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Idrott & Hälsa – Ett redskap för 
gemenskap 

Sammanfattning 
I skolan är mycket uppbyggt kring att ingå och fungera i en grupp. I 1994 års läroplan, Lpo 
94, läggs stor vikt vid att ett av skolans uppdrag är att bidra till förståelse och 
medmänsklighet mellan elever på skolan. Enligt kursplanen ska ämnet idrott och hälsa ge 
möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar. I det här 
examensarbetet analyseras hur idrottsämnet i skolan påverkar gemenskapen. Elever har 
intervjuats och fått besvara frågor relaterade till gemenskap i skolan och på lektionerna i 
idrott och hälsa. De frågor som varit centrala för uppsatsen är: Vilka uttryck för gemenskap 
i skolan ger elever? Vad anser elever vara viktigt för att stärka gemenskapen i skolan? På 
vilket sätt påverkar idrottsämnet gemenskapen enligt elever? Vilka särskilda betingelser 
finns under lektioner i idrott och hälsa som kan stärka gemenskapen?  

Enligt bearbetningar och analyser av resultaten kan elevernas uttryck för gemenskap delas 
in i fyra huvudsakliga innehållsteman: alla är med, göra saker ihop, skön stämning samt 
gemensamt intresse. Eleverna menar vidare att särskilt idrottsämnet i skolan stärker 
gemenskapen på flera olika sätt. Betingelserna eller förutsättningarna som bidrar till en 
stärkt gemenskap kan sammanfattas som att idrottsämnet innehåller ett flertal fria moment, 
att eleverna får ingå i ett lag, att eleverna får göra saker ihop och att det på eleverna ställs 
ett uttalat krav på samarbete.  

Åsikterna bland eleverna går i sär angående vad som är viktigast för att stärka 
gemenskapen i skolan. De elever som går i musikklass framhåller att det handlar om att de 
har ett gemensamt intresse medan eleverna i de allmänna klasserna anser att gemenskapen 
stärks när de får göra saker tillsammans i klassen.  

 
Nyckelord 

Gemenskap, grupper, Idrott & hälsa, grundläggande psykiska behov, 
kroppsövningskulturens praktiker, personliga motiv 



 

Abstract 
In schools, a lot of activities require co-operation among the students. In Lpo 94, a large 
emphasis is put on the mission of schools to contribute to an understanding and 
brotherliness among the students in the school. According to the syllabus, the subject 
Physical Education should include the conditions needed to improve the fellowship among 
children and youth.  In this thesis, the way in which the subject Physical Education affects 
fellowship among students is analyzed. Students have been interviewed and answered 
questions related to the fellowship in school and more specifically, during the classes in 
Physical Education. The main questions that have been answered are: How do students 
define fellowship in school? What do students consider to be important in order to 
strengthen fellowship in school? In what way does Physical Education affect fellowship 
according to students? Which special conditions exist during Physical Education that can 
strengthen fellowship? 

The results show that the way in which the students define fellowship can be divided into 
four main categories: everyone takes part, doing things together, nice atmosphere and a 
common interest. The students believe that the subject Physical Education strengthens  
fellowship in several ways. The conditions that contribute to improved fellowship are, 
according to the students: the “free” elements of the subject, to be part of a team, to do 
things together and the demands on co-operation put on the students.  

The students have different opinions regarding what is most important in order to 
strengthen fellowship in school. The students in the music section mention a common 
interest whereas the students in the general section believe that fellowship is improved 
when they get to do things together.  
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Inledning 
I vårt samhälle ingår vi människor i olika former av grupper. I skolan är en stor del av 
verksamheten uppbyggd kring att som elev kunna ingå i och fungera i en grupp. Detta kan 
ses som en bra förberedelse inför arbetslivet där man ofta vare sig man vill eller ej 
förväntas kunna samarbeta i en grupp. Under vår praktiktid vid olika skolor har vi upplevt 
att det finns mycket grupperingar och gränsdragningar mellan eleverna. I och med detta 
kan det vara svårt för eleverna att känna samhörighet med varandra. Vid en närläsning av 
skolans styrdokument, tycks det vara en grundläggande tanke att skolan ska medverka till 
att eleverna utvecklar en känsla för samhörighet. Lpo 94 lägger stor vikt vid att poängtera 
skolans uppdrag att bidra till förståelse och medmänsklighet mellan elever. Det finns ett 
avsnitt, benämnt Förståelse och medmänsklighet, som framför allt handlar om detta.1

 
I Skolverkets kursplan för idrott och hälsa kan vi läsa att: ”idrott och hälsa ger möjligheter 
till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och 
internationellt samhälle.”2 Hur kommer det sig att just kursplanen för idrott och hälsa 
framhåller denna aspekt? Vad menas egentligen med att stärka gemenskapen och vad kan 
idrottsämnet erbjuda för ”särskilda” möjligheter i detta sammanhang? Dessa frågor var det 
som inledningsvis inspirerade oss till att börja fundera vidare och vilja undersöka denna 
dimension inom idrottsundervisningen. Inledningsvis kan det övergripande syftet i 
föreliggande uppsats således uttryckas som att vi söker kunskap om hur skolämnet idrott 
och hälsa kan påverka gemenskap. Om vi kan få en bättre förståelse för vad, hur och varför 
idrotten kan stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar resulterar det med all säkerhet 
i större möjligheter för idrottslärare att arbeta mer aktivt med denna dimension i 
undervisningen. 

Bakgrund  

Skolans uppdrag 
Skolverkets styrdokument handlar bl.a. om att stärka gemenskapen i skolan. Där läggs stor 
vikt vid att poängtera skolans uppdrag att bidra till förståelse och medmänsklighet mellan 
elever på skolan. I inledningen av 1994 års läroplan, Lpo 94, finns det bland annat ett helt 
avsnitt som handlar om förståelse och medmänsklighet.3 I riktlinjerna för skolan står det 
inledningsvis följande: ”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas 

 
1 Skolverket (2007). ”Lpo 94”. I: Lärarboken. Stockholm: Lärarnas riksförbund, s. 9-22. 
2 Skolverket (2000a). Kursplan för idrott och hälsa. (2007-12-18). 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraI
d=2087 
3 Skolverket (2007).  
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känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen.”4

 
Tittar vi på vilka kunskaper eleverna ska uppnå i skolan så är ett strävansmål att: ”varje 
elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.”5 Det 
tycks alltså vara en grundläggande tanke att skolan ska medverka till att eleverna utvecklar 
en känsla för samhörighet. Hur ser då skolverkets kursplan ut för skolans olika ämnen? 
 
I Skolverkets kursplaner för flera av skolans ämnen står det att dess uppgift är att vidga 
perspektivet samt öka förståelsen för människor med olika kulturell bakgrund. Idrott och 
hälsa är det enda ämnet där det framhålls att undervisningen skall ge möjlighet till att stärka 
gemenskapen mellan barn och ungdomar.6

 
I kursplanen för idrott och hälsa står det nämligen att: ”Ett grundläggande syfte med ämnet 
är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, 
utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.” 7 Vidare 
skriver man som sagt att: ”Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka  
gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 
samhälle.”8

 
Vad som menas med att idrottsämnet ger möjligheter till att stärka gemenskapen i ett 
mångkulturellt samhälle finner vi ingen förklaring i denna version. I 1996 års version av 
kursplanen för idrott och hälsa står det att: ”lekar, danser och idrott förekommer i likartade 
former över hela världen och utgör viktiga delar av barnens kultur i alla länder. 
Undervisningen i idrott och hälsa kan därför bidra till att stärka känslan av gemenskap 
mellan invandrarbarn och svenska barn och utveckla förståelse och respekt för barnens 
olika bakgrund.”9 Här beskrivs dock den gemensamma kontexten och förförståelsen som 
det viktiga i att idrotten kan stärka gemenskapen mellan eleverna. 
 

Kroppsövningar och samhörighet 
Det finns många exempel inom idrotten där det är viktigt att kunna samarbeta och där det 
är viktigt att laget fungerar för att uppnå ett gott resultat. Pedagogen Olle Åhs talar om att 
spel och lekar kan vara bra exempel på detta om det utförs på rätt sätt. Tävlingsmomentet 
bör vara mindre i jämförelse med glädjen och samhörigheten. Rörelse till musik är också 
viktiga delar som kan skapa en god gemenskap. Bollspel som basket, fotboll och 
volleyboll, finns över hela världen och spelar en viktig roll i kulturen över hela jorden. 
Därför kan det vara en gemensam kod mellan invandrarbarn och svenska barn. Detta kan 

 
4 Ibid., s. 17. 
5 Ibid., s. 18. 
6 Skolverket (2000b). Kursplaner för grundskolan. (2007-12-18). 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraI
d= 
7 Skolverket (2000a).  
8 Ibid.  
9 Skolverket (1996). Grundskolan – Kursplanen för idrott och hälsa. Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. s.47 
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leda till gemenskap förutsatt att aktiviteterna inte handlar om att besegra den andre för att 
höja sig själv.10  

Mycket i vårt samhälle går ut på att vi först och främst ska se till att uppfylla våra egna 
behov och mål. Detta egocentrerade förhållningssätt kommer enligt Åhs att spegla av sig 
även hos barnen och känslan av samhörighet. Det kommer exempelvis vara svårt att nå 
gemensamma och övergripande synsätt på mänsklighetens problem.11

Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning som eventuellt genomförts inom vårt valda 
problemområde finner vi inte mycket som särskilt berör gemenskap i relation till ämnet 
idrott och hälsa. Precis som vi påpekade under rubriken ”Skolans uppdrag” ovan så verkar 
elever och lärare också tycka att det är viktigt att ämnet idrott och hälsa stärker 
gemenskapen. I Nationella utvärderingen av grundskolan – Idrott och Hälsa anser lärarna 
att det näst viktigaste med idrottsämnet är att eleverna lär sig att samarbeta. Främjandet av 
ett sunt leverne med en frisk och stark kropp samt social kompetens verkar vara det viktiga 
i idrottsämnet enligt lärarna. När eleverna tillfrågades vad de tycker att ämnet idrott och 
hälsa har bidragit med bedömer en fjärdedel av de tillfrågade att skolämnet till stor del har 
ökat samarbetsförmågan.12

 
Även om vi inte hittat någon forskning om hur ämnet idrott och hälsa relaterar mer 
specifikt till gemenskap så finns det desto mer studier som berör lekens betydelse för 
individens sociala utveckling. Idrottspedagogen och forskaren Claes Annerstedt med flera13 
pekar bl.a. på att det råder full enighet bland forskare om att: ”lek har stor betydelse för 
barns utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor och 
världen runt omkring.”14 Förutom att leken kan ge spänning, avkoppling och glädje övar 
den som deltar även sin koncentration samt förmågan att reflektera och bearbeta 
verkligheten.15

 
I vår undersökning granskar vi inte särskilt lekens betydelse för gemenskap men den berör 
ändå vårt område då lek har en stor och viktig del i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

 
10 Åhs, Olle (2002). ”Idrott, människosyn och värdegrund”. I: Engström, Lars-Magnus och Redelius, Karin 
(red.). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, s. 240-257. 
11 Åhs, Olle (1986). Utveckling genom lek och idrott. Stockholm: Natur och Kultur. 
12 Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan – Idrott och hälsa. Stockholm: Elanders 
Gotab. 
13 Langlo Jagtøien, Greta; Hansen, Kolbjørn och Annerstedt, Claes (2002). Motorik, lek och lärande. 
Göteborg: Multicare Förlag AB. 
14  Ibid., s. 146. 
15  Ibid. 



 8 
 

                                                

Teoretiska utgångspunkter & 
definitioner av begrepp  

Gemenskap 
Begreppet gemenskap är något som många har en uppfattning om vad det är och dessa 
uppfattningar kan skilja sig åt. I Nationalencyklopedin definieras gemenskap som ”en 
känsla av positiv samhörighet.”16 Motsatsen till gemenskap är ensamhet. Att stärka 
gemenskap innebär att man utvecklar ökad samhörighet till människor i sin omgivning. 
Inom sociologin skiljer man mellan två olika former av samhällelig samvaro, och man 
använder de tyska begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft. Med Gemeinschaft avses en 
på ömsesidighet uppbyggd naturlig gemenskap medan Gesellschaft handlar om att intresset 
är riktat mot den del av en person som är lönsam.17

Gruppen 
Gruppens betydelse beskrivs på flera sätt i den litteratur vi tagit del av. I boken Praktisk 
gruppsykologi skriver Carin Mathiasson att människan i grunden är en social människa och 
bunden av att få respons från andra: ”Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det 
är i gruppen vi får bekräftelse, det är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan 
en grupp att spegla sig i har den egna identiteten ingen att utvecklas med och emot.”18 Hon 
lyfter också fram ett exempel där människor levt i frånvaro av andra och blivit 
”utvecklingsstörda” på grund av saknaden av gemenskap. Mathiasson hävdar därmed att 
gruppen är livsviktig för oss när det gäller att finna trygghet och frihet. För att ytterligare 
befästa sina argument hänvisar hon till Abraham Maslows berömda behovstrappa där det 
”tredje steget” utgör behovet av gemenskap. Mathiasson kritiserar dagens skolsystem med 
olika ämneslärare, vilket kan göra det svårt för lärare att lära känna alla elever. I skolan ges 
allt mindre utrymme för sociala aspekter.19

 
Eleverna ingår alltid i någon form av grupp i skolan och för att klara sig måste de kunna 
fungera och arbeta som gruppmedlemmar. Skolan kan därmed ses som en förberedelse 
inför resten av livet eftersom mycket i samhället är uppbyggt kring att arbeta i grupp. I 
boken Grupputveckling redogör Arne Maltén för olika gruppbildningar som människan 
vanligtvis kommer i kontakt med under livets gång. Några viktiga typer av grupper är 
primärgruppen, sekundärgruppen, medlemsgruppen, referensgruppen och tvångsgruppen.20

 

 
16 Nationalencyklopedin (2007a). Gemenskap. (2007-12-18). 
http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O168116 
17 Nationalencyklopedin (2007b). Gemeinschaft – Gesellschaft. (2007-12-18). 
http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=180931 
18 Mathiasson, Carin (1994). Praktisk gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur, s. 9. 
19 Ibid. 
20 Maltén, Arne (1992). Grupputveckling – inom skola och andra arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. 
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Primärgruppen är vanligen familjen eller kompisgänget där det finns en stark ”vi-känsla”. 
Den starka vänskapen mellan medlemmarna gör att man formas utifrån medlemmarnas 
grunder och normer. Personerna som är medlemmar i en primärgrupp har dock ett behov av 
att gå ifrån gruppens normer och grunder när de ska skapa en egen identitet och bli 
självständiga. Ett exempel på det är när barn i tonåren går emot föräldrarnas vilja.  
 
Sekundärgruppen är oftast en större grupp än primärgruppen och där är inte ”vi-känslan” 
lika tydlig. Ett exempel på en sekundärgrupp kan vara en skolklass eller idrottsförening. I 
sekundärgruppen finns inte en lika stark grund som i en primärgrupp. Påtryckningarna är 
inte lika starka åt ett och samma håll och därmed blir den här typen av grupp inte lika 
viktig som primärgruppen. Sekundärgruppen beskrivs som en mellanhand mellan 
primärgruppen och samhället. I gruppen får medlemmarna kunskap om att vara med och 
påverka och stå för gruppens värderingar. I sekundärgruppen får barn och ungdomar 
träning i att vara sociala och fungera tillsammans med andra. Gruppens betydelse kan öka 
om en medlem utsätts för tryck och hot. 
 
Alla grupper som en person tillhör utgör på något sätt en medlemsgrupp. Det kan 
exempelvis vara ett arbetslag eller ett politiskt parti. Till skillnad från primärgruppen och 
sekundärgruppen behöver man inte vara en aktiv medlem i en medlemsgrupp. Som medlem 
behöver man inte heller stödja gruppens alla värderingar, vilket exempelvis är vanligt inom 
politiken. 
 
En referensgrupp är en grupp där medlemmarna följer gruppens värderingar, idéer och mål. 
Gruppens åsikter ger vägledning och talar om för medlemmarna hur de ska hantera olika 
situationer. Exempel på referensgrupper är miljö- och fredsgrupper.  
 
En tvångsgrupp är en grupp där medlemmarna har placerats utan att själva helt ha kunnat 
påverka placeringen. Ett exempel på en tvångsgrupp kan vara en skolklass där eleverna har 
placerats beroende på bostadstillhörighet eller inriktningsval. De har inte själva kunnat 
påverka vilken klass de ska ingå i. I en tvångsgrupp kan det finnas vissa gemensamma mål 
som ska uppnås. Samtidigt finns det en stor risk för en bristande sammanhållning och en 
känsla av otrygghet hos medlemmarna. För att tvångsgruppen ska fungera väl krävs från 
ledarens sida en väl uttänkt strategi för att skapa trygghet, samhörighet och målinriktning. 
Inom tvångsgruppen kan det uppstå vissa naturliga grupper. Några exempel från skolans 
värld är ”bästisar”, ”par” eller ”innegäng”. De naturliga grupperna kännetecknas av att 
medlemmarna har gemensamma intressen.  

Kroppsövningskulturens praktiker 
Idrottsforskaren Lars-Magnus Engström beskriver i boken Idrott som social markör21 den 
variation och skillnad som kan avläsas i utövning och smak inom kroppsövningskulturen. 
Dessa åtskillnader sammanfattar han i sju olika praktiker enligt följande: 

• Fysisk träning 
• Tävling och rangordning 

 
21 Engström, Lars-Magnus (1999). Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag. 
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• Lek och rekreation 
• Utmaning och äventyr 
• Färdighetsträning 
• Estetisk verksamhet 
• Rörelse- och koncentrationsövning 

 
Det utmärkande syftet för fysisk träning som praktik är att utveckla kroppens fysiska 
funktionsförmåga eller utseende. Med andra ord vill man påverka sin kondition, styrka, 
rörlighet och smidighet och/eller sitt kroppsliga utseende. Styrketräning och 
konditionsträning under idrottslektionerna är exempel på en sådan ”praktik”. 
 
När det gäller tävling och rangordning är det viktiga för deltagarna att prestera ett bra 
resultat. Deltagarna rangordnas och en vinnare ska koras. Helst ska samtliga deltagare 
kunna rangordnas så att man tydliggör vilken placering alla hamnar på. Inom 
tävlingsidrotten är denna praktik den dominerande. Många elever ägnar sig åt tävlingsidrott 
på sin fritid. När aktiviteter som kommer från tävlingsidrotten ska utföras på idrotten i 
skolan finns det en förväntan om att de ska utföras så som de görs ute i föreningar. Därför 
är det svårt att använda dessa aktiviteter utan att kora vinnare och förlorare.22 Tidtagning 
under skoljoggen eller skolturneringar i olika bollsporter där tävlingsmomentet är det 
centrala utgör typiska exempel när denna praktik blir den rådande logiken. 
 
Lek och rekreation har till uppgift att roa för stunden och där finns inget 
investeringstänkande. Med detta menas att det inte finns några tankar på vad leken har för 
syfte eller vad den ska leda till annat än att den ska vara roande här och nu. Claes 
Annerstedt med flera beskriver leken på följande sätt: ”Leken är ett mål i sig. Barn leker 
inte för att lära för framtiden. Detta att vara i leken är det som är viktigt för dem som leker. 
De bekymrar sig inte över vad det skall bli eller över hur det skall sluta.”23 Ett annat viktigt 
kännetecken för leken är känslan av att den är frivillig och att den baseras på att man har 
lust att delta.24 Innehållet i en idrottslektion baseras inte på att man har lust att delta, det 
förväntas att alla deltar. Ändå finns det tillfällen under idrottslektioner när eleverna inte 
tänker på något annat än att vara med i leken. Exempel på detta kan vara olika 
äventyrsteman där eleverna går in i en viss roll. Andra tillfällen då lek ingår i 
idrottslektionen är då tävlingsmomentet inte är det centrala så som vid olika kullekar.  
 
Principen för utmaning och äventyr är att kroppsövningen innebär en speciell utmaning och 
upplevelse. Dessa aktiviteter är ofta väldigt svåra eller originella och kräver mycket träning 
för att kunna utföras. Därför krävs en hel del investeringsarbete även om syftet inte är att 
främst lära sig något eller att träna sin kropp. Målet är upplevelsen att ha klarat av 
uppgiften. Den kroppsövning som verkar ge en stark upplevelse av att klara uppgiften är 
upplevelsesporter som klippklättring, offpistskidåkning, sportdykning, hängflygning, 
kajakpaddling, etc. Johan Arnegård hänvisar till Mihály Csikszentmihályis ”deep flow” 

 
22 Thedin Jakobsson, Britta (2004). ”Basket, brännboll och så lite hälsa!”. I: Larsson, Håkan & Redelius, 
Karin (red.). Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa. Stockholm: Idrottshögskolan, s. 99-
121. 
23 Langlo Jagtøien m.fl. (2002), s. 147. 
24 Ibid., s. 148. 
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begrepp när han förklarar att: ”Själva upplevelsen anses vara så njutbar att man vill 
fortsätta att göra det, även om priset är högt, bara för glädjen av att göra det.”25 I skolan är 
det tyvärr sällan som eleverna utför kroppsövningar där de får känna denna typ av 
upplevelse. De tillfällen som ges till detta är kanske de få gånger skolan har en 
friluftsdag/idrottsdag då det exempelvis ges tillfälle att åka skidor. 
 
Färdighetsträning som praktik kännetecknas av övning i att förbättra sin motoriska 
förmåga. Det centrala är att nå fram till ett ”resultat” även om individens fysiska 
förutsättningar och kapacitet är viktiga komponenter för att lyckas. Inom idrottsämnet övar 
man på många olika motoriska färdigheter som exempelvis att hjula, stå på händer, göra 
kullerbyttor, simning eller friidrott. 
 
Även estetisk verksamhet som praktik har starka inslag av fysisk träning och 
färdighetsträning men detta innehåll är inte det centrala eller egentligen meningsbärande. 
Istället står det estetiska innehållet i fokus, här är skönhetsvärdet av största betydelse. En 
utpräglad estetisk verksamhet i skolan är dansundervisningen. 
 
Rörelse och koncentrationsträning kännetecknas av att väl utvalda kroppsrörelser utförs 
med stor koncentration. Det kan exempelvis handla om yoga och Qi gong. Särskilt yoga 
brukar vara något som en del elever får möjlighet att prova på i skolidrotten. 

De personliga motiven 
Ovan har vi redogjort för olika praktiker eller syften inom kroppsövningskulturen. De 
personliga motiven är likaså viktiga att belysa. Engström menar att när individen själv ger 
uttryck för vilka syften som är viktigast är det framförallt två huvudgrupper som kunnat 
urskiljas som det meningsbärande i att utföra kroppsövningar, nämligen det han benämner 
investeringsvärde och egenvärde.26

 
En strävan att uppnå något med hjälp av fysisk aktivitet som exempelvis god hälsa, fysisk 
status, en attraktivare kropp eller framgång på idrottsarenan är uttryck för idrotten som 
investeringsvärde. Ändamålet är i detta sammanhang det viktiga och inte själva aktiviteten i 
sig. Investeringsvärdet verkar vara det som framhålls i den allmänna debatten om 
skolidrotten. Man pratar ofta om hälsoaspekten när det diskuteras om idrottsämnets uppgift 
i skolan.27

 
När idrottens egenvärde diskuteras avses att idrotten kan ha ett värde i sig. Det viktiga är 
inte att man ska uppnå något annat utan verksamheten är sig själv nog. Det som uppges 
som tillräcklig anledning till fysisk aktivitet är att ha roligt, uppleva spänning eller att bara 
få koppla av från vardagens ”måsten”. Man idrottar för att det utgör en källa till avkoppling 
och gemenskap. 

 
25 Arnegård, Johan (2002). ”Sportutövning som upplevelse”. I: Engström, Lars-Magnus och Redelius, Karin 
(red.). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, s. 113-114. 
26 Engström, Lars-Magnus (1989). Idrottsvanor i förändring. Stockholm: HLS Förlag. 
27 Se Engström, Lars-Magnus (1998). ”Stillasittande hotar ungas hälsa”. I: Dagens Nyheter, Debatt: Vårt 
behov av rörelse, 6 mars.  
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Grundläggande psykiska behov 
Förutom att framhålla idrottsutövande som ett medel för fysiskt välbefinnande, kan 
verksamheten även ses som att den tillfredställer vissa grundläggande psykiska behov. 
Inom idrotten ges verkligen möjligheter till att träna egenskaper som hjälpsamhet, känsla 
för rättvisa, frimodighet, uthållighet och respekt för andra. William Glasser menar att 
människan har två grundläggande behov nämligen känsla av värde och känsla av 
samhörighet.28 Även Aron Antonovsky tar upp liknande frågor och lyfter särskilt fram vårt 
behov av sammanhang och struktur samt känsla av mening.29

 
Känsla av värde handlar om att känna att man har ett värde som människa. Detta 
grundläggs vid tidig ålder men andra aspekter som spelar in är vilket erkännande man får 
av omgivningen. För att få en känsla av värde så måste man känna sig trygg och säker så att 
man inte känner sig tvungen att prestera. Detta kan leda till fusk för att nå upp till denna 
”känsla av värde”.30  
 
När det gäller känsla av samhörighet hänger det på ett sätt samman med känsla av värde. 
Att ingå i en relation är viktigt eftersom det ger känslan av att ingå i något större än oss 
själva. Hamnar vi utanför gemenskapen sjunker vår självkänsla och risken finns då att vi 
reagerar med negativa känslor som aggressivitet, nedstämdhet eller brist på koncentration. 
Det mest naturliga sättet att känna gemenskap i en grupp är att vi får ta ansvar för varandra, 
hjälpas åt och att man i gruppen har kunskap om varandras intressen och levnadsvanor. Ett 
annat sätt att stärka gemenskapen ytterligare är när vi vågar ”öppna upp” och visa våra 
svagheter utan att för den skull bli hånad.31

 
Som människor får vi förståelse för och insikt om hur vi ska vara när känslan av 
sammanhang och struktur (KASAM) finns närvarande. Utan den känslan blir vi 
desorienterade och vet inte riktigt vad vi ska göra och hur vi ska bete oss.32 I skolvärden 
omges eleverna av veckoscheman, regler och olika former av strukturer där de 
förhoppningsvis får en positiv och möjlig ”känsla av sammanhang och struktur”. 
Ett ytterligare behov för psykiskt välbefinnande är just känslan av mening. Det som är 
meningsfullt för en person behöver dock inte vara det samma för en annan person eftersom 
olika intressen likaväl kan ge en känsla av meningsfullhet. Positiv självkänsla kan vi uppnå 
genom att utveckla våra egna förmågor. Detta kan leda till att vi upplever samhörighet 
vilket är något värdefullt och meningsfullt i sig.33

 
28 Glasser, William (1974). Realitetsterapi. Köpenhamn: Gyldendal. 
29 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
30 Glasser (1974). 
31 Ibid. 
32 Antonovsky (1991). 
33 Ibid. 
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Syfte & frågeställningar 
Syftet i föreliggande studie är att belysa hur idrottsämnet i skolan kan påverka gemenskap. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka uttryck för gemenskap i skolan ger elever? 
• Vad uttrycker elever vara viktigt för att stärka gemenskapen i skolan?  
• På vilket sätt påverkar idrottsämnet gemenskapen enligt elever? 
• Vilka särskilda betingelser finns under lektioner i idrott och hälsa som kan stärka 

gemenskapen? 

Metod 

Datainsamlingsmetod 
Vår ansats har varit den kvalitativa intervjumetodiken för att försöka fånga och förstå 
elevers egna berättelser om sina erfarenheter och tankar kring gemenskap. För att 
intervjupersonerna i största möjliga mån skulle kunna svara med egna ord valde vi en i 
förhållandevis låg grad av strukturering.34 Vi utgick i alla våra intervjuer från en i förväg 
planerad intervjuguide (se bilaga 1) där studiens huvudsakliga problemställningar fungerat 
som temaområden eller övergripande öppna frågeområden/frågeställningar. Under dessa 
”intervjusamtal” uttrycktes temaområdena i den följd som föll sig bäst i förhållande till 
samtalen mellan oss som intervjuare och eleverna som respondenter. Med utgångspunkt i 
vad eleverna själva valde att berätta ställde vi även möjliga följdfrågor för att försöka få 
mer fullständiga svar eller åtminstone tills vi upplevde att våra temaområden tillika med 
respondenterna ”var uttömda”. Den ovan beskrivna intervjumetodiken ska också ses som 
ett försök att minska eller åtminstone ”dämpa” inslaget av att vi som intervjuare ”endast 
leder in eleverna på våra egna förutfattade meningar” av vad som skulle kunna tänkas vara 
uttryck för eller föreställningar om gemenskap. Då eleverna själva har nämnt ordet 
gemenskap eller liknande kan det således ses mer som självvalt.  

Urval 
Urvalet i vår undersökning består av 13 elever i skolår 8 vid en 4-9 skola i en 
kranskommun söder om Stockholm. Sex av eleverna går i en klass med musikinriktning 
medan sju av eleverna går i vanlig klass utan någon speciell inriktning, s.k. allmän klass. Vi 
har valt att inte intervjua elever i klasser med basketinriktning som också fanns på skolan, 
då vi tror att dessa elever skulle ge oss alltför ”ensidig” framställning av idrottsämnet i 
förhållande till vårt specifika problemområde. När vi hade presenterat oss för klasserna och 

 
34 Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
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berättat om vår undersökning frågade vi om det fanns några som frivilligt kunde tänka sig 
att ställa upp. De elever som självmant valde att medverka blev således de ingående 
intervjupersonerna i undersökningen. I några fall valde också idrottsläraren ut elever som 
skulle ingå i studien för att vi skulle ”få tag i olika personlighetstyper” men även för att 
kunna uppnå en jämn fördelning mellan pojkar och flickor.  

Genomförande 
Den första kontakten med skolan inleddes genom att vi besökte skolan och pratade med 
idrottslärarna. Vi presenterade oss och berättade om undersökningen vi ville genomföra. Vi 
frågade om det var möjligt att komma och utföra ett antal intervjuer med deras elever under 
pågående idrottslektioner. En vecka i förväg kom vi sedan åter till skolan och berättade för 
eleverna om syftet med vår undersökning och klargjorde förutsättningarna för deras 
medverkan. Vi ville vara så tydliga som möjligt så att eleverna verkligen skulle förstå att 
deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst. Vi informerade även om att alla uppgifter som de kunde tänkas lämna skulle 
behandlas så att de inte kunde gå att härleda till vare sig de själva eller till den skola de går 
i. Dessutom påpekade vi att uppgifterna endast var avsedda att användas i vår egen studie 
och att de ljudinspelningar vi tänkte göra endast skulle vara tillgängliga för oss två. 
Intervjuerna genomfördes i ett rum skiljt från idrottshallen. Vid varje sådant tillfälle gick vi 
inledningsvis återigen igenom förutsättningarna för deras medverkan, dvs. de etiska 
aspekter vi förhöll oss till i vårt forskningsarbete.35  
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mikrofon kopplat till en bärbar dator. En av 
oss ledde samtalet vid varje intervjutillfälle medan den andre tog hand om 
ljudinspelningen, antecknade och ställde eventuella kompletterande frågor. Vi har för 
avsikt att delge våra intervjupersoner de resultat vi kommer fram till. 

Bearbetning och analys av material 
Utifrån elevernas berättelser om deras upplevelser och erfarenheter av gemenskap försökte 
vi skapa oss en förståelse av intervjumaterialet med hjälp av Steinar Kvales beskrivningar 
rörande databearbetningar.36 Vi har lyssnat av och transkriberat de inspelade intervjuerna i 
sin helhet eftersom vi ville få en så tydlig bild som möjligt. Detta har haft stor betydelse för 
tolkningen av materialet. Utifrån elevernas berättelser har vi strukturerat materialet efter 
innehållsteman som är intressanta vid analys och diskussion av vår undersökning. 
Arbetssättet, att sortera insamlad data i kategorier eller teman, kallar Kvale för 
”meningskoncentration” och används vid bearbetning av kvalitativa data. Det innebär att 

 
35 De etiska aspekterna är betydelsefulla vid all slags forskning. Framför allt har du som forskare skyldighet 
att se till att du inte skadar eller kränker någon med din studie, vilket kräver noggranna överväganden om hur 
du hanterar det material du samlar in. Vetenskapsrådet skriver om forskningsetiska principer som utvecklats 
av det tidigare humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Vi har följt de fyra huvudkraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som presenteras där och som 
syftar till att skydda individers medverkan i forskning. Se Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2007-12-18). http://www.vr.se 
36 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
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vad eleverna uttrycker under intervjuerna koncentreras till och ställs i förhållande till det 
problemområde som varit föremål för vår undersökning. 
 
Förutom att vi särskilt i diskussionsdelen förhåller oss till elevernas utsagor kommer vi 
även att ge illustrativa exempel i resultatdelen genom att återge vissa kortare eller längre 
utdrag från intervjuernas bearbetade utskrifter.  
 
Sven Hartman skriver bl.a. i Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter att du ska 
kunna lita på ditt material, oavsett av vilken art det är, vilket innebär att t.ex. utskrifter av 
intervjuer måste vara tydliga och precisa.37 Vi valde därför ”i sann Hartmaniansk anda” att 
transkribera våra intervjuer i sin helhet för att ”stärka noggrannheten” och undvika att göra 
rent ”felaktiga tolkningar” av vad personerna sagt. I så måtto har vi försökt leva upp till 
kravet på god reliabilitet. Det ska dock påpekas att en intervju alltid måste betraktas som en 
individs framställning om sig själv och sin syn på något vid ett specifikt tillfälle, i ett visst 
sammanhang och under vissa villkor.  
 
När det sedan gäller kravet på validitet upplever vi att det intervjumaterial som vi samlat in 
kan ses som relevant för studiens problemställning, avseende såväl avgränsning som djup: 
”Med validitet förstås i vilken grad de empiriska observationer som görs, är giltiga för den 
verklighet man avser att studera eller det problem en studie avser att belysa.”38 I studien 
har vi försökt skildra hur våra intervjupersoner upplever sin verklighet och hur de ser på sig 
själva och sin syn på gemenskap i skolan och då särskilt under ämnet idrott och hälsa.  

Resultat 
Vårt syfte med föreliggande studie har som sagt varit att få en förståelse för hur 
idrottsämnet kan påverka gemenskapen. Detta ville vi studera genom att undersöka hur 
elever beskriver det hela. Här följer en presentation av de resultat vi kommit fram till. Men 
först inledningsvis en kort beskrivning av den skola vi valde som utgångspunkt för vår 
studie samt en presentation av de intervjuade eleverna.  

Beskrivning av skolan 
Skolan är en tegelbyggnad från början av 1900-talet och ligger placerad i ett lugnt och 
mångkulturellt bostadsområde. Den närliggande bebyggelsen består av en blandning av 
lägenhetshus och villor, socioekonomiskt en blandning av lägre medel- och medelklass. 
Skolan har ca. 600 elever och de kan välja musik-, basket- och dataprofil från skolår 7. Vi 
får ett rörigt intryck av skolan och enligt en del lärare är det ofta allmänklasserna vilka 
uppfattas som stökigast. Klimatet på skolan upplevs som stressigt med många elever på en 
liten yta. I samtal med lärare på skolan säger de att musik- och basketklasserna är de som 
fungerar bäst. Idrottsundervisningen sker i en idrottshall i storlek som en handbollsplan. Då 
det går många elever på skolan får varje klass tillgång till en halv idrottssal. Innehållet i 

 
37 Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och Kultur. 
38 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 32. 
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idrottsundervisningen på skolan tycks till stor del bestå av olika former av bollsport vilket 
gör att eleverna är vana vid att bli indelade i lag. Stämningen i skolledningens arbetsrum 
och lärarrummet verkar dock vara trevligt och avspänt.  

Presentation av intervjupersonerna 
Nedan följer en presentation av de elever som medverkat i studien. Namnen på eleverna är 
fingerade. Vi har valt att återge, om än i mycket begränsad omfattning, något om deras 
bakgrund för att ge en bild av ”vilka de är”.  
 
Olof 13 år (musikklass) – bor centralt i tätorten i en bostadsrättslägenhet. Gillar att sitta 
vid datorn på fritiden. Hans föräldrar är skilda och han bor hos sin pappa. Har en storebror 
som bor med sin mamma. Har varit elev på skolan sedan 2002 och sedan 2006 går han 
musikinriktningen. 
 
Markus 14 år (musikklass) – bor i ett lugnt villaområde utanför tätorten. Han gillar att 
göra saker praktiskt och är väldigt aktiv på fritiden med musik och badminton. Hans 
föräldrar lever tillsammans. Har en lillebror och en storasyster. Har varit elev på skolan 
sedan 2006 då han började musikinriktningen. 
 
Christian 14 år (musikklass) – bor centralt i tätorten i en hyreslägenhet. Musik är det 
stora intresset för honom. På fritiden försöker han därför skapa musik så mycket han kan. 
Hans föräldrar är skilda. Han är ensamt barn i familjen. Har varit elev på skolan sedan 1998 
och sedan 2006 går han musikinriktningen. 
 
Teddy 14 år (allmän klass) – bor i en hyreslägenhet i närheten av skolan. Gillar att spela 
dataspel på fritiden, genom dataspelandet har han funnit många vänner. Spelar även 
innebandy två gånger i veckan. Hans föräldrar lever tillsammans. Han har två småsystrar. 
Har varit elev på skolan sedan 2004. 
 
Kennedy 14 år (allmän klass) – bor i en hyreslägenhet belägen i ett mångkulturellt 
område. Har en stor familj som samlas ofta för att fira olika högtider. Gillar att umgås med 
vänner från området och har ett stort intresse att meka med bilar. Hans föräldrar lever 
tillsammans. Han har fyra syskon varav två äldre och två yngre. Har varit elev på skolan 
sedan 2003. 
 
Rami 14 år (allmän klass) – bor i ett hyreslägenhet centralt i tätorten. På fritiden spelar 
han fotboll och är med i en friidrottsklubb där han springer långdistans. Hans föräldrar är 
skilda. Mamman har gift om sig och har två barn med sin nye man. Har varit elev på skolan 
sedan 2006. 
 
Victoria 14 år (musikklass) – bor i en villa i grannkommunen. På fritiden gillar hon att 
umgås med vänner och spela musik. Hennes föräldrar bor tillsammans. Hon har inga 
syskon. Har varit elev på skolan sedan 2006 då hon började musikinriktningen. 
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Hanna 14 år (musikklass) – bor i bostadsrättslägenhet strax utanför tätorten. På fritiden 
spelar hon i ett band och rider på helgerna. Hennes föräldrar bor tillsammans. Hon har tre 
syskon, två bröder och en syster. Har varit elev på skolan sedan 2006 då hon började 
musikinriktningen. 
 
Lotta 14 år (musikklass) – bor i en hyreslägenhet belägen i en mångkulturell del av 
tätorten. På fritiden gillar hon att umgås med vänner och spela innebandy. Hennes föräldrar 
är skilda. Hon har inga syskon. Har varit elev på skolan sedan 2005 och sedan 2006 går hon 
musikinriktningen. 
 
Carolin 14 år (musikklass) – bor i en villa nära skolan. På fritiden gillar hon att umgås 
med vänner och familj. Hennes föräldrar bor tillsammans. Har inga syskon. Har varit elev 
på skolan sedan 2004 och sedan 2006 går hon musikinriktningen. 
 
Hedvig 14 år (allmän klass) – bor i en hyreslägenhet belägen i en mångkulturell del av 
tätorten. På fritiden gillar hon att umgås med vänner och släkt. Hennes föräldrar är skilda. 
Hon har fem syskon, två yngre bröder och tre yngre systrar. Har varit elev på skolan sedan 
2002. 
 
Therese 14 år (allmän klass) – bor i en villa strax utanför tätorten. På fritiden gillar hon 
att umgås med vänner och träna på gym. Hennes föräldrar bor tillsammans. Hon har inga 
syskon. Har varit elev på skolan sedan 2003. 
 
Maria 14 år (allmän klass) – bor i en hyreslägenhet centralt i tätorten. På fritiden gillar 
hon att umgås med vänner och spela fotboll. Hennes föräldrar bor tillsammans. Hon har två 
äldre syskon varav en bror och en syster. Har varit elev på skolan sedan 2005. 

Resultatsammanställning 
Under intervjuerna sökte vi kunskap om hur elever uttrycker sig när de ska förklara vad 
gemenskap innebär för dem samt vad ämnet idrott och hälsa har för inverkan på 
gemenskap. Eleverna tar sällan upp ordet gemenskap men däremot pratar de om att de trivs 
i gruppen och att det är kul att träffa sina kompisar. Utifrån elevernas uttryck för 
gemenskap har vi skapat fyra innehållsteman som vi benämnt: alla är med, göra saker 
ihop, skön stämning samt gemensamt intresse.  
 

Alla är med 

Ett uttryck för gemenskap som alla elever nämner i någon form är att känna sig som en del 
av gruppen. Olof, Markus, Teddy, Hanna och Lotta beskriver det i termer av att alla är med 
i gruppen. Markus och Lotta tar även upp uttryck som har med motsatsen att göra, t.ex. att 
ingen är mobbad eller känner sig utanför. Therese, Hedvig, Carolin och Rami tar också upp 
det faktum att man känner varandra är ett uttryck för gemenskap. Det är också kring denna 
samhörighet som flertalet av elevernas uttryck kretsar. Kennedy, Hanna och Victoria säger 
att det lätt bildas grupperingar i en klass och att det då är viktigt att man kan acceptera 
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varandras olikheter och visa respekt och förståelse för varandra. Victoria lyfter fram 
samarbetsaspekten som viktig för klimatet i gruppen och att förmågan att kompromissa 
med varandra är betydelsefull för att bygga upp en gemenskap. Respekten för alla individer 
i gruppen är också budskapet i Kennedys definition: Ingen är elak mot någon annan, utan 
man hjälper varandra och ser till att alla mår bra. 
 
Eleverna som går i allmänklass verkar tycka att ”lära-känna övningar” spelar en viktig roll 
för att alla ska komma med och för att stärka gemenskapen i en klass. Genom att göra dessa 
övningar får de prata och umgås med andra i klassen som de annars inte umgås med. Enligt 
dessa elevers utsagor blir alla en del av gruppen genom att göra saker tillsammans. Olof 
nämner också att när alla lär känna varandra bidrar det till en bättre stämning. Flera elever 
talar om att gemenskapen i klassen blir bättre genom att arbeta i grupper därför att det ger 
tillfälle att lära känna dem som de annars inte umgås med. En öppen atmosfär där alla 
pratar och umgås med alla är också en aspekt som eleverna lyfter fram och som tycks bidra 
till att stärka gemenskapen i klassen. Olof uttrycker det på följande sätt: Det är viktigt med 
samarbete då man lär känna varandra mer och det blir bättre stämning. 
 
I samtal om ämnet idrott och hälsa nämner alla att det är lite friare än i andra ämnen. Hanna 
säger: Vi rör oss mycket och man kan gå runt lite och prata, på alla andra ämnen ska man 
sitta tyst. Teddy, Kennedy, Hanna och Maria pekar på att det finns en möjlighet att prata 
med varandra på idrotten som inte ges i de teoretiska ämnena. De ämnen som eleverna 
säger sig få tillfällen att gå runt och prata med andra i klassen är under de praktiska 
ämnena: idrott, musik, bild och slöjd. De påstår att kommunikationen bidrar till att de lär 
känna sina klasskompisar bättre. Rami, Christian och Victoria berättar om att de hjälper 
varandra för att klara uppgifterna i idrotten. Alla nämner i någon form att de lär känna sina 
klasskompisar bättre när de gör saker ihop på idrotten.  
 

Vad händer med gruppen på idrotten? 
I idrotten ska man hela tiden hjälpa varandra och det gör så att man kommer närmre varandra 
och lär känna varandra bättre, gruppen blir mer samlad. 
På vilket sätt blir gruppen mer samlad? 
Ja när vi jobbar i grupp så blir man ett lag och har ett mål att vinna, ofta hjälper man varandra 
igenom leken eller spelet. 
Vad händer i gruppen om man förlorar? 
Det kan bli obehagligt då några tar det seriöst, diskussioner i omklädningsrummet vems fel det  
var och så.  
Vad händer i gruppen när man vinner? 
Då är de flesta glada och man känner en lagkänsla efter lektionen och på rasten med de man var i 
samma lag som… De som inte var i samma lag brukar man reta lite. 
Är det någon gång hela klassen känner sig som vinnare? 
Ja som idag då vi hade äventyrsbana fick vi samarbeta för att lyckas, målet var att arbeta i grupp 
så att alla kände att alla var med. (Rami, allmän klass) 
 

Göra saker ihop 

Många elever kommer på olika sätt in på att gemenskap handlar om något som vi vill kalla 
för att göra saker ihop. Exempel på hur detta skulle kunna gå till är olika typer av samtal 
och organiserade aktiviteter. Här framkommer den association som många av eleverna gör 
mellan gemenskap och att umgås med varandra. Flera lyfter fram just möjligheten till 
samtal som en bidragande faktor för att skapa gemenskap. Samtidigt verkar det vara något 
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som sker mestadels utanför undervisningstid. Som Hedvig uttrycker det: Rasterna är bra 
för då får man vara med kompisarna och prata och så.  Många av eleverna associerar 
begreppet gemenskap till sina kompisar. De pratar således inte om vilken gemenskap som 
kan finnas i en vidare bemärkelse, i klassen eller i skolan som helhet. Bara ett fåtal berör 
detta och ger då uttryck för att gemenskapen inte är så stor som den skulle kunna vara. Som 
Markus säger: Jag tycker vi umgås, inte jättemycket, men vi umgås.    
 
