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Abstrakt 
 

Physical activity in the recreation center - A qualitative study of perceptions about 

physical activity of teachers in the recreation center 

 

Det här arbetet behandlar fysisk aktivitet på fritidshemmet. Syftet är att undersöka hur 

fritidslärare anser sig motivera elever till fysisk aktivitet utifrån: styrda-, fria aktiviteter. 

Intresset handlar även om att undersöka hur fritidslärarnas uppfattningar ser ut ur ett 

genusperspektiv under fysisk aktivitet.  

Detta är en kvalitativ studie vilket har använt en fenomenografisk ansats där sex 

verksamma fritidslärare intervjuats. Studiens resultat visade att elever påverkas positivt 

då fritidspedagoger medverkar i styrda fysiska aktiviteter, där samtliga informanter 

bidrog till att försöka motivera eleverna. Utifrån den fria fysiska aktiviteten talade 

informanterna om att kommunikation med eleverna har en god inverkan när det kommer 

till att motivera elever inom fysisk aktivitet. Möjligheter skapas genom att pedagoger 

tillgodoser elever med materiella resurser. Utifrån genusperspektivet var de flesta 

informanter överens om att pojkar tog mer plats än flickor inom fysisk aktivitet. 

Skillnader fanns i informanternas tillvägagångssett för att motverka stereotypa könsroller, 

där pojkar och flickor ibland inte erbjöds fysisk aktivitet tillsammans.  
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1 Inledning 
Fysisk aktivitet har varit av stort intresse för mig sedan tidig ålder, där egen motivation 

har varit drivande. Även motivation från olika lärare, ledare och vänner, har spelat en 

betydelsefull roll till fysiska aktivitet under min uppväxt. Därav är intresset att synliggöra 

fritidslärarnas uppfattningar om hur de motiverar elever till fysisk aktivitet utifrån den 

styrda,- fria leken, samt synliggöra fysisk aktivitet utifrån ett genusperspektiv. 

 

Under lärarutbildningen har det uppmärksammats att det ständigt pågår debatter som 

berör elevers fysiska aktivitet, både i men även utanför skolan. En artikel skriven av 

Pihlblad (2017) nämner en grupp elever som har en väldigt låg fysisk aktivitet. Författaren 

menar att sex procent av Sveriges barn och ungdomar sällan eller aldrig deltar i skolans 

idrottsundervisning, där eleverna är stillasittande på raster, tillhör sällan någon 

idrottsförening, samt har en fysisk inaktiv fritid. I artikeln skrivers det även att denna 

grupp uppfattar sig som exkluderade från den idrottskultur som finns i skolan, och även i 

olika idrottsföreningar (Pihlblad, 2017). Tidigare rapporter från Riksidrottsförbundet 

skriver om Handslaget, vilket är ett samarbete mellan skola och idrottsföreningar, där 

representanter från olika idrottsföreningar besöker elever under skoltid för att personligen 

introducera olika aktiviteter och idrotter (Riksidrottsförbundet, 2007). Även skolans 

styrdokument berör detta område då Skolverket (2017) lyfter fram att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska 

aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

uppleva rörelseglädje, och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva 

(Skolverket, 2017).  

 

Skolverket (2010) har utfört en observationsstudie och arbetat med att kartlägga idrott 

och hälsa i grundskolan, detta utifrån ett jämställdhetsperspektiv med speciellt fokus på 

pojkar och flickors inställning till ämnet. Observatörerna i studien hade besvärligheter 

med att hitta tydliga könsmönster inom individuell aktivitet. Däremot framför de att 

tydliga könsmönster framkom under bollekar och lagbollspel, där många av flickorna drar 

sig undan eftersom aktivitetens tempo gynnar pojkarna.. Även visar det sig att pojkarna 

kan ha svårigheter och ett omvänt könsönster uppkommer under traditionell dans, där en 

osäkerhet kan uppstå. Osäkerheten uppstår främst hos pojkar men även ibland hos flickor, 

till hur de ska uppträda till innehållet. Skolverket (2017) beskriver att skolan har ett ansvar 

att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska därav ge utrymme för elever att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2017). 

 

Att fritidslärarna har styrdokument som nämner att fysisk aktivitet bör möjliggöras i 

verksamheten, kan ses som en självklarhet, har fritidslärarna däremot möjligheter och 

upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att motivera elever till att vara fysiskt aktiva? 

Även nämner styrdokument att skolan ska motverka traditionella könsmönster vilket även 

kan ses som en självklarhet, har fritidslärarna möjligheter till att utforma fysiska 

aktiviteter som inte uppmuntrar till olikheter bland pojkar och flickor?  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra fritidslärarnas uppfattningar gällande fysisk 

aktivitet på fritidshemmet, utifrån styrda-, respektive fria aktