, killarna var det så, överröstade dom 

ju tjejerna.”

    Den skillnad Elisa ser i hennes klass är att det kanske är lite flera flickor än pojkar som 

oftare inte är med. 

    Elvin upplever inte att det är någon skillnad för flickor och pojkar i samband med 

idrottsundervisningen. 

    Fanny beskriver att det kan vara lite skillnad på att vara flicka och pojke i idrotten men att 

den inte är så stor just i hennes klass. Hon säger att en del pojkar satsar lite mer och är lite mer 

tävlingsinriktade men att tjejerna generellt är mer ambitiösa och bryr sig om att jobba för 

betygen. 

    I klassen som Martin går i är det tre av fem flickor som sällan vill vara med på idrotten. 

Martin säger att han kan förstå att de inte så gärna vill vara med när de är så många fler killar.

”Det är typ tre av tjejerna som ofta inte är med […] eftersom det är så många killar, vilket är, vilket kan 

vara lite förståeligt, tycker jag i alla fall.”

    Sten beskriver att det är vissa flickor som inte deltar aktivt när de idrottar.

”Dom står bara där, dom vill inte göra nånting och jag kan bli så jävla arg ibland bara. Och vill liksom 

skrika åt dom, dom måste ju röra sig. Men oftast är det bollsporter och vi håller på och förlora och 

liksom dom står mest bara där. Fast det är väl att dom inte vill, jag vet inte. Och vågar väl inte säga att 

dom inte vill.” 

 

”Jag har aldrig sett en liksom kille stå så. Och bara glo. Men ja, det är väl kanske nån tjejgrej, jag vet 

inte.”
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Deltagande 

Samtliga intervjupersoner brukar själva alltid delta på idrotten. Sten säger att om han har 

glömt gympakläder till exempel så åker han hem och hämtar dem. Elisa säger att det alltid 

brukar finnas någon som har kläder så att man kan låna ifall man har råkat glömma sina egna 

hemma. Elvin berättar att i hans klass brukar alla alltid vara med och delta i idrottslektionerna. 

I de övrigas klasser är det ofta någon eller några som inte är med. 

    I klassen som Cindy går i brukar de flesta vara med. En tjej i klassen är dock nästan aldrig 

med men Cindy vet inte varför. 

    Elisa beskriver att större delen av hennes klass är med hela tiden men att det är några av 

klasskamraterna som sällan är med.

”Det är ju alltid dom här som aldrig är med […] som sitter där och, ja har nåt fel.”

Elisa nämner diverse skäl som klasskompisar har för att inte delta i idrotten.

”Dom har ont överallt […] ska inte va med på idrotten för att dom ska tävla till helgen […] eller så har 

dom träning sen så dom inte vill anstränga sig eller en match, eller vad det nu kan vara. Eller så har man 

ont i halsen. Ont i magen. Näe, det är lite olika saker.”

Även i klassen som Fanny går i finns det några som inte brukar vara med utan som bara sitter 

bredvid. De skyller på att de är sjuka även om de inte är det. Fanny vet inte varför de inte är 

med. 

    Martin berättar att deltagandet i hans klass är ganska bra, till skillnad från hur det generellt 

är på gymnasiet där han går. Flickorna som inte vill vara med brukar kunna få gå upp och 

träna på gymmet istället. Men en av flickorna i klassen kör på jättehårt och är alltid med på 

idrotten. Eftersom deltagandet är jämförelsevis högt i hans klass så är det inte så stor skillnad 

mot hur det var i grundskolan. Men generellt tror han att deltagandet var mycket högre i 

grundskolan jämfört med i gymnasiet. 

    Sten berättar att det är en kille som alltid glömmer gympakläder och därför oftast inte är 

med utan får sitta bredvid och titta på. Om det är någon aktivitet som inte är så krävande så 

får han ibland vara med fastän han inte är ombytt. Förutom den killen brukar alla försöka vara 

med.

”Alla försöker ju, och ifall att dom inte tycker om det så liksom sitter dom väl lite, och gör nåt annat 

medans […] läraren […] försöker muntra upp oss så mycket den kan. Och visa och förklara hur man ska 

göra och hjälpa en ifall det behövs.”
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Teori 

En av deltagarna hade regelbundet teorilektioner på idrotten. Tre av deltagarna har haft det 

någon eller några enstaka gånger. 

    Elvins klass har teori regelbundet och när det väl är teori så har de några pass på rad som är 

teoripass. Han tycker att det är kul med teorin.

”[…] det är väl det jag tycker är lite roligare med den här skolan, att vi får ju ha både teori och 

gympasalen.”

    Martin har haft två-tre teorilektioner om året och han upplever inte att de har varit särskilt 

bra då han inte tycker att det som läraren sagt har varit korrekt.

”Jamen det känns lite omodernt helt enkelt […] Det är liksom en teorilektion som han haft i tretti år.”

     Cindy upplever inte att teorilektionerna de hade i grundskolan var särskilt bra, på grund av 

att lärarna inte var så bra. Nu på gymnasiet är det bättre.

”På grundskolan […] man skulle göra några uppgifter […] lärarna kunde inte riktigt förklara 

uppgifterna, på, mer än ett sätt […] och då får man anpassa sig efter det. Nu tycker jag att, lärarna mer 

kan, förklara på andra sätt, om man inte skulle förstå på det ena. Så, man förstår lättare uppgifterna och, 

kan komma igång på ett bättre sätt.”

 

Lärande 

Ingen av intervjupersonerna brukar tänka på vad de lär sig i idrotten men de kan ändå nämna 

några saker. 

    Cindy berättar att hon har lärt sig att vara en lagspelare och om hjärt- och lungräddning. 

Mest upplever hon dock att hon lärt sig av kursen Träningslära, en frivillig kurs hon deltar i. 

    Fanny beskriver att hon i skolan provat idrotter som hon kanske inte skulle ha testat annars 

men hon kommer inte på några direkta lärdomar.

”Det är ju bra… träning men det är inte… såhär att man lär sig så jättemycket av det. Det är väl mer att 

man typ håller igång […] Men själva… inlärningen är väl inte att man, lär sig så jättemycket.”

    Martin upplever inte heller att han lärt sig särskilt mycket förutom att han blivit bättre på de 

idrotter de tränat och att han har fått utöva fler idrotter än han skulle ha gjort om han inte haft 

idrott i skolan. 

    Elvin tycker att man lär sig mest av teorin.

”Jag vet inte riktigt hur jag ska säga hur jag lär mig på såna idrottspass när vi rör oss […] Men däremot 

när vi har fys så lär vi oss […] hur man kan träna och så […] teorin man lär sig mest av.”
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Elisa säger att vad och om hon lär sig något beror på vad de gör.

”Jag vet inte om jag lär mig nånting men alltså man lär sig ju alltid typ och va i ett lag […] 

 

”[…] Hur jag ska träna rätt och äta rätt och sånt. Så det lär man sig ju.”

 

Sämre med idrotten 

Elisa beskriver att den tråkigaste aktiviteten är orientering.

”Jag kan ju typ inte… lägga en karta rätt eller nånting så jag… Alltså jag tror att det har mest med det 

att göra, att jag inte kan och då blir det inte kul.” 

 

”Jag känner inte att jag har nån användning av det […] då försöker jag typ inte ens.”

Konditionsträning, fysträning och längdskidor upplever hon inte heller som särskilt roligt men 

hon säger att det brukar kunna vara kul ändå.

”Jag tycker inte att det är så kul att åka längdskidor […] när vi väl är ute så har vi ändå roligt […] med 

kompisarna.”

När de var yngre brukade de ha turneringar mot andra skolor och det förstår hon inte varför de 

inte har nu också. Hon upplevde att det var roligt när de fick träffa de andra skolorna och ha 

något specifikt att träna inför. Hon skulle också gärna vilja att de fick prova nya aktiviteter 

oftare.

”Nu har vi ju alltså samma hela tiden.

I Elisas klass har det aldrig funnits några problem med mobbning och det är sällan någon som 

är dum även om det händer ibland.

 
”Våran klass är väldigt såhära snäll eller vad man ska säga […] det är aldrig nån som sitter själv för att 

det finns alltid dom som […] bjuder in dom liksom. Så det är nästan aldrig nån som är taskig, eller det 

finns ju typ några, men…” 

 

”Det finns typ en tjej i min klass som är såhär jättesportig […] och så är hon jättestark. Och så hade vi 

idrott sist och då finns det […] jag och det är några fler som umgås liksom, och hon tycker inte riktigt om 

oss och det märker man ju så då typ skjuter hon ju bollen allt hon kan på en och… sådär. Så det är ju lite 

drygt […] hon är ju jätte, alltså mycket starkare än en själv och så sköt hon den liksom rätt i huvet på 

mig. Men jag är inte sån som typ bryr mig så. Jag blir bara sur.” 

Läraren reagerade inte på händelsen men Elisa tror inte att han såg den. 

När det kommer till idrott tycker Sten inte att någonting är jättetråkigt men han ogillar att 

hjula och stå på händer. Han kan inte komma på något han direkt saknar i idrotten men han 

skulle gärna spela mer bandy. Det finns inga mobbningsproblem inom idrotten i hans klass. 

Om någon säger något dumt brukar det vara på skämt. 
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Martin upplever att det tråkigaste, eller minst roliga, är cirkelträning där man går från en 

övning till nästa, med musik som sätts igång och stängs av hela tiden. Det var också en 

speciell dans, polka tror han, som han tyckte var tråkig. Det enda direkt dåliga med idrotten 

tycker han är att den ofta börjar senare än vad den ska. Han upplever att det är för mycket tid 

som pratas bort i början av lektionerna så att det blir för lite tid som verkligen läggs på själva 

idrottsaktiviteterna. Martin skulle vilja ha mer idrott och att de utnyttjade tiden bättre. Han 

upplever inte att det någonsin förekommit mobbning specifikt kopplat till idrotten. Det kunde 

vara bråk i duschen när de var yngre men inte direkt så att någon var dum specifikt vid 

idrotten annars. 

    Nu på gymnasiet upplever Cindy allting som roligt. Under grundskoletiden var den allra 

värsta aktiviteten brännboll.

”Jag som, inte är, jättebra på sånt, träffa ju aldrig den där och, blir ju också såhär alltid i vägen. När 

man ska kasta och liksom dom bara ’men skyndare, skyndare, skyndare’, och man har det här 

kärringträt, och missar ändå, eller råkar skjuta jättekort eller ge nån, som stod på uteplanen en lyra, får 

man jättemånga klagomål.”

Längdskidor tyckte hon också illa om. Det var inte heller så roligt när killarna ofta fick välja 

fotboll. Nu i gymnasiet förekommer det inte någon mobbning i samband med idrotten. Inte 

heller under grundskoletiden förekom det någon mobbning just vid idrotten, även om den 

förekom i övrigt. Det var dock en del saker som hon beskriver som dåliga.

”[…] Killarna passade till killarna. Det var ingen som ville passa till dom svagare eller sämre tjejerna 

för att, ’a, dom tappar bollen’ eller ’dom är inte bra på mål’.”

Cindy upplevde inte att läraren försökte göra något åt att killarna bara passade till varandra.

”Kanske var nåt utrop här och där bara, ’men passa allihopa’, ’tänk på att kasta till dom som inte får 

bollen så ofta’. Men det liksom var ingen som skillnad efter det. Folk ville ju vinna. Det var ju det som, 

var poängen med, att leka.”

Ibland i grundskolan användes ett lagindelningssätt som Cindy inte tyckte om.

”[…] det var två lagledare och så fick dom välja, bland klassmedlemmar. Och känslan att bli vald sist – 

inte särskilt kul. Man känner sig liksom, bara som ett problem.”

Elvin beskriver att det minst roliga är när de har fysträning och fokuserar mest på specifik 

muskel- och konditionsträning. Han skulle vilja ha mer av exempelvis innebandy, brännboll 

och fotboll jämfört med fysträning, eftersom han tycker att det är roligare att träna sporterna. 

Han tycker att det är väldigt bra i hans klass, alla är snälla mot varandra.

”Det är bra för att, alla är snälla mot varandra och även ifall att, nån, elev kanske […] är mindre smidig 

än nån annan och så vidare, så är alla fortfarande lika snälla mot varann. Det är, våran lärare noga med 

också […] Att alla har kul och så.”
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Fanny saknar inget speciellt i idrotten men tycker att det är dumt att ett av idrottspassen är 

precis innan lunch. Det finns inga problem med mobbning i hennes klass men det händer att 

folk retas lite.

”Vissa… blir retad för att dom kanske väger lite mer eller typ såhär svettas lite extra, och dom skyller på 

att det är på skämt. Det förekommer inte så jättemycket. Men det är lite grann… ändå.” 

 

”Dom säger det på ett typ skämtsätt så det är inte att dom […] är taskiga på ett mobbingsätt men det blir 

ändå taskigt för att dom… bara att dom säger det på ett skämtsätt.”

 

Om de själva fick bestämma 

Cindy skulle vilja att man fick prova på alla möjliga idrotter. Det mesta som går att göra som 

är inom ett rimligt pris, för att alla ska få chansen att hitta en idrott som passar dem. Hon 

skulle också vilja få med hela klassen på en ridlektion.

”Och även typ såhär, gymnastik, cheerleading […] få chansen att upptäcka sin egen styrka […] och vad 

man tycker om att göra och… typ vad man är bra på helt enkelt.”

    Elisa skulle vilja göra idrotten väldigt varierande så att man inte gör samma saker hela 

tiden. 

    Elvin skulle vilja öka mängden idrott till tre-fyra gånger i veckan, varav varje lektion minst 

1 timme och 40 minuter.

”Man kanske skulle kunna klämma in, på måndagar så har man fys och så har man… kanske onsdagar 

som, lite lekar och sånt istället, och så, fredagar har man blandat teori, och lekar, så vissa lektioner, eller 

vissa veckor kanske man har, teori på fredagar och så har man lekar vissa fredagar.”

    Fanny tror att hon skulle ta bort dans ifrån idrotten eftersom att vissa är bra på det och 

andra inte.

”Visst man kan öva upp det men alla har inte såhär taktkänsla och då blir det svårare för dom att hänga 

med.”

    Martin skulle vilja ha lite längre idrottslektioner och bara en kort uppvärmning för att se till 

att komma igång med aktiviteterna på en gång. Men annars upplever han att det är bra att bara 

få utöva olika sporter, precis som lektionerna är nu,

”Alltså grejen är att jag tycker personligen att det är, att det är bra […] att vi ofta spelar matcher hela 

lektionerna såhär. Men sen finns det ju ganska många andra som inte är speciellt aktiva på matcherna 

[…] som kanske skulle vilja helt annat. 

Sten skulle välja att mest bara ha bollsporter, till exempel basket, eftersom han har fördel i det 

i och med sin längd. Han skulle vilja ha med trampetter mycket också, till att hoppa och göra 

volter. Och så skulle han se till att det var jämna lag till basketen. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska ungdomar från årskurs 6 upp till och 

med gymnasiet upplever samt har upplevt idrottsundervisningen i skolan. Studiens sex 

intervjupersoner upplevde att den nuvarande idrottsundervisningen var en mycket positiv del 

av skolan. Det var tydligt att alla deltagarna hade roligt under idrotten och att det var en 

lektion de såg fram emot. Även i andra studier har deltagarna generellt uppskattat skolans 

idrottsundervisning (Rikard & Banville, 2006; Barr-Anderson et al., 2013; Mohammed & 

Mohammad, 2012).  

 

En social aktivitet 

En av de faktorer som gjorde idrotten till något positivt var att det var roligt att träna idrott 

tillsammans med kompisarna. Deltagarna i en studie av Whitehead & Biddle (2008) upplevde 

också att det sociala var en viktig faktor för att man skulle uppskatta idrotten. Att få ha kul 

med kompisarna under idrotten var en motiverande faktor för samtliga sex intervjupersoner i 

studien. Att låta eleverna välja vilka de ska jobba tillsammans med kan kanske öka 

motivationen även för de som inte redan tycker att idrottsundervisningen är rolig. Samtidigt 

krävs det en god sammanhållning i klassen för att det verkligen ska fungera. Det kan ju finnas 

någon som inte har några vänner bland sina klasskamrater och då blir det sociala knappast 

någonting motiverande. 