Eleverna nämner att genom att de gör saker tillsammans stärker de gemenskapen. Exempel 
på vad de gör tillsammans är att prata, ”chatta”, ”hitta på saker”, umgås men även 
aktiviteter som att bada, bowla och spela fotboll. Några elever talar om att de gör en aktiv 
handling för att skapa kontakt och bli vänner med andra på skolan. Jag går bara fram och 
pratar och så blir man vänner och sen plötsligt får man deras nummer och sen chattar och 
så blir man kompis, säger Hedvig. Andra elever säger att de gör saker tillsammans på grund 
av att lärare på skolan organiserar det. Då handlar det om att de får göra saker tillsammans i 
en grupp vid grupparbeten eller liknande. Det kan i sin tur leda till att de lär känna fler i 
klassen. 
 
Eleverna tar upp att vissa gränser försvinner under idrotten när de arbetar i grupp. De 
berättar att de ofta blir indelade i lag på idrotten vilket gör att de måste samarbeta. På det 
sättet skiljer sig idrottsämnets arbetssätt från de teoretiska ämnena där eleverna arbetar mer 
enskilt och för sig själva.  
 
Alla intervjuade elever påpekar på ett eller annat sätt att en faktor som definitivt påverkar 
gemenskapen i positiv riktning under idrotten är just att ”de gör saker ihop”. Uttrycken för 
detta skiljer sig i de olika elevernas framställningar. En del nämner att de får prata med 
varandra, andra att de får samarbeta och några att de får ingå i ett lag som t.ex. i 
bollsporter, lekar och samarbetsövningar. I lagen lär sig eleverna att samarbeta och detta är 
något som de uttrycker vara viktigt för att stärka gemenskapen. Man får en bättre bild av 
personerna och man lär känna dem mer under idrotten då man är ett lag, säger Markus. 
Dessutom säger Therese och Kennedy att ett lag blir bättre om det består av en blandning 
av olika personer, exempelvis killar och tjejer, därför att man då får fram olika egenskaper 
som kan behövas i ett lag. Victoria nämner att det sprids en vänskap när man får vara med i 
ett lag. Inställningen till det man gör på idrotten kan påverkas av vilka man hamnar i 
samma lag med.  

 
Hur är det på idrotten? 
Bra, där får man delas in i lag 
Hur fungerar lagindelningen? 
Läraren brukar dela in oss 
Vilka vill man helst vara med när läraren delar in er i lag? 
Dom som är bäst på den sporten 
Varför vill man det? 
Man vill ju vinna 
Vill man inte vara med sina kompisar? 
Jo men då spelar man bara för att ha kul (Teddy, allmän klass) 
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Skön stämning 

Många elever pratar i termer som skulle kunna betecknas som att ”ha en skön stämning”. 
Victoria säger: Jag tycker att vi har bra stämning i alla ämnen och det beror på att vi har 
så bra gemenskap i klassen. Andra elever lyfter fram att alla är med och deltar aktivt i 
gruppen, att ingen blir utstött och att man tar ansvar för att det ska vara så. Flera elever tar 
upp att en avgörande orsak till huruvida den sköna stämningen infinner sig eller inte är hur 
personlighetstyperna i klassen ser ut. Kvaliteter som eleverna säger sig anse vara viktiga 
för en skön stämning är snällhet, öppen för idéer, respekt samt att kunna lita på varandra. 
Skön stämning kan också vara ett resultat av att man har samarbetat och lärt känna 
varandra. En del elever nämner att kombinationen av ”rätt personligheter” och 
samarbetsövningar ger en stark gemenskap. Flera av eleverna som går i allmänklass verkar 
tycka att enda orsaken till att man har en skön stämning är att man umgås och lär känna 
varandra i klassen. Musikeleverna framhåller ytterligare en orsak till att det finns en skön 
stämning i klassen, nämligen att man delar samma intresse.  
 

Hur trivs du på skolan? 
Jag trivs jättebra 
Vad är det som gör att du trivs ”jättebra”? 
Skolan är väl inte den bästa, men våran klass är jättebra. Det är jättebra stämning. Det finns 
liksom ingen som…Det finns ingen utstött och skulle det göra det så skulle den personen inte vara 
det länge.  
Vad är det som gör att ni har så bra stämning tror du? 
Vet inte. Alla får vara olika och sen har vi liksom samma intresse. (Victoria, musikklass) 

 
Som tidigare nämnts påpekar många elever att det är friare under idrottslektionerna och att 
det skapar möjligheter till att prata med andra i klassen. Detta tycks bidra till en bättre 
stämning. Dessutom nämner flera elever att det i idrott och andra praktiska ämnen ges 
större möjligheter att använda sina kunskaper och att de får hjälpa varandra mer än i de 
teoretiska ämnena.   
 

Vad är viktigt i skolan för att trivas? 
Jag tycker det är viktigt när man känner att gruppen fungerar och att man kan prata med alla.  
Vilka ämnen fungerar gruppen bättre? 
Jag tycker att det är de praktiska ämnena slöjd, idrott och hemkunskap som gör att gruppen får en 
bättre känsla. 
Varför just de praktiska ämnena?  
Jo för då slappnar man av mer och känner en bra stämning i klassen. Man får jobba tillsammans 
och jobba mot ett tydligt mål, idrotten är nog mest tydligt där man får känna på att vara som ett 
lag. 
Förändras stämningen på idrotten? 
Ja, det blir en skön stämning då alla skojar till det lite mer och man får lite mer fritid. När vi är 
ett lag sprider det en vänskap mellan oss. (Hedvig, allmän klass) 
 

Gemensamt intresse 

Alla elever framhåller på olika sätt att en viktig förutsättning för gemenskap är att man 
delar ett intresse. Eleverna verkar tycka att det är lättare att prata med likasinnade. Alla har 
olika intressen så man dras till de med samma intresse, säger Hanna. Olof säger också att 
det blir enklare att samtala med personer som har liknande intressen.  
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Till skillnad från eleverna i allmänklasserna som framhåller att ”lära-känna övningar” är 
viktigast för gemenskapen verkar eleverna i musikklasserna anse att den avgörande faktorn 
för en stark gemenskap är att de delar samma intresse. I dessa klasser verkar enligt 
elevernas utsagor inte lärare eller olika samarbetsövningar vara avgörande för att stärka 
gemenskapen. De lyfter istället fram att det som har skapat en stark gemenskap är att de har 
ett gemensamt ämnesintresse – musiken. De berättar att gemenskapen har uppstått naturligt 
”från dag ett” och att en öppen atmosfär och en skön stämning har infunnit sig på grund av 
att de har något gemensamt. Musikeleverna uttrycker i högre grad än elever i 
allmänklasserna att de också umgås på fritiden på grund av att de delar ett så tydligt 
gemensamt intresse. Det ”gemensamma” handlar ofta om fritidsintressen men även om att 
ha ett gemensamt mål. Elever i både allmän- och musikklasser uttrycker att läraren kan 
skapa ett gemensamt intresse genom att dela in eleverna i grupper där de får arbeta med ett 
särskilt projekt. Då får de ett tydligt gemensamt mål att jobba mot som på samma gång blir 
deras gemensamma intresse att slutföra. Några elever ger uttryck för att de märker en 
skillnad i gemenskapen med de kompisar de arbetar tillsammans med på detta sätt. En 
flicka lyfter fram deras förestående klassresa som exempel då klassen verkligen har ett enat 
mål och måste samarbeta. 
 

Brukar ni få arbeta tillsammans med andra i klassen? 
Vi har mycket grupparbete, det har vi ju och sen har vi, vi ska åka på klassresa, så vi måste få in 
20000 till det. Så därför håller vi på och planerar hur vi ska få in det. Det måste man ju ha 
samarbete till. (Therese, allmän klass) 
 

När de delar upp sig i olika lag under idrotten är det flera elever som säger att de vill vara i 
samma lag som sina kompisar. Samtidigt berättar eleverna att de gärna drar sig till dem 
som är bra på en viss sport. Eleverna påstår vidare att de går in med olika inställning 
beroende på vilka som de utövar sporten tillsammans med. En återkommande hållning 
tycks vara att eleverna spelar för att ha kul när de är med sina kompisar medan de bara 
spelar för att vinna när de är med de elever som är bra på idrott.   
 

