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1. Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att presentera unga idrottsaktivas upplevelser och diskutera 

dessa genom Mihaly Csikszentmihalyis begrepp "Flow". Flow består av nio olika 

komponenter t.ex. tidsförskjutning, total koncentration och tydliga mål.  

Som bakgrund för denna uppsats går vi igenom olika synsätt och teorier som kan 

knytas an till vårt ämne. Vi kommer att använda oss av flow. Vidare görs en kort 

redogörelse för tidigare forskning kring flow-teorin. 

Uppsatsen innehåller 5 kvalitativa intervjuer med ungdomar som går första året på 

ettidrotts gymnasium i Uppsala. I urvalet eftersträvades dels att finna både manliga 

och kvinnliga intervjupersoner, vi fick dock inte tag på några frivilliga tjejer, så det 

blev fem killar. Samtliga hade olik idrottslig bakgrund. Till grund för analysen av 

resultatet finns flow-teorin som redogörs i bakgrunden.  

Resultaten av våra intervjuer visar på en medvetenhet om gott självförtroende, sund 

hälsa, härlig entusiasm för sin idrott och starka band till lagkamrater. Vidare framkom 

att några inte satsade på sina idrotter för att bli professionella utan skolan var viktigare. 

De såg sin idrott mer som en seriös hobby. Några av respondenterna gav exempel på 

hur idrotten kunde vara en behövlig undanflykt eller tillfälligt uppehåll när det hade 

varit jobbigt i hemmet. Ingen hade hört talas om flow-teorin innan men efter vi hade 

förklarade begreppet och de nio stegen för att lyckas uppnå flow så kände samtliga 

igen sig. Total koncentration, total kontroll och tidsförskjutning var de vanligaste som 

de aktiva hade upplevt.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, flow-teori, prestation och glädje. 
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2. Inledning 

 Författarna till denna uppsats har upplevt både som idrottslärarstudent och 

friidrottsledare sett unga idrottare hoppa av lycka efter en god prestation inom idrott. 

Just dessa tillfällen är sådana som vi som blivande idrottslärare lever för. Att få se 

glädjen och den speciella glimten i de aktivas ögon är oförglömliga. De unga 

idrottarna använder ord som; tidsförskjutning, full koncentration, ytterst kontroll på 

situationen när de beskriver sina känslor vid dessa glädjefyllda situationer. Dessa 

beskrivande ord sammanfaller med det individuella prestationstillståndet flow.  

 

  Författarna har kommit i kontakt med begreppet flow tidigare i olika sammanhang. 

Det är en intressant och vettig teori som handlar om lycka och glädje. Mål som vi alla 

söker i någon form, inte enbart inom idrott utan i livet i sig. Just idrott väcker många 

olika positiva och negativa känslor i oss. Idrott kan vara en möjlighet att få uppleva 

glädje, tillfredsställelse, stolthet och förtjusning. Den möjliggör en positiv utveckling 

av självbilden, ökad motivation till fortsatt idrottande och en chans att få uppleva 

rörelseglädje. Idrott kan däremot tyvärr också innebära upplevelser av oro, frustration, 

stress och rädsla. Detta kan leda till en negativ påverkan av självbilden och minskad 

motivation till fortsatt idrottande.  

Idrott ger möjlighet att uttrycka känslor, utveckla personlig färdighet, konkurrera och 

uppleva glädje. Man skulle kunna säga att idrotten existerar för att få oss att må bra 

och ju mer vi känner till om dess process desto bättre är det både för utövarna och för 

idrotten som institution. 

Ibland när man tränar flyter rörelserna ihop och bara går på av sig själva, 

koncentrationen är total och varje mål är lätt att nå. Ett ord för det tillståndet är flow. 

En av de nio komponenterna som innefattar flow väckte stort intresse hos oss och det 

är tidsförskjutningen. I en artikel på aftonbladet beskrivs tidsförskjutningen: "Alla, 

inte bara elitidrottare, kan uppnå flow. Oddsen är extra goda när vi idrottar. När vi 

sportar sätter vi upp mål och antar nya utmaningar, vilket är gynnsamt ur flow- 

 

synvinkel. Utifrån ett stort antal djupintervjuer med tävlingsidrottare har författarna 

sorterat ut några vanliga flow-kännetecken. Många av de intervjuade vittnar om ett 

förändrat tidsbegrepp. Inne i flow-bubblan går klockan antingen mycket fortare, eller 

långsammare, än utanför. 
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Donovan Bailey, olympisk mästare på 100 meter, har beskrivit att de 9,8 sekunder han 

löpte i sitt världsrekordlopp kändes som en evighet. Allt gick i slowmotion."  

(http://wwwc.aftonbladet.se/halsa/0008/12/jogga.html) 

  

Tanken med denna uppsats är att diskutera unga idrottares idrottupplevelser sett 

genom flow-teorin. Att få ökad kunskap inom detta område och denna specifika teori 

samt att kunna möjliggöra en idrottsmiljö där unga idrottare kan utveckla sin 

prestationsförmåga, öka sin motivation samt få uppleva rörelseglädje. En idrottsmiljö 

som präglas av lycka och där premisserna för maximal prestation är goda. 
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3. Bakgrund 

3.1 Litteraturöversikt 

3.1.1 Tidigare forskning 

Forskarna Mihály Csíkszentmihályi och Susan A. Jackson har bearbetat flow-teorin 

under många års tid. De skriver om att uppleva flow, hur det är att känna sig 

tillfredsställd med det man utför. Vetskapen om att man är kunnig inom sitt område 

samt att man är rustad för framtida utmaningar exempelvis prövningar inom sin idrott. 

Flow har kallats optimal upplevelse, vara i zonen och vara på topp. Inom idrotten får 

man många chanser att uppleva flow men man kan inte forcera fram det utan det 

krävs att man behärskar vissa av de nio komponenterna som ingår i flow-teorin. För 

att kunna uppnå flow krävs ett djupt fokus och mental styrka. Csíkszentmihályi har 

nästan under hela sitt verksamma forskar liv ägnat sig åt studier/utvecklande om flow-

teorin och vad det är som gör människor lyckliga. 

Vi människor kan känna prestationsångest inom olika områden såsom idrott, jobb, 

skola, relationer osv. Personer som är idrottsligt aktiva kan ofta känna 

prestationsångest när de exempelvis tävlar inom sin idrottsgren. Exempelvis som 

Hasse Bergqvist, förbundskapten för svenska simlandslaget, berättar i en intervju för 

DN Sport, 2004: ”Träningen på land och i vatten har varit fantastiskt bra. Men i OS 

kunde man se att det var spända kroppar hos de aktiva. De var rädda för att 

misslyckas”. Att bli kvitt prestationsångest är en mycket diskuterad fråga och det 

finns många olika sätt. Ett sätt kan vara att prata med sina vänner. Ofta mognar man 

in i ett beteende som gör att man kan tränga bort känslor av prestationsångest. Enligt 

Hasse Bergqvist kan man ta hjälp av idrottspsykologer. 

(http://www.dn.se/sport/prestationsangest-bakom-simmissar/). 

I en artikel från DN 2009 (http://www.dn.se/debatt/hogstadietjejer-utbranda--av-

prestationsangestNystudie) skriver Göran Harnesk, generalsekreterare för Bris 

angående resultat av en studie om prestationsångest bland unga tjejer i skolan. Man 

kan enkelt dra paralleller till elitsatsande idrottsutövare. Han skriver: "Många elever 

tror inte att de har någon framtid om de inte har toppbetyg i allt. Trycket på unga 

människor att planera och fatta beslut om livet på längre sikt är ofta övermäktigt. Det 
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medför att många känner ångest inför framtidsval som de inte kan överblicka. Och det 

gäller särskilt flickorna. Det visar en djupstudie som Bris gjorde vintern 2009. Barn är 

inriktade på relationerna i skolan och när de inte fungerar har de liten kraft att ta till 

sig kunskap. Regeringens förslag till ny skollag fokuserar mer på -bestraffningar än 

stödjande åtgärder i skolan, vilket riskerar medföra att allt fler barn och unga får svårt 

att inhämta kunskap, tvärtemot det mål regeringen satt upp, skriver Göran Harnesk, 

generalsekreterare för Bris, Barnens rätt i samhället.” 

(http://www.dn.se/debatt/hogstadietjejer-utbranda--av-prestationsangest )  

 

Med detta skrivet övergår vi till vår teori om Flow  

 

Strävan hos idrottare är ofta att utveckla sin skicklighet för att kunna möta större 

utmaningar. Denna personliga utveckling ger möjlighet till en topprestation. Trots 

denna tydligt positiva strävan bland ledare, tränare och aktiva är tidigare forskning, 

teorier och hypoteser, inom området, vanligtvis inriktad på att förklara negativa 

upplevelser i samband med idrottsprestationer. Inom det idrottspsykologiska området 

är studier på hur oro/ängslan påverkar prestationen vanliga, medan studier kring 

positiva emotioner och hur dessa påverkar prestationen ovanliga. Som 

Csikszentmihalyi & Jackson skriver, ”Flow innebär att man upplever en känsla av 

harmoni där tankarna och kroppen samarbetar på ett naturligt sätt. Personer som får 

känna på denna upplevelse vet att något speciellt har inträffat. Flow handlar också om 

glädje”. (Csikszentmihalyi, 2000, s.10-11). Om man mår bra socialt och psykiskt och 

har positiv energi runtomkring sig så kan det påverka din prestation positivt och kan 

leda till att du uppnår flow lättare. Csikszentmihalyi & Jackson skriver vidare, ”Även 

om det är viktigt att vinna så är flow inte beroende av det. Flow handlar om något 

annat än framgångsrika prestationer. Detta beror på att flow omvandlar en upplevelse 

från att vara normal till en som är extraordinär. Det är vid sådana tillfällen som vi 

verkligen känner oss levande och i harmoni med det vi gör”. (Csikszentmihalyi, 2000, 

s. 11).  

Glädje, förmåga och kompetens går hand i hand för att kunna uppnå flow. Anders 

Isacsson skriver i sin c-uppsats för HIG, ”Förmågan kan beskrivas som duglighet i en 
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specifik situation. Kompetens beskriver tillräcklig skicklighet eller behörighet i en 

specifik situation. Kompetens är en personlig kapacitet, vilket innebär vilja och 

förmåga att upptäcka handlingsmöjligheter i en situation och agera utifrån kunskap, 

färdigheter, personliga värderingar och erfarenheter. Glädje	  är	  en	  viktig	  känsla,	  som	  

gör	  att	  idrottaren	  kan	  utnyttja	  sina	  resurser	  och	  prestera	  optimalt	  och	  kan	  därmed	  

anses	  som	  det	  grundläggande	  och	  mest	  avgörande	  motivet	  för	  att	  delta	  i	  idrott.	  Ett	  

sätt	  att	  uppleva	  glädje	  inom	  idrotten	  är	  att	  utveckla	  och	  visa	  en	  förbättrad	  förmåga”.	  

(Isacsson,	  C-‐uppsats	  HIG,	  2011,	  s.	  6). 

 

3.3.3 Flow 

Definition: Enligt Mihaly Csikszentmihalyi beskriver han flow som den känsla som vi 

har när allting fungerar och allting stämmer, när vi står inför utmaningar och 

prövningar som vi vet vi klarar av. Efteråt kan vi tänka tillbaka och säga "Då var jag 

lycklig". Tänk dig att du som fotbollsspelare har gjort mål i de senaste fyra matcherna 

och nu inför den femte matchen känner du att du inte kan misslyckas att göra mål. Du 

sprudlar av glädje och självförtroende. Du befinner dig i ett minst sagt bra tillstånd. 

Det tillstånd man befinner sig i när svårighetsgraden står i relation till skickligheten. 

Har man för svår utmaning i samband med låg skicklighet/kompetens då upplever 

man ångest, oro och apati. Har man för lätt uppgift och hög skicklighet så resulterar 

det i avslappning. Det tillfredsställer inte individens mättnad av stimulans. Flow kan 

tillämpas av alla slags idrottare på alla stadier. (Csikszentmihalyi, 1992, 17-25) 

Det finns nio steg som man kan förknippa med Flow.  

1. Utmaning och skicklighet - För att uppnå flow så är det viktigt att uppgiften inte 

är för svår men inte heller för enkel för att det ska bli en utmaning och kunna känna 

sig prövad. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

2. Tydliga mål - Målet ska vara tydligt men det ska inte vara "jag ska genomföra ett 

marathon". Målet ska kunna bedömas och vara tydligt exempelvis "jag ska klara ett 

marathon under fyra timmar". (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 
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3. Tydlig återkoppling - Feedback - Man går genom vad man gjorde som var bra och 

mindre bra. Specifikt vad du gjorde som gjorde att du hamnade i Flow eller 

åtminstone befann dig i flow. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

4. Full koncentration - Hur man koncentrerar sig på uppgiften. Uteslut alla störande 

moment som exempelvis mobil och försök släppa allt utomstående som kan störa din 

utmaning. Exempelvis, timmarna innan ett viktigt marathon lopp så börjar man 

fokusera och koncentrera sig på den uppgift man ska ställas inför. Man kan ha olika 

rutiner inför ett lopp för att komma in i rätt sinnesstämning för att prestera maximalt. 

Denna totala koncentration kan man också känna igen när man sitter och läser en 

spännande bok och timmarna bara flyger iväg. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

5. Fokus på det man håller på med - Känslan av kontroll - Du ska känna att du har 

en viss grad av kontroll över uppgiften du ställs inför. Du är medveten om vad du 

ställs inför och du vet att du kan klara av det på ett bra sätt. Alla individer har sitt egna 

sätt att förbereda sig och fokusera på uppgiften de ställs inför och man känner 

kontrollen av att man "bara" behöver göra det för att prestera bra. (Csikszentmihalyi, 

2000, 20-33) 

6. En känsla av kontroll - Hög grad av säkerhet - Denna punkt är väldigt lik 

föregående med tanke på kontroll. I och med av att du känner känslan av kontroll så 

känner du troligtvis säkerhet. Gott självförtroende är bra för att känna god kontroll 

och säkerhet. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

7. Tidsförskjutning - Man tappar tidsuppfattningen när man upplever flow i vad du 

än gör. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

8. Ett autoteliskt experiment – Vad är det som får en löpare att frivilligt plåga sig 

timme ut och timme in i ett motionsspår? Vad är det som får en skipper i curling att 

stöta sten efter sten i timmar? Många journalister och idrottstränare strävar efter 

kändisskap och pengar. Men idrottare strävar efter mindre materiella ting än så. De 

försöker uppnå en autotelisk upplevelse. Uttryck som ”man känner inte någon 

smärta”, ”man kan hålla på hur länge som helst” och ”jag är inne i ett rus/trans¨ är ur 

en autotelisk upplevelse. Detta är stadiet är det ultimata stadiet för en idrottsuttövare. 

När allting flyter på, man är ”hög” på endorfiner. När du befinner dig i flow så 
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upplever du en autotelisk upplevelse och det är ytterligt tillfredsställande och något 

som vi strävar efter att uppleva.  (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

9. Förlust av osäkerhet - När man upplever flow försvinner oro och negativa tankar 

som drar ner en. Man tränger bort alldagliga bekymmer som annars upptar mycket av 

ens tid. Flow stärker en positivt och intensivt vilket leder till att man slutar bekymra 

sig och tvivla på sig själv. (Csikszentmihalyi, 2000, 20-33) 

 

 

 

Figur 1. ”Flowkvadranten” beskriver sambandet mellan utmaning och skicklighet, 

enligt Csikszentmihalyi och Jackson (2000).  
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En grundbult för flow är att det finns en koherens mellan utmaningen och 

skickligheten. Möjligheten att uppleva flow ökar när det finns en balans mellan stor 

utmaning och stor skicklighet. Csikszentmihalyi och Jackson beskriver 

med ”flowkvadranten” när flow normalt infinner sig. Utmaningen skall stå i relation 

med skickligheten. Om det inte finns en balans mellan skicklighet och utmaning kan 

individen uppleva rädsla, apati eller avkoppling/leda (se figur 1). (Csikszentmihalyi 

och Jackson (2000) sid.43)  

Figur 1. ”Flowkvadranten” beskriver sambandet mellan utmaning och skicklighet, 

enligt Csikszentmihalyi och Jackson (2000).  

Alla människor som kan koncentrera sig kan uppleva flow. Alla kanske inte har vetat 

att de upplevt flow men faktum är att de flesta har upplevt flow på ett eller annat sätt. 

Inom idrott, skolan eller arbetet. Den där känslan när man sitter och läser en intressant 

bok och man är totalt fokuserad på boken. Nästa stund kollar man upp på klockan och 

två timmar har flygit iväg utan att man märkt av det. Csikszentmihalyi skriver: “Du 

kan ha upplevt en sådan känsla av delaktighet i en aktivitet många gånger eller endast 

en gång. Du kan ha fått denna känsla när du arbetat, idrottat eller haft det trevligt med 

dina vänner. Några människor upplever ofta flow, andra nästan aldrig, några inte 

alls." (Csikszentmihalyi, 2000, sid 14) Man blir uppslukad av en aktivitet. Man rider 

på en våg av positiva impulser.  Csikszentmihalyi skriver vidare: "Man har använt sig 

av en rad uttryck för att beskriva dessa ögonblick då allting fungerar extremt bra inom 

idrotten. "Hade flyt", "toppen", "som på räls" eller "i zonen" är några av dessa 

uttryck." (Csikszentmihalyi, 2000, sid 14) vidare skriver han: "När folk talar om sina 

upplevelser av flow brukar de nämna två huvudsakliga egenskaper: att upplevelsen är 

behaglig och utgör en sorts höjdpunkt... Flow kan också vara ett sätt att uppnå 

personlig mognad eftersom det utvecklar och förstärker människans komplexitet. 

Eftersom flow är så behagligt har vi en benägenhet att söka efter tillfällen då vi kan 

uppleva det. Detta betyder att det är nödvändigt att utveckla sina färdigheter och möta 

större utmaningar, (Csikszentmihalyi, 2000, sid 18). Flow tycks alltså ge chanser till 

att förbättra sin potential inom sin idrott.   

 

Hitta sin egen väg - För att hitta sin egen väg och balans måste hela du vara 

inblandad. Fullständig koncentration krävs så att man kan koppla bort personliga 
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problem. När det verkar som att det inte finns något att göra blir man splittrad och kan 

börja känna sig deprimerad. Vissa personer kan tro att det enda man behöver för att 

vara lycklig är fritid. Som Csikszentmihalyi påstår: “....Men det räcker inte enbart 

med fritid: man måste också ha något att göra som kräver koncentration. Flow höjer 

vårt humör genom att hindra oss från att grubbla över livets mörka sidor – flow riktar 

vår psykiska energi mot ett uppnåeligt mål och medan vi ägnar oss åt det skjuts 

vardagens bekymmer undan.” (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 71) Alltså när vi befinner 

oss i flow upplever vi en stark perception angående vad vi måste företa oss vilket 

leder våra handlingar mot ett rakt mål.  Csikszentmihalyi menar på att en av de mest 

essentiella komponenterna för att nå flow är att ha tydliga mål att sikta på. Varje 

enskild idrott ställer speciella krav på den aktive vilket gör att den aktive ställs inför 

olika prövningar. Att sätta mål är också viktigt och en stor drivkraft inom flow.  

Raustorp fortsätter att skriva om utmaning: “Välj aktiviteter som innehåller en måttlig 

och realistisk grad av utmaning. Elever blir motiverade av lagom utmanande 

aktiviteter och de känner det som en högre grad av bedrift när de är lyckosamma i 

dessa.” (Raustorp, 2006, sid. 29) Rätt anpassade aktiviteter i relation till respektives 

färdighet är det optimala för att samtliga ska leverera i varje övning. Om uppgifterna 

de aktiva står inför är för svårt anpassade kan frustration och tafatthet uppstå. Detta 

kan leda till att när de aktiva ställs inför liknande situationer i framtiden uppträder de 

osäkert och undvikande, (Raustorp, 2006, sid. 29). 

En grundbult för flow är att det finns en koherens mellan utmaningen och 

skickligheten. Möjligheten att uppleva flow ökar när det finns en balans mellan stor 

utmaning och stor skicklighet. Csikszentmihalyi och Jackson beskriver 

med ”flowkvadranten” när flow normalt infinner sig. Utmaningen skall stå i relation 

med skickligheten. Om det inte finns en balans mellan skicklighet och utmaning kan 

individen uppleva rädsla, apati eller avkoppling/leda (se figur 1). (Csikszentmihalyi 

och Jackson (2000) sid.43)  

 

Vid fysisk aktivitet är den tydliga balansen mellan skicklighet och utmaning en 

mycket viktig och god motivation för idrottare. Att utveckla ungdomars kompetens 

och färdigheter inom idrott borde vara en utgångspunkt för att uppleva glädje och 

framgång med det man utövar. (Anders Isacsson, 2011, sid 32). Genom att uppleva 
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glädje och framgång med det man utövar så kan man uppleva det lättare genom flow-

teorins komponenter. Detta är specifikt något som unga elitidrottare försöker uppnå 

både medvetet och omedvetet. Ungdomars väg till att uppnå flow kan vara kantad av 

många olika faktorer/hinder men ungdomar är alltid en intressant målgrupp att 

undersöka i synnerhet när man arbetar utifrån flow-teorin. 
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4. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka unga idrottares upplevelser betraktat 

genom flow-teorin. 

 

 

Frågeställningar 

• Hur/När har unga idrottare upplevt FLOW? 

• Vad krävs för att uppnå FLOW? 
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5. Metod 

5.1 Urval 

Hassmén & Hassmén menar på att ”det alltid är vettigt att kontrollera om grupperna är 

likvärdiga från början även då randomisering skett. Det är därför nödvändigt att samla 

in bakgrundsinformation som kan vara relevant för att förstå eventuell selektionsbias”. 

(Hassmén & Hassmén, 2008, sid. 140).  Med dessa riktlinjer i åtanke så sökte vi efter 

unga idrottare mellan 15-19 års ålder som har ägnat sig åt olika sporter på en högre 

nivå samt medveten träning. Efter vi kontaktat vår lärare och olika tränare i föreningar 

så fick vi som förslag att vi skulle kontakta ett idrottsgymnasium i Uppsala. Både 

individuella och lagidrottande ungdomar skulle ingå i vår studie. Vi tog kontakt med 

några ungdomar som läser detta idrottsprogram och presenterade vårt förslag 

angående vår intervju och de var alla positivt inställda på att delta. Undersökningen 

kommer att bestå av fem idrottsaktiva unga personer i åldern 15-19år. 

Genomsnittsåldern är 16,9 år Vi sökte efter både killar och tjejer men inga tjejer var 

positivt inställda till att medverka i vår intervjustudie. Hassmén & Hassmén skriver 

vidare, ”ett annat problem vad gäller urvalet som kan påverka den interna validiteten 

rör urvalet homogenitet, alltså hur lika eller olika undersökningsdeltagarna är 

varandra”. (Hassmén & Hassmén, 2008, sid. 141). 

 

5.2 Etiska aspekter 

De tillfrågade blev informerade om tillvägagångsättet för hur intervjun skulle gå till 

samt syftet med vår undersökning. Samtliga deltagande blev även informerade om att 

anonymitet var obligatoriskt och deltagande var frivilligt. Deltagarna kunde avbryta 

intervjun utan negativa repressalier. Vi skyddar deltagarnas integritet genom att 

svaren presenteras anonymt. Som Hassmén & Hassmén skriver: ”Etik kan i 

forskningen diskuteras utifrån åtminstone två perpspektiv. Det första utgår från 

studentens/forskarens agerande, hederlighet och integritet. Det andra rör hur  

undersökningsdeltagare och andra som berörs av forskningen skyddas mot otillbörlig 

påverkan, vilket kan definieras som forskningsetik.” (Hassmén & Hassmén, 2008, sid. 

382) 
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5.3 Tillvägagångssätt och utförande 

En litteratur undersökning gjordes i Blåsenhusbiblioteket i Uppsala Universitet. Vi 

sökte på orden idrott i skolan, idrott och flow, flow i skolan, flow on prestation. Där 

fann vi användbara artiklar och litteratur vilka har utgjort basen för vår bakgrunds bit. 

Efter förslag av våra lärare och olika tränare i idrottsföreningar tog vi kontakt med 

unga idrottare vid ett idrottsgymnasium i Uppsala. Därefter utformade vi 

intervjufrågor. Vi presenterade vår undersökning och syfte för de aktiva. Detta 

resulterade i att fem personer var intresserade att delta i vår studie. Samtliga var 

intressanta för vår studie. Vi genomförde vår intervju utan några problem eller 

tveksamheter. Vi använde våra mobiltelefoner som inspelningsapparater. 

Transkriberingen tog ungefär trettio minuter per intervju. Respondenterna var positiva 

och engagerade i sina svar. Sammanställningen av svaren från våra intervjuer 

diskuteras grundligt och analyseras genom flow-teorins nio steg.  

5.4 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten i en studie bygger på vad sanning är och hur den kan fastställas. 

Intervjusvaren är alltid individuella och högst personliga. Men är svaren vi fått 

sanningsenliga? I och med att det är intervjusvar så är dessa alltid svåra att verifiera.  

Men i vår mening så har våra respondenter svarat enligt deras egna upplevelser inom 

idrott och flow vilket gör att svaren är sanna för dem. Som Hassmén & Hassmén 

skriver ”När det gäller mätningar handlar reliabilitet i stor utsträckning om 

upprepbarhet. Om två observartioner sker tätt efter varandra ska resultatet vara det 

samma – förutsatt att ingenting förändras – för att god reliabilitet ska anses existera.” 

Om validitet skriver de: ”Validitet handlar om giltigheten i det som observeras, om 

studien verkligen lyckas med att fånga det fenomen, det begrepp, som är av intresse.” 

(Hassmén & Hassmén, 2008, sid. 122) 

5.5 Reflektioner över metoden 

Intervjun fungerade bra, det gick smidigt att sammanställa intervju svaren då 

respondenterna kom med givande svar. I och med att vi fick individuella och 

personliga svar fick vi skriva resultatdelen genom dessa svar kopplat till flow-teorin.  
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Vi var lite oroliga över hur respondenterna skulle svara på frågor med tanke på att vi 

som blivande idrottslärare kan utstråla en auktoritet där respondenterna vill svara på 

ett givet sätt. Som Hassmén & Hassmén diskuterar i sin bok: ”Deltagar och 

ledareffekter handlar om de effekter på resultaten som beror de förväntningar, 

föreställningar och idéer som både undersökningsdeltagare och undersökningsledare 

har om studien, studiens syfte, studiens resultat och om varandra. En så kallad placebo 

effekt uppstår som ett resultat av att undersökningsdeltagare får ändrade upplevelser 

och sensationer och medvetet eller omedvetet förändrar beteenden som en följd av 

förväntningar av effekter av den oberoende variabeln”. (Hassmén & Hassmén, 2008, 

sid. 142). Men våra undersökningsdeltagare svarade passionerat och uppriktigt utan 

att ta hänsyn till att vi var undersökningsledare som sökte ett resultat. Därför upplevde 

inte vi att vi styrde de till att svara på ett visst sätt som skulle förenkla vårat arbete på 

något sätt.  
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6. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av intervjupersonernas upplevelser i betraktelse av 

Flow-teorin. Vi har utformat våra intervjufrågor genom de nio komponenterna inom 

Flow-teorin, (se tidigare beskrivning av de 9 komponenterna inom flowteorin) Som vi 

nämnde tidigare har våra respondenter valt att vara anonyma och vi intervjuade de 

enskilt.  

Tydliga mål – Alla våra respondenter delade samma mening om att de hade 

kortsiktiga mål just nu med utövandet av sin fysiska aktivitet vid sidan av skolan samt 

idrottslektionerna. De ville ha roligt och utvecklas och vara bättre än sina lagkamrater 

men samtidigt hade alla en dröm i bakhuvudet av att lyckas med sin idrott och kunna 

försörja sin framtida familj. Även fast några påpekade att förutsättningarna inte var de 

bästa och ansåg sig själva vara ”realistiska” eftersom de vet hur svårt det är att lyckas 

inom idrott i Sverige. ”Om man inte lär sig att sätta upp mål för sina handlingar och 

att uppfatta och bedöma feedback brukar man inte njuta av dem”. (Csikszentmihalyi, 

1990, sid. 80). Respondenterna var av samma åsikt om att ha mål är viktigt för sin 

egen utveckling och glädje i det man gör. Deras svar kan man koppla ihop med 

komponent 2 inom flow teorin, där respondenterna hade utförliga och tydliga mål, 

inte enbart ”jag spelar fotboll för att det är roligt”, utan ”jag vill lyckas med min idrott 

och kunna försörja min familj”.  

När det kommer till skolan valde de att läsa elitidrottsprogrammet eftersom alla 

givetvis var intresserade av idrott samt fysiskt aktiva under sin fritid och ville därför 

fortsätta utvecklas i samband med sin skolgång. Alla antydde att utbildningen var 

viktig och att de satsade lika mycket på idrotten som skolan men att det samtidigt var 

som en plan B ifall de inte lyckades med sin idrott. De grundade det på att de kände 

att de var duktiga på det de gjorde och var villiga att ge idrotten en chans. De menade 

att det var svårt att balansera tiden mellan skola och idrott eftersom de ville lika 

mycket på bägge fronter men idrotten tar oftast mer tid eftersom det är roligare. En 

respondent menade på att han valde elitidrottsprogrammet för att även lära sig mer om 

kost och hälsa och påpekade även att det kommer komma en tid där man måste inse 

att man inte kommer någonvart. Om man känner att man inte utvecklas längre eller 
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inte tar sig framåt och blir äldre så skulle han lägga ner idrotten för att fokusera all sin 

tid på utbildningen.  

Idrottslektionerna ansåg de inte alls vara krävande eller utmanande. De gjorde det 

mest för att de var tvungna för att få sitt betyg. Alla sa att de alltid var aktiva under 

lektionerna även fast det oftast var tråkiga lektioner. Det berodde främst på att 

lagkamraterna de har under idrottslektionerna inte är på samma nivå som de själva när 

de utför sin idrott under lektionen. Men de menade även att det var förståeligt och 

klagade inte, alla kan inte vara bäst på allting. Det fanns självklart roliga lektioner 

men oftast var de inte alls lika krävande och roliga som sina träningar vid sidan av 

skolan. Vilket leder oss till nästa punkt, utmaning och skicklighet.  

