
DISKUTERA IDROTTENS BETYDELSE!



Kortleken består av 40 kort med frågor 
och påståenden om idrottens roll i 
samhället. 

Diskutera med hjälp av korten idrottens 
betydelse. Utse en samtalsledarare som 
ser till att alla kommer till tals. Dra ett 
kort, läs frågan och ge ditt svar. Gå laget 
runt och låt alla ge sin syn på saken. 
Diskutera svaren och sammanfatta era 
synpunkter.



IDROTT & HÄLSA



”Idrottens kroppsideal är ett problem.”



”Idrott minskar övervikt.”



”Mental styrka är lika viktigt som 
fysisk styrka.”



”Idrott stärker ditt självförtroende.”



”Dopning borde tillåtas.”



”Idrott är på liv och död.”



Kan gamla och unga träna tillsammans?



”Det är bra att träna om man är sjuk.”



“Det är farligt att träna för mycket!”



”All idrott är bra för hälsan.”



IDROTT & DESIGN



”En tävlingsdräkt bör se likadan ut 
för damer och herrar.”



”Idrottskläder är sexistiska.”



”Det är viktigt att alla idrotter kan 
utövas året runt.”



”Design av kläder och redskap leder till 
bättre idrottsprestationer.”



Finns det statusprylar inom idrotten?



Hur har utvecklingen av rullstolar 
och proteser påverkat människors 

möjlighet att idrotta?



Vem bestämmer hur tävlings-
kläderna ska se ut?



Kan design av kläder och utrustning 
förhindra idrottsfusk?



Hur skulle du bygga en idrottsarena som 
ska vara ”tillgänglig för alla”?



Kan design av utrustning och kläder 
förebygga skador inom idrotten? 



IDROTT & MEDIA



“Det förekommer mycket falska rykten 
och skvaller om idrottskändisar.” 



”Bloggar är ett bra sätt att få veta 
mer om idrott.”



”Idrotten i Sverige skulle inte klara 
sig utan media.”



”Det är fl er som tittar på sport på Internet 
än som besöker tävlingar och matcher.”



”Sponsorer styr medias 
rapportering om idrott.”



”Idrotten får för mycket utrymme i media.”



”Idrottsstjärnor är goda förebilder.”



Finns det produkter eller företag som en 
idrottskändis inte bör göra reklam för?



”Kvinnliga och manliga idrottare får 
lika stort utrymme i media.”



”Media påverkar idrottens utveckling.”



IDROTT & HISTORIA



Hur har ålder, kön, social bakgrund 
och etnisk tillhörighet påverkat 

människors möjlighet att idrotta?



”Pengar har alltid spelat en viktig roll 
inom svensk idrott.”



Är idrott en klassfråga?



”Idrotten blir allt mer kommersiell.”



Är fusk en modern företeelse?



Tycker du att personer med funktions-
hinder ska tävla mot personer utan 

funktionshinder



Får alla som vill delta i idrottstävlingar?



Tycker du att tjejer och killar ska
 tävla mot varandra?



”Idrotten har alltid varit jämställd.”



Har alla haft möjlighet att idrotta?