Vad är viktigt för att skapa en bra gemenskap på idrotten? 
Det är att man ska nog arbeta mycket med hela gruppen inte så mycket tävlingar. Hitta något 
tillsammans som alla vet vad det är. 
På viket sätt kan man hitta något tillsammans?   
Ja på min förra skola gjorde vi mycket olika tema lektioner då det hände något stort som VM, OS 
eller något tv program utformande läraren en lektion. Det är lättare att jobba tillsammans när 
man har något tillsammans.  
Känner du att du kan arbeta mer med de som har gemensamt intresse? 
Ja för man känner mer med dem än andra, jag känner mer med de som spelar fotboll för att jag 
gör det. (Maria, allmän klass) 
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Diskussion 

Uttryck för gemenskap 

Skolelevernas olika uttryck för gemenskap påminner om flera av de begrepp som 
presenterades i föreliggande uppsats teoriavsnitt (se ”Teoretiska utgångspunkter och 
definitioner av begrepp”). Känslan av positiv samhörighet39 var någonting som flera av 
eleverna ger starka uttryck för. Ett exempel är den samhörighet som eleverna berättar att de 
känner tillsammans med sina kamrater. I skolan är det framför allt under rasterna som de 
känner att de får umgås med sina kamrater och därmed uppleva en stark gemenskap.  
 
Carin Mathiasson skriver om gruppens betydelse i Praktisk gruppsykologi40 där hon bland 
annat diskuterar betydelsen av att elever måste kunna samarbeta med varandra i skolan. 
Flera av eleverna nämner detta under intervjuerna i vår undersökning och ger exempel på 
hur de samarbetar med sina klasskamrater, exempelvis för att samla pengar till en 
gemensam klassresa. Eleverna nämner också att en bra stämning är ett resultat av en god 
gemenskap. Den goda gemenskapen kan i sin tur ses som ett resultat av att de samarbetar 
med varandra, vilket ytterligare visar på betydelsen av att eleverna måste kunna samarbeta. 
Utan samarbete skulle inte någon gemenskap komma till stånd och eleverna skulle då inte 
kunna uppleva den goda stämningen. 
 
I teoriavsnittet beskrev vi också hur en skolklass kan vara både en sekundärgrupp och 
tvångsgrupp. Dessutom beskrev vi hur naturliga grupper kan skapas i skolmiljön. Flera 
elever pratar om s.k. naturliga grupper som skapas i klassen. I detta sammanhang nämns 
bl.a. att de gärna umgås med de klasskamrater som har liknande intressen. Flera elever 
uppfattar skolklassen som en sekundärgrupp. De talar om den starka samhörigheten de 
känner och att de arbetar mot samma mål. På rasterna umgås de däremot mer med sina nära 
vänner, dvs. primärgruppen. Endast ett fåtal av de intervjuade eleverna ger uttryck för att 
de upplever klassen som en s.k. tvångsgrupp. Däremot nämner flera att det givetvis finns 
klasskamrater som har helt andra intressen och att just detta kan göra det svårare att 
samarbeta. 
 
Vidare ser eleverna gemenskap som någonting där alla är med, där man gör saker ihop och 
där stämningen är bra. Gemensamma intressen underlättar för att skapa en bra gemenskap, 
men det går att uppleva en gemenskap även med dem som inte är likasinnade och nära 
kamrater. I det senare fallet ställs större krav på eleverna men framförallt på lärarna för att 
det ska gå att arbeta mot gemensamma mål eftersom den naturliga gemenskapen inte finns 
på samma sätt som med nära kamrater. I teoriavsnittet lyfter vi fram betydelsen av känsla 
av sammanhang och struktur som ett av de grundläggande psykiska behoven. Vi tolkar 

 
39 Nationalencyklopedin (2007a).  
40 Mathiasson (1994).  
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intervjuerna som att skolan ger dessa elever denna känsla och att denna dimension hjälper 
dem att samarbeta med varandra.  
 

Stärkt gemenskap 

I analyserna av vad eleverna säger är viktigt för att stärka gemenskapen framträder en 
tydlig skillnad mellan eleverna i musikklasserna och eleverna i allmänklasserna. 
Musikeleverna lägger tonvikten vid att de ”redan har ett gemensamt intresse” och att detta 
utgör den viktiga grunden för att skapa en god gemenskap. Däremot tolkar vi utsagorna 
från eleverna i allmänklasserna som att det mer handlar om ”göra saker tillsammans i 
klassen” (exempelvis samarbetsövningar) för att stärka gemenskapen. Denna skillnad kan 
ha att göra med hur klassammansättningen ser ut men också att eleverna i de allmänna 
klasserna inte från början har ett tydligt gemensamt intresse i likhet med musikeleverna. I 
allmänklasserna blir eleverna med andra ord bara placerade utan att de själva får vara med 
och påverka. De ”väljer” inte likasinnade kamrater genom ett aktivt ämnesval vilket på sätt 
och vis blir följden när musikeleverna söker till musikklass därför att de är 
musikintresserade. Här kan vi se kopplingar till de olika gruppbildningar vi beskrev 
tidigare teoriavsnittet. 
 
När det gäller den s.k. tvångsgruppen, där medlemmarna placeras in utan att själva kunna 
påverka placeringen, finns tydliga paralleller till allmänklasserna. De har inget gemensamt 
intresse som fört dem samman vilket kan förklara att de heller inte pratar om det 
gemensamma intresset som en orsak till att de känner gemenskap med varandra. Andra 
faktorer blir viktiga för att dessa elever ska känna att de hör ihop som en grupp. De har till 
stor del fått sin sammanhållning i klassen på grund av att lärarna genomfört s.k. 
samarbetsövningar och ”lära-känna övningar”, något som stämmer väl in med Arne 
Malténs beskrivning: ”För att få en tvångsgrupp att fungera väl, krävs från ledarens sida 
genomtänkta åtgärder för att skapa trygghet, samhörighet och målinriktning.”41

 
Eleverna i musikklasserna befinner sig i en mer naturlig grupp som kännetecknas av att 
medlemmarna redan har gemensamma intressen. Eleverna vittnar om att detta medfört att 
gemenskapen kunnat utvecklas naturligt från första dagen och att en skön stämning har 
infunnit sig redan på ett tidigt stadium. I resultatdelen redovisade vi olika innehållsteman 
som vi tolkat fram utifrån intervjuerna. Dessa teman går inte att skilja helt ifrån varandra 
utan de går delvis in i varandra. Ett sådant exempel är när elevernas gemensamma intresse 
leder till en skön stämning. 
 
Sammanfattningsvis finns i både allmänklasserna (tvångsgruppen) och musikklasserna (den 
naturliga gruppen) uttryck för samhörighet men det finns också en tydlig skillnad i hur 
”medlemmarna i de två grupperna” talar om vad som är den egentliga orsaken till att de 
känner gemenskap. 
 

 
41 Maltén (1992), s. 16. 
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Idrottsämnet och gemenskap 

Elevernas svar visar tydligt att de anser att idrottsämnet har en positiv påverkan på 
gemenskapen i klassen. Några faktorer som bidrar till en ökad gemenskap är enligt 
eleverna ämnets fria moment, lagindelningen och att de gör saker ihop. De ökade kraven 
på samarbete medför också att de får chansen att lära känna elever som de inte har så 
mycket kontakt med under de teoretiska lektionerna. Mot bakgrund av Lars-Magnus 
Engströms resonemang om ”de personliga motiven” för att idrotta kan vi i våra tolkningar 
av intervjuutsagorna se idrottens egenvärde framträda med all tydlighet i skolans 
idrottspraktik. Idrotten kan verkligen leda till en känsla av gemenskap vilket också 
Engström påpekar.42  
 
Eleverna tar upp flera olika moment i idrottsämnet som de upplever leder till att 
gemenskapen stärks. Lagarbete vilket ofta ”ingår” i praktikerna tävling och rangordning 
samt lek och rekreation lyfts fram som särskilt viktigt. Exempel på aktiviteter i dessa 
praktiker är när eleverna pratar om fotboll, innebandy, basket, ”catch the flag” och andra 
typer av lekar. Utifrån analyserna av elevernas utsagor sluter vi oss till att de personliga 
motiven kan variera beroende på vilket lag eleverna hamnar i. Vi tolkar det som att de 
”tänker mer” enligt idrottens egenvärde då de ingår i ett lag med sina kompisar. Under 
sådana förhållanden tycks en mer naturlig gemenskap komma tillstånd vilket mer liknar det 
som benämns gemeinschaft i teoriavsnittet. När eleverna istället ingår i samma lag eller 
grupp som de duktigaste idrottarna i klassen råder mer ett investeringstänkande som den 
övergripande logiken, då ”vill” man helst prestera och vinna sina matcher. Vissa elever 
lyfter också fram att de känner gemenskap med sina lagkamrater när de hamnar i ett lag 
som är bra och som vinner mot de andra. I ett sådant sammanhang kan vi se en typ av 
gemenskap där intresset istället fokuseras mot att kunna dra nytta av något hos en person, 
det som i teoriavsnittet benämns som gesellschaft. Här råder således ett tydligt 
investeringstänkande och risken finns då att de elever som inte ingår i det vinnande laget 
känner ett utanförskap. Olle Åhs beskriver att spel och lekar kan vara bra för gemenskapen 
i en grupp om tävlingsmomentet är mindre i jämförelse med glädjen och samhörigheten.43 
Enligt eleverna var det mer fokus på glädjen och samhörigheten då de hamnade i samma 
lag som sina kamrater: Då spelar man ju bara för att ha kul, säger Teddy i en av 
intervjuerna. 
 
En annan praktik som kan sägas belysa elevernas utsagor om vad som stärker gemenskapen 
är under olika former av färdighetsträning eftersom man där hela tiden måste hjälpa 
varandra. Exempel på sådana innehållsmoment är orientering, hinderbanor och 
redskapsgymnastik. I dessa sammanhang finns det ett investeringstänkande hos eleverna 
eftersom de tycks vara mest fokuserade på att klara av uppgiften. Det är således inte bara 
när egenvärdet är i fokus som elever upplever att gemenskapen stärks. 
 
Våra tolkningar av intervjuerna pekar även mot att idrottsämnet tillgodoser flera av de 
grundläggande psykiska behov som vi redogjorde för utifrån William Glasser och Aron 
Antonovsky i teoriavsnittet tidigare. Hjälpsamhet lär sig eleverna genom att hjälpa 

 
42 Engström (1999).  
43 Åhs (2002).  



 25 
 

                                                

varandra på lektionerna. Utifrån elevernas intervjusvar kunde vi sluta oss till att eleverna 
ges större möjligheter att göra detta på idrottslektionerna än inom skolans teoretiska ämnen. 
En betydande orsak till att så tycks vara fallet är att eleverna kan röra sig fritt, de kan gå 
och prata med varandra på ett annat sätt än på exempelvis en matematiklektion.  
 
En känsla av värde får eleverna när de gör bra ifrån sig på lektionerna. Men idrottslektioner 
får givetvis inte handla om att bara vinna matcher eller tävlingar. Positiva kommentarer 
från lagkompisar och idrottsläraren kan göra att eleverna känner att de betyder något. 
Under intervjuerna fick vi intrycket av att eleverna oftare får beröm på idrottslektioner och 
därmed i fler fall än i andra sammanhang får uppleva en känsla av värde som ett steg mot 
att känna gemenskap.  
 
En känsla av samhörighet visade sig vara något som eleverna upplever mycket starkt under 
idrottslektionerna. Ett exempel var när de berättade om hur bra känslan var att ingå i ett lag 
och att tillsammans kämpa mot ett mål. På andra lektioner arbetar eleverna oftast 
individuellt vilket är mer ovanligt under idrottslektioner.  
 
En känsla av sammanhang och struktur finns genomgående i skolan. Välplanerade 
idrottslektioner med regler och bra innehåll gör att eleverna får den struktur som krävs för 
att ett så pass fritt ämne som idrotten ska kunna stärka gemenskapen. Inom idrottsämnet är 
det därför kanske extra viktigt med en klar och tydlig struktur.  
 
En känsla av mening är slutligen det fjärde psykiska behovet vi beskrev i teoriavsnittet och 
som hänger nära samman med de övriga tre. Liksom Åhs beskriver det kan själva  
upplevelsen av samhörighet i sig vara nog för att få en känsla av mening.44 Eleverna visade 
tydligt att de kände en samhörighet med varandra under idrottslektionerna och därmed 
tolkar vi det som att dessa lektioner också upplevs som meningsfulla i en vidare 
bemärkelse. I vissa fall finns givetvis ytterligheter i svaren där en del elever med idrott som 
favoritämne hävdar att lektionerna betyder väldigt mycket medan elever som inte tycker 
om idrott säger att det är ett onödigt ämne. Här skiljer sig följaktligen svaren beroende på 
varierande intresse för kroppsövning och skolidrott. En viktig uppgift för idrottsläraren blir 
därför att alla elever ska kunna känna att lektionerna är meningsfulla utifrån var och ens 
utgångspunkt. 
 

Sammanfattande slutsatser 

Elevernas uttryck för gemenskap har efter våra analyser och tolkningar delats in i fyra 
innehållsteman: alla är med, göra saker ihop, skön stämning samt gemensamt intresse.  
De två elevgrupperna i undersökningen uttrycker dock lite olika åsikter angående vad som 
är det viktigaste för att stärka gemenskapen i skolan. De elever som går i musikklass 
framhåller ett gemensamt intresse som det viktiga för att skapa en god gemenskap, medan 
eleverna i de allmänna klasserna däremot anser att det viktiga är att göra saker tillsammans 
i klassen. Den här skillnaden beror troligen på att eleverna i musikklassen redan har ett 

 
44 Ibid. 
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tydligt gemensamt intresse. De allmänna klasserna kan ses som en form av ”tvångsgrupp”, 
där eleverna inte själva har påverkat placeringen och valet av klasskamrater.  
I kursplanen för idrott och hälsa framhålls bl.a. att idrottsämnet ger möjligheter att stärka 
gemenskapen. De elever vi har intervjuat i vår undersökning framställer på olika sätt att 
idrottsämnet verkligen kan göra just detta. Flera betingelser eller förutsättningar finns 
under lektioner i idrott och hälsa som särskilt kan ses som att de bidrar till att stärka 
gemenskapen mellan elever och inom elevgruppen. Dessa kan sammanfattas som:  
 
Idrottsämnets ”fria moment” 
Idrott och hälsa är ett skolämne där eleverna har en friare roll än i många andra ämnen. De 
kan röra sig fritt och prata med varandra på ett annat sätt än under en teoretisk lektion. 
Därmed ges eleverna möjligheter att lära känna varandra bättre och får chansen att uttrycka 
sig på ett annat sätt än under teoretiska lektioner. 
 
Att få ingå i ett lag 
Under många idrottslektioner delas eleverna in i lag. Lagindelningen gör att eleverna 
arbetar mot samma mål som sina lagkamrater. Därigenom leder lagindelningen till 
möjligheter för en stärkt gemenskap mellan eleverna.  
 
Att få göra saker ihop & Krav på samarbete 
I många skolämnen arbetar eleverna oftast individuellt. Under exempelvis en 
matematiklektion är det vanligt att eleverna sitter tysta och arbetar för sig själva och frågar 
läraren endast om de behöver hjälp. Under idrottslektionerna är det däremot vanligt att det 
ställs krav på att eleverna ska samarbeta med varandra under olika övningar. Här ska man 
prata och göra praktiska saker med hela kroppen tillsammans. Om samarbetet fungerar som 
det är tänkt ges eleverna därmed möjligheter till en stärkt gemenskap.    
 
De ovan nämnda betingelserna ser vi också som att de har stor betydelse för elevernas 
möjligheter att kunna få grundläggande psykiska behov (en känsla av: värde, samhörighet, 
sammanhang och mening) tillfredställda under idrottslektionerna. 
 

Förslag på vidare forskning 

För att kunna få en mer mångskiftande bild av hur ämnet idrott och hälsa kan stärka 
gemenskapen skulle vi vilja gå vidare med en uppföljande observationsstudie av 
idrottslektioner. Resultaten från en sådan studie skulle kunna vara mycket intressanta att 
jämföra med elevernas egna berättelser kring gemenskap från den redan genomförda 
intervjustudien. Vidare skulle det också vara intressant att genomföra en intervjustudie av 
idrottslärare om hur de ser på deras ämne i relation till gemenskap. Med en sådan ansats 
skulle vi kunna jämföra idrottslärarnas intentioner med hur eleverna faktiskt upplever det 
hela. Ett ytterligare uppslag till vidare forskning är huruvida andra praktiska ämnen, men 
även teoretiska ämnen i skolan, kan stärka gemenskapen på ett liknande sätt som 
idrottsämnet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Förutom att inledningsvis be eleverna berätta lite kortfattat om sin bakgrund fungerar sedan 
studiens huvudsakliga problemställningar som temaområden eller övergripande ”öppna 
frågor” under intervjuerna med ett antal möjliga följdfrågor knutna till respektive 
temaområde. 
 
Teman: 
 
Vad säger eleverna om sin bakgrund? 
 

• Boende, familj …? 
  

• Vad gör de på fritiden? 
  

• Har de valt att gå på just den här skolan? 
  

• Vilken inriktning går de? 
 

 
Vilka uttryck för gemenskap i skolan ger eleverna?  
   

• Hur trivs de på skolan? 
 

• Hur trivs de i klassen? 
 

• Vilka umgås de med i klassen? 
 

• Vad är det som avgör vilka man umgås med på skolan? 
 

• Vad har de för känsla när de går till skolan? 
 

• Hur ser höjdpunkten ut under en skoldag? 
 
 
Vad anser eleverna vara viktigt för att stärka gemenskapen i skolan? 
  

• Brukar de arbeta tillsammans med andra i klassen? 
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• Vad gjorde de för att lära känna varandra i klassen? 
 
På vilket sätt påverkar idrottsämnet gemenskapen enligt eleverna?  
 

• Hur fungerar klassen under idrottslektionerna?  
 

• Märker de någon skillnad mot lektioner i andra ämnen? 
 
 

Vilka särskilda betingelser finns under lektioner i idrott och hälsa som 
kan stärka gemenskapen? 

 
• Vad brukar de göra under idrottslektionerna? 

 
•  Hur arbetar de under idrottslektionerna? 

 
• Varför arbetar de på just ett sådant sätt? 
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