Våra respondenter tyckte som sagt att idrottslektionerna var tråkiga eftersom 

klasskamraterna inte låg på samma nivå som de själva vilket gjorde utmaningen för 

enkel. Två av respondenterna som spelar fotboll jämförde en tråkig idrottslektion med 

en fotbollsmatch där de mötte ett mycket sämre lag. Även fast de gjorde mål så var 

matchen tråkig eftersom det var för lätt motstånd. Men när de mötte ett jämlikt lag 

eller till och med bättre så förklarade de att det var mycket roligare eftersom 

utmaningen var mer krävande och det gav de energi till att kämpa hårdare för sig 

själva och sitt lag. I skolan kunde de också känna en viss utmaning ifall de ställdes 

inför svåra uppgifter. En av personerna menade att han la uppgiften åt sidan om han 

verkligen inte förstod medan de andra sa att de satt med uppgiften tills den blev löst. 

Hade det varit ett prov som de misslyckats på hade de blivit besvikna men tänkt att 

det fanns en möjlighet att skriva omprov och att det skulle lösa sig då, de sköt upp 

problemet. ”Både utmaningar och skicklighet behövs i lyckade kombinationer för att 

man uppnå flow. Det behövs en relativt hög dos av bådadera för varje enskild individ. 

Startpunkten för flow inträffar förmodligen när nivån för både utmaningar och 

skicklighet överskrider en persons normala nivå”. (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 36). 

Här kan man koppla ihop komponent 1, ”Utmaning och skicklighet” med deras svar. 

När en match, idrottslektion, uppgift var för lätt eller för svår så blev det genast 

tråkigt eftersom de inte nådde någon tillfredsställelse på grund av att utmaningen var 

för lätt/svår. När utmaningen var utmanande så sporrade det våra respondenter att 

kämpa och försöka överkomma utmaningen.  
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Bland våra respondenter så var det en faktor som var utmärkande för alla deltagande i 

intervjun. De hade väldigt bra självförtroende och var självsäkra. När det kom till 

förberedelser inför en fysisk aktivitet exempelvis en tävling i friidrott eller 

fotbollsmatch så ansåg de alla att det i slutändan var upp till en själv hur man skulle 

prestera. Vissa av dem hade speciella rutiner som att exempelvis försöka sova och äta 

rätt dagarna innan och titta på klipp genom ”youtube” för att bli motiverade samt 

prata med sina vänner och tänka på utmaningen de skulle ställas inför. Men deltagarna 

har väldigt höga krav på sig själva och ansåg att det är upp till var och en att prestera 

bra. De nämnde även att man måste ha turen på sin sida och ha bra samspel med sina 

lagkamrater. ”När de fysiska förberedelserna inte ligger på optimal nivå, är 

idrottsmännen ofta mindre säkra på vilka tävlingsresultat de kan prestera. Denna 

osäkerhet medför en brist på tydliga mål, vilket gör flow svårare att uppnå”. 

(Csikszentmihalyi, 2000, sid. 75). 

 Sedan nämnde även respondenterna att yttre faktorer kunde påverka deras 

självförtroende på ett positivt sätt, exempelvis föräldrar, vänner och publik under en 

match/tävling. Två av respondenterna tyckte att sociala aktörer som syskon, föräldrar, 

tränare kunde ha en liten positiv påverkan men menade på att de trodde att de skulle 

lyckas bra utan de faktorerna. Medan de andra antydde att speciellt tränare och syskon 

hade en positiv påverkan som fick dem att prestera bättre. Mellan vänner var det 

mer ”gliringar” med glimten i ögat som fick de att tända till.  

Känsla av kontroll känner våra deltagande väldigt ofta påstod de och alla trodde det 

berodde på att de har bra självförtroende och känner sig säkra med sig själva och med 

vad de utför. ”Vi har naturligtvis aldrig full kontroll, inte ens i den mest intensiva 

flowupplevelsen. Flow inträffar i skärningspunkten mellan skicklighet och 

utmaningar: möjligheten att utmaningarna plötsligt ökar och slänger ut oss från flow 

finns alltid där”. (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 109). 

 Men dessa elever var väldigt självsäkra och höll inte tillbaka på orden. Skulle de 

misslyckas med något moment så skulle vissa av de tillfrågade bli besvikna på sig 

själva men inte sluta kämpa medan de andra hade en mer avslappnad tillvägagångssätt 

och menade på att det skulle dyka upp nya lägen eller nya tävlingar. Om 

fotbollsspelarna hade varit i en avgörande situation som exempelvis ta sista straffen i 

en final så hade de aldrig slagit straffen ifall de kände sig osäkra eller varit dåliga 
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under matchen, de ansåg att man skulle missa straffen till 99 %. Friidrottaren skulle 

inte springa en svårare distans om den hade fått en dålig tid på distansen innan. De var 

väldigt medvetna om att det inte var någon idé att försöka sig på det sista momentet 

ifall de inte trodde på sig själva. Under idrottslektionen var svaren nästan identiska, 

där fanns det inte något att vara stressad eller nervös över. När det gällde prov i 

skolan så skiljde svaren sig en aning. Tre av de deltagarna skulle ge ett försök att 

skriva provet även ifall de inte pluggat tillräckligt medan de andra skulle vänta på 

omprovet. De ansåg att detta berodde på att de hade större press på sig att prestera i 

skolan och nå goda resultat än idrotten.  

När man talar om flow så är ett steg väldigt viktigt och det är när man tappar 

tidsuppfattningen. Samtliga deltagare hade ofta känt att de tappat tidsuppfattningen 

både i skolan, idrottslektionen och idrotten de utför på fritiden. Även fast de tyckte att 

idrottslektionerna inte var särskilt krävande så hade alla någon gång känt att tiden gått 

väldigt snabbt och det trodde de berodde på att man var aktiv och fullt koncentrerad 

under hela lektionen samt att man tyckte det man höll på med vid det tillfället var 

roligt. ”Koncentration på uppgiften är det mest typiska kännetecknet på att vara i 

flow”. (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 98). 

Respondenternas svar är väldigt tydliga och man kan lätt koppla responsen till flera 

komponenter inom flow teorin. I deras svar kan man utläsa att de upplevt: Full 

koncentration (komponent 4), Fokus på det man håller på med (komponent 5), En 

känsla av kontroll (komponent 6), Tidsförskjutning (komponent 7) och Ett autoteliskt 

experiment (komponent 8). 

När det gällde skolan och lektioner så tyckte fyra personer att tiden gick snabbt ifall 

man var uppe i ett Flow under en lektion, genom att förstå uppgifterna och klara 

proven. Till och med månaderna kunde flyga iväg. ”En av egenskaperna med flow är 

att man får en annan känsla för tid. Vanligast är att man tycker att tiden går mycket 

fortare. Timmar känns som minuter och minuter som sekunder. Det motsatta kan 

också inträffa där minuter kan tänjas ut på ett sätt som gör att de känns som en 

evighet. Man får en känsla av att ha all tid i världen för att utföra sina uppgifter”. 

(Csikszentmihalyi, 2000, sid. 31). Här kan man tydligt koppla ihop respondenternas 

svar till komponent nummer 7, ”tidsförskjutning”.  
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 Eleverna tyckte att om uppgiften var för svår så gick tiden väldigt långsamt och det 

kändes hopplöst. Medan en deltagare menade på att veckorna går snabbt men när man 

väl är i skolan så går det segt och det är jobbigt men han gjorde det ändå för att han 

visste att det var nyttigt för honom, han försökte göra det bästa utav situationen även 

om han inte gillade att vara där. Ifall de ställdes inför för svåra uppgifter så blev det 

jobbigt att vara i skolan och alla svarade med att de hellre skulle idrotta istället för att 

sitta där med uppgiften om det verkligen inte klarade av den. När vi frågade ifall de 

kände stress, oro eller rädsla inför prov och liknande uppgifter så svarade tre av dem 

att de absolut inte kände det. Det fanns ingen anledning att bli stressad eller nervös, 

enligt dem. Medan resterande tyckte att de kunde känna sig stressade inför ett prov 

eller uppgift om de inte lagt ner tillräckligt med tid på det. Då insåg de att idrotten 

tagit lite för stor del och att skolan blev lidande. Men alla påpekade att de upplevde 

lycka och glädje när de klarade av svåra eller lagom svåra uppgifter de ställts inför, 

både i skolan och med idrotten. Det var belöningen av allt hårt slit som en person 

beskrev det. Som nämnt tidigare så har alla dessa respondenter höga krav på sig själva 

och alla betonade att man inte gjort något förgäves när man klarat av momenten man 

ställts inför. Ifall skolresultaten och det idrottsliga gick bra så var det pricken över i:et, 

då hade skolan och idrotten tagit lika mycket tid och plats.”Flow är en autotelisk 

upplevelse... Det är en upplevelse som är ytterligt tillfredsställande, något som vi 

söker efter att få uppleva...”det känns bra hela tiden”, ”det var härligt” och ”det 

kändes som ett rus”. (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 32). 

När jag frågade dem om skolan och/eller idrotten varit som ett ”andra hem” eller 

undanflykt för dem om det varit jobbigt privat så fick jag även där liknande svar. Alla 

höll med om att vara fysiskt aktiv var den bästa metoden att rensa huvudet om man 

hade det jobbigt privat. De var eniga om att man glömde bort problemen när man 

idrottade, till och med om man tränade/tävlade skadad så glömde man bort smärtan 

tills man slutade, då kom smärtan tillbaka. Några av respondenterna antydde att det 

gjorde dem på bättre humör ifall de varit och tränat och återvänt hem medan andra 

svarade med att de gjort av med så mycket energi på träningen att de inte hade ork att 

lägga ner på problemen hemma, vilket de såg som positivt. Skolan skulle de inte se 

som ett ”andra hem” som med idrotten eftersom det just var skolan. Det fanns press 

och jobbiga uppgifter i skolan som deltagarna inte skulle rymma till om de hade haft 

det jobbigt. De alla var eniga om att det skulle vara skönt att träffa alla vänner och 
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komma på andra tankar men skolan skulle vara den näst sista platsen de hade valt före 

hemmet. Eftersom de ansåg att när man är fysiskt aktiv så gör man av med energi på 

ett helt annat sätt än att gå till skolan och det gynnade dem bättre. Idrotten hade helt 

enkelt varit ett roligare alternativ.  

På denna punkt kunde respondenterna känna igen sig samt förknippa sig själva med 

komponent 9, ”Förlust av osäkerhet”.  

Våra respondenter har upplevt flow genom att de framförallt har haft en god 

självkänsla och gott självförtroende där de har trott på sig själva och vad de vet att de 

kan åstadkomma. Ännu en drivande faktor för att de upplevde flow var att när de väl 

mötte ett jämlikt eller bättre motstånd så blev utmaningen mer krävande och de fick 

drivkraften att kämpa hårdare. Det gjorde att balansen mellan utmaning och 

skicklighet, fokus på det man håller på med, en känsla av kontroll och ett tydligt mål 

som är fyra av nio nödvändiga komponenter för att uppnå flow aktiverades. 

Respondenterna påpekade även att förberedelser inför en match eller tunering också 

är viktigt. Ungdomarna hade olika förberedelser såsom, titta på ”youtube” klipp, sova 

och äta rätt dagarna innan, umgås med kompisar för att komma i rätt sinnesstämning. 

Detta gällde utmaningen de stod inför exempelvis en match, idrottslektion eller prov i 

skolan. Yttre faktorer spelade också en positivt påverkande roll. Med detta menade 

respondenterna att föräldrar, vänner, pojkvän/flickvän och/eller publiken influerade de 

på något sätt. Både positiv och negativ feedback sporrade de. Fick de negativ 

feedback från exempelvis publiken så ville de motbevisa den negativa skaran. Som 

den fjärde komponenten inom flow, tydlig feeback. Eftersom vi tidigare har nämnt i 

vår uppsats att feedback är en avgörande betydelse för framgång. Ungdomarna vi 

intervjuade är i en kritisk pubertetsålder där många förändringar sker, både psykiskt 

och fysiskt. De berättar att de ställs inför stora krav och känner pressen från samhället 

att prestera i skolan. Men här har idrotten varit ett betydande element i deras 

utveckling och strävan att uppnå flow. För många av våra respondenter har idrotten 

varit som ett ”andra hem” när det har känts jobbigt. Det har lett till att de kunnat 

stänga av de yttre faktorerna och fokuserat på idrotten som främjat deras utveckling 

och passion för sporten.  
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7. Diskussion 