 

Självbestämmande och lärarens roll 

Flera av deltagarna tyckte att läraren spelade en viktig roll för att göra idrottsundervisningen 

rolig. Även för deltagarna i en studie av Barr-Andersson et al. (2013) hade läraren en viktig 

roll att spela. Där handlade det om att läraren skulle ge ett bra stöd för eleverna. Möjligheten 

till självbestämmande kan således vara en faktor som påverkade deras motivation för 

idrottsundervisningen. Något liknande kom man fram till i en studie av Hagger et al. (2009). 

Där hade det stöd eleverna fick från läraren när det gällde självbestämmande en 

genomgripande effekt på motivationen i idrottssammanhang. Kanske var det faktum att 

lärarna gav vissa deltagare möjlighet att påverka idrottslektionernas innehåll som gjorde att de 

tyckte att deras respektive lärare var okej.  

    Flera av deltagarna gav kommentarer som till viss del kan sägas vittna om vikten av 

självbestämmande. En av deltagarnas idrottserfarenheter från grundskolan indikerade att hon 

inte kunde påverka sin situation vid idrottsundervisningen och kanske var det en bidragande  
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orsak till att hon inte trivdes med idrottslektionerna. När de i gymnasiet fick hitta på egna 

idrottslekar så lär där ha funnits utrymme för en viss del självbestämmande, givetvis lite 

beroende på om någon elev tog över eller drog sig tillbaka lite mer. Flera studier har visat på 

att ungdomar, i alla fall unga tjejer, kan bli mer motiverade till att delta i 

idrottsundervisningen när de själva kan vara med och styra vilka aktiviteter de ska ha och hur 

idrotten ska genomföras (Enright & O’Sullivan, 2010; Flintoff & Scraton, 2010; Hills, 2007).  

 

Mobbning 

Ingen av deltagarna upplevde att det förekom någon mobbning i samband med idrotten. För 

en av deltagarna förekom mobbning dock i övrigt, och ytterligare en av deltagarna indikerade 

att mobbning kan ha förekommit utanför idrotten. Det verkar inte helt långsökt att mobbning 

utanför idrotten kan påverka den mobbade personen även i idrottskontexten, såväl som i alla 

andra situationer. Man såg i en studie av O’Connor & Graber (2014) att mobbning inom 

idrotten minskade elevernas motivation för att delta i idrottsundervisningen. Enligt en av 

deltagarna var det de populära, framför allt killarna, som fick mest plats fysiskt och psykiskt i 

idrotten. Killarna passade till exempel mest bara bollen till varandra och lämnade på så vis de 

som inte var populära utanför spelet. På det samma sättet uteslöts vissa personer som även 

andra studier har visat (Hills, 2007; Bernstein et al., 2011). I studien av O’Connor & Graber 

(2014) framkom mobbning inom idrott som ett tydligt problem, ett problem som det saknades 

strategier för att tackla. Om man redan utanför idrotten är retad för att man till exempel är 

överviktig eller osmidig verkar det inte så konstigt om man skulle dra sig för att vara med 

under idrottslektionerna, eftersom dessa egenskaper gissningsvis framhävs i en 

idrottssituation och även i omklädningsrummet.  

 

Tid 

Det varierade hur gott om tid deltagarna tyckte att de hade för idrott och idrottsförberedelser. I 

två klasser var det, i alla fall bland tjejerna, flera som inte duschade efter idrotten eftersom att 

de tyckte att det var svårt att hinna bli klara till nästa lektion. Flera av deltagarna, om än inte 

alla, tyckte att det var bra att ha idrott direkt innan lunchrasten eftersom det då inte var 

bråttom. Att ha idrottslektionen som den allra sista lektionen för dagen tyckte flera av dem 

också var bra. Bristen på tid efter idrottslektionerna uppmärksammades som ett problem även 

i en studie av Whitehead & Biddle (2008). 
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Lärande 

Även om intervjupersonerna alla var tveksamma till om de verkligen lärde sig någonting 

genom idrottsundervisningen så var det, till skillnad från i studien av Garn et al. (2011), inte 

något som påverkade deras lust att delta vid idrottslektionerna. De tyckte att idrottslektionerna 

ändå var meningsfulla i sig, förmodligen för att de hade roligt under idrottandet. 

