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Interessedelt kroppsøving: resultater 

IDRETTSGLEDE BEVEGELSESGLEDE 

Elevene trives bedre og opplever faget som mer  
meningsfylt. Trenings og mosjonsvanene  
endres og elevene blir mer fysisk aktivitet på fritiden.  
Økt deltakelse i kroppsøvingstimene. 
Færre med karakteren ikke vurdert.  



Elev sitater;  

BEVEGELSESGLEDE 

«Det syns jeg er veldig bra, det er 
jo litt forskjellig, helse er jo litt 
mer for de som kanskje  vil gjøre 
litt forskjellig, som ikke er så 
veldig teknisk da, at du kanskje 
bare har det litt mer for gøy holdt 
jeg på å si, jeg føler i hvert fall at 
de som ikke tar idrett så alvorlig 
har tatt helse, så de som tar idrett 
får kanskje utviklet seg mere,  hvis 
de liker sport og sånn» 

 

 

IDRETTSGLEDE 

 «Jeg syns det er veldig bra 
fordi, det er jo selvfølgelig 
noen som bara vil leke og noen 
som vil ta det litt mer seriøst 
Jeg vil gjerne ta det veldig 
seriøst da og da syns jeg det er 
bra»  



Elev sitater; 

BEVEGELSESGLEDE 

«Først så var jeg helt innstilt på å 

ta den mest idrettslige linja, for 

nå tenkte jeg at jeg skulle bli mer 

sporty, men så tenkte jeg at hvis 

jeg ikke føler at jeg ikke mestrer 

det, så er det ikke noe gøy, og da 

er heller ikke dette noe jeg kan 

mestre og ha det gøy i. Og da blir 

jeg mer motivert da» 

 

 

IDRETTSGLEDE 

«Jeg liker det her bedre, sånn 
at vi har samme gren over en 
periode…jeg vil vite hvor mye 
jeg hadde forbedret meg, det 
kan vi lissom ikke med 
forskjellig hver gang» 

 



Elev sitater; 

«Det har jo gjort at jeg gleder meg til gymtimen da, 
jeg har jo begynt å trene litt mer hjemme og for jeg 
har jo lyst til å komme meg opp i helse og sånn, så 
det er veldig positivt»  

 

 

 

«Mamma fikk sjokk, det var ikke noe hun kunne sett 
for seg at jeg skulle fått 5 i gym, de blir jo stolte av 
meg da. Da blir jeg glad. Trenger at noen er stolte av 
meg» 

 



Veien videre…. 

- REPAC –studien  

- Attentusentimer 



 

 

 

 

 

      

Birgitte N. Husebye 14.10.2014 

Takk for meg! 
 