Samtliga personer vi intervjuade läser elitidrottsprogrammet och har valt det för att ha 

mer tid att ägna åt sin idrott och utvecklas ännu mer. De har ett personligt intresse för 

idrotten de valt och detta främjar deras utveckling i fysiska aktiviteter. Men även att 

få en bredare syn på värdet av fysisk aktivitet. Några ville lära sig mer om hälsa och 

kost i samband med träning för att ha en hälsosam livsstil. Om elever ägnar sig åt en 

idrott som de själva valt och är intresserade utav så kommer det mesta ske automatiskt 

just eftersom de är intresserade utav det och lägger ner mycket tid. Våra deltagare 

tränar hårt nästan varje dag, har kortsiktiga och långsiktiga mål, är självsäkra, har 

höga krav på sig själva och sköter om sin kropp, både fysiskt och psykiskt. Alla våra 

deltagare hade en dröm att lyckas med sin idrott och kunna försörja sig på det i 

framtiden men de var även eniga om att de var realister och hade kortsiktiga mål för 

tillfället. Eftersom våra deltagare är tonåringar så är de i en mycket känslig ålder där 

man försöker hitta eller skapa sin identitet vilket kan leda till att de kritiserar sig 

själva eller lägger för hög press på sig själva. Om vi ska utgå från våra deltagares svar 

så hade några väldigt höga krav men de var samtidigt medvetna om att man måste ta 

en sak i taget och planera sin tid. Men det är väldigt viktigt att stötta utvecklingen av 

regelbunden fysisk aktivitet utanför skolan eftersom framförallt hos tonårspojkar så 

sker det en nedgång i fysisk aktivitet. Men om de är aktiva i en idrottsklubb utanför 

skolan så motverkar man denna nedgång (Raustorp et al 2007). 

För att få elever att känna sig motiverade till att utöva ett idrottsligt moment så måste 

man välja en utmaning som är realistisk och överkomlig. Om man har lagom 

utmanande moment så resulterar det i lyckliga elever men ifall man har för svåra 

moment som verkar omöjliga att genomföra så får man frustrerade elever som inte 

utför aktiviteten, likaså om man har för lätta moment. Då krävs det ingen större 

prestation ifrån eleverna och det kan lätt resultera i omotiverade och rastlösa elever. 

Detta märkte vi genom vår intervju med eleverna.  

De förklarade tydligt på olika sätt att det blir mycket roligare om man har lagom svåra 

moment eftersom det krävs mer koncentration och högre krav ställs på en. Det är även 

viktigt som idrottslärare, tränare, förälder, syskon, flickvän/pojkvän och vän att vara 

stöttande mot utövaren. Ett bra sätt är att uppmuntra eleven när han/hon presterar bra 
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men även när man presterar sämre. Då är det även viktigt att ge instruktioner i vad 

man kan göra bättre i form av feedback. Det är viktigt som social aktör att se 

färdigheterna och möjligheterna att utveckla dessa. På detta sätt hjälper man utövaren 

att träna på sina brister och utvecklas. ”Bra Kalle, du kämpar på bra med dina treor 

(basket), men jag tror att du verkligen kan sätta massor om din armbåge vinklas så 

här…”. (Raustorp, 2006, sid. 29). 

Fysisk aktivitet gör dig pigg, glad och förbättrar din hälsa och livsstil. Men vad är det 

som får idrottare att alltid vilja utöva sin idrott? De flesta idrottsutövare strävar att få 

uppleva den autoteliska upplevelsen, även kallad flow. Flow är något som kan 

beskrivas som ”inre belöning”, som en av våra respondenter beskrev, ”som en drog”. 

Man utövar aktiviteten för sin egen skull men man kan även göra det för upplevelsen 

den för med sig. Idrottare har oftast mål och dessa mål kan exempelvis vara för att bli 

framgångsrik eller göra det för skojs skull av autoteliska skäl, för att uppnå flow. Att 

pressa sig till max och överkomma hinder för att känna att man presterat bra och 

uppleva den inre belöningen.  
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8. Konklusion 

Intervjuerna gick bra trots att vi anser att vi fick liknande svar från samtliga. Alla 

delade samma uppfattning av att man hade god självkännedom och kompetens inom 

sin idrott. Det som krävs för att uppnå flow enligt vår studie är att man uppnår vissa 

utav de nio komponenterna. Våra respondenter visade på att flow är en vanlig 

förekomst inom idrott och att det är möjligt att uppnå. Gott självförtroende är den 

tionde komponenten enligt oss vilket alla respondenter gav svar på genom våra 

intervjufrågor. De visste vad de kunde åstadkomma och prestera men var även 

medvetna om svårigheterna att lyckas professionellt. De upplever ofta flow inom 

idrott både utanför skolan samt i skolan. Tidsförskjutningen var den vanligaste 

förekomsten av de nio komponenterna där samtliga kände igen sig tydligt exempelvis 

under våra intervjuer så märkte vi att de var inne i ett slags flow och det 

uppmärksammade vi dem på efter intervjun. Genom att de var så passionerade och 

entusiastiska i sina svar och tiden rann iväg. Samtliga respondenter ansåg att 

utbildning var viktig men de la hellre mer fokus och tid på idrotten eftersom det är 

något som ligger dem varmt om hjärtat.  

8.1 Framtida forskning 

Det skulle vara givande och intressant att göra en liknande studie enbart på tjejer, 

personer inom en specifik idrott, idrottslärare och elitidrottare på högsta nivå. Det 

skulle även vara väldigt intressant att mäta topp prestationer hos unga idrottare 

betraktat genom flow-teorin.  
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’Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för mål när du ska genomföra en idrottslig aktivitet? Exempelvis 

fotbollsmatch – livslånga mål, karriär eller glädje för stunden? Har du samma mål när 

det kommer till skolan eller bara med idrotten med tanke på att du läser ”elit”? Varför 

valde du inriktning elit? 

2. Vad är det som får dig att uppnå målen du satt? Hur förbereder/koncentrerar dig på 

uppgiften du ställs inför?  

3. När känner du en känsla av kontroll? (Säkerhet/självförtroende)? 

4. FLOW – tappar tidsuppfattningen – har du upplevt det i idrotten/skolan? Hur 

kändes det? 

5. Vad är det som får dig att uppnå målen du satt? Har du upplevt FLOW under någon 

idrottslig aktivitet? 

6. Har du någon gång känt att du upplevt lycka och att du presterat bra idrott och 

skolmässigt? Vad berodde det på? 

7. Har skolan/idrotten varit ett andra hem/undanflykt när du haft det jobbigt utanför? 

Varför? 

 