 

Sämre med idrotten 

En del aktiviteter tyckte de var lite tråkigare än andra. En av intervjupersonerna 

kommenterade också bristen på idrottslektioner som något dåligt, samt att mycket av 

lektionstiden pratades bort av läraren. Att läraren pratade för mycket sågs som något negativt 

även i andra studier (Rikard & Banville, 2007; Garn et al., 2011) och som något som 

minskade elevernas intresse för idrottsundervisningen.  

 

Roligt med idrotten 

Vad intervjupersonerna tyckte om olika aktiviteter var både lika och olika sinsemellan. 

Gissningsvis är det en ännu större variation inom en hel klass och då kan det tänkas att det är 

väldigt viktig att ha just en stor variation på aktiviteterna, vilket ett par av intervjupersonerna 

också önskade, så att så många som möjligt får chansen att testa något som de tycker är roligt. 

Rikard & Banville (2007) visade i sin studie också på att stor variation var något som 

önskades av eleverna.  

    En av deltagarna skulle gärna vilja ha turneringar där man tävlar mot klasser från andra 

skolor, så som de hade när de var yngre. En annan av studiens deltagare beskrev tvärtom att 

idrotten var roligare utan tävlingsmoment. Problem som setts i tävlingssituationer i 

idrottsundervisning är till exempel att de som har hög kompetens inom den aktuella idrotten 

är de som verkligen får chansen att vara aktiva och spela. De som inte är så duktiga hamnar 

lätt utanför spelet (Bernstein et al., 2011). Ett annat problem som framkom i samma studie var 

att vinst eller förlust ibland togs på väldigt stort allvar. En av deltagarna hade också hon 

erfarenhet av att klasskamrater blivit ledsna på henne ifall hon hade råkat bidra till att 

motståndarlaget tog poäng. Hur som helst så tyckte många i studien av Bernstein et al. (2011) 

att tävlingsmomenten inom idrottsundervisningen var roliga. Det gäller kanske att hitta 

möjligheter för alla att delta på sina villkor för att det ska fungera för alla elever. 
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Deltagande 

Även om de flesta av deltagarnas klasskamrater för det mesta var med på idrottslektionerna så 

var det ändå några, mest tjejer, som ofta inte deltog. Enligt en av deltagarna så hade de som 

inte var med ofta svepskäl för att inte vara det. Man kan förstås utgå från att skälen de angav 

var giltiga, men då det ofta var samma personer som inte deltog så känns det aktuellt att 

fundera på om det berodde på något annat. En anledning till att inte delta skulle kunna vara att 

de upplevde sig som dåliga på idrott. Några studier (Garn et al., 2011; van Daalen, 2005; 

Barnett et al., 2013) har pekat på att den självupplevda kompetensen har en stor påverkan på 

vad man tycker om idrottsundervisningen. Ytterligare en möjlig orsak till att några avstod från 

att delta skulle kunna vara att de helt enkelt inte tyckte om de aktiviteter som erbjöds under 

idrotten. En av de starkaste faktorerna för att inte tycka om idrottsundervisningen var, i en 

studie av Rikard & Banville (2006), att eleverna ogillade de erbjudna aktiviteterna. Då det 

mest var tjejer inte var med och deltog i idrottsundervisningen så finns också möjligheten att 

de inte ville idrotta tillsammans med killarna. Man såg i en studie av Murphy et al. (2007) att 

en effektiv strategi för att öka tjejers deltagande i idrottsundervisningen var att dela upp 

klassen efter kön. Man kan i och för sig fundera på om det allra bästa kanske snarare vore att 

dela in klassen i kunskapsnivå, eller efter intresse, snarare än att dela upp i tjejer och killar. En 

deltagare i en studie av Rikard & Banville (2006) gav uttryck för att en sådan uppdelning 

hade varit både lyckad och uppskattad.  

 

Om de själva fick bestämma 

Det varierade mellan deltagarnana när det gällde hur de skulle påverka idrotten om de kunde. 

Till exempel så skulle två av deltagarna skulle vilja göra idrottsundervisningen variationsrik, 

likt deltagarna i studien av Rikard & Banville (2007). De angav också lite olika skäl för varför 

de ville ha mer variation.  

 

Studiens fördelar och nackdelar 

Det som kan vara en styrka i intervjustudien är att deltagarna kände intervjuaren sedan 

tidigare och således hade ett visst förtroende för denna. Flera av intervjupersonerna upplevde 

också att det var roligt att få vara med. Det kan ha medfört att de pratade mer än de annars 

skulle ha gjort, vilket också kan ses som en styrka för studien. Till studiens nackdel kommer 

intervjuarens bristande erfarenhet som intervjuare. En mer erfaren intervjuare hade kanske 

lyckats ställa tydligare frågor och välja bättre följdfrågor för att få ut så mycket information 
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som möjligt från deltagarna. Det hade också varit önskvärt att alla intervjuer hade hållits som 

personliga intervjuer med intervjuare och deltagare på samma plats. En person fick stort 

genomslag i resultatet och det var den intervjun som genomfördes på plats. Metoden för 

analys och tolkning kunde också ha valts ut noggrannare. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla deltagare upplevde idrottsundervisningen som en 

mycket positiv del av skolan, även om en av dem hade dåliga erfarenheter med sig sedan 

tidigare. Deltagarna tyckte att det var roligt med variationen från skolans övriga lektioner, att 

det var skönt att bryta stillasittandet och istället få röra på sig ordentligt. De faktorer som 

framkom som viktiga för deltagarnas positiva inställning till idrottsundervisningen var att man 

fick umgås och idrotta tillsammans med sina vänner, att alla blev inkluderade och fick lika 

stor möjlighet att delta aktivt, att läraren var snäll och rättvis och att aktiviteterna var roliga.  
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Bilaga 1 

Frågeområden 

Åsikter om idrotten 

 Vad tycker du om idrotten i skolan? 

 Vad är det som gör idrottslektionerna roliga (om något)? 

 Vad skulle göra lektionerna roliga? 

 Vad skulle göra lektionerna mer attraktiva? 

 Vad är det roligaste ni gjort eller får göra? 

 Vad är det tråkigaste? 

 Om du jämför idrottslektionerna över hela din skoltid, om du minns, har de varit mer 

eller mindre attraktiva under någon period? I så fall hur? 

Aktiviteter 

 Vad tycker du om de aktiviteter ni har? 

 Hur ofta har ni idrott? 

 Hur långa är lektionerna? 

 Vad har ni haft för aktiviteter? 

 Hur var de aktiviteterna? 

 Saknar du något i idrottsundervisningen? 

 Vad tycker du om mängden idrott – lagom, för lite, för mycket? 

 Har ni teorilektioner någon gång? Vad tycker du om dem? 

 Hur mycket tycker du att du lär dig på idrotten? 

 Hur fungerar det med förberedelsetiden, alltså tid för att byta om och duscha? 

Lärare 

 Vad har du för tankar om läraren? 



 

 Hur länge har ni haft den lärare ni har nu? 

 Hur är lärarens kunskaper tycker du? 

 

Deltagande 

 Bland dina klasskamrater – hur ser deltagandet i idrottslektionerna ut? 

 Hur ofta är du med på idrottslektionerna? 

 Vad finns det för anledningar till att du/någon annan inte deltar? 

 Vad är det som gör att du vill vara med på idrotten? 

 Hur är det om någon elev i klassen är taskig mot en annan elev? 

Önskemål 

 Om du själv fick bestämma precis hur idrottslektionerna skulle vara, hur skulle de vara 

då? 

 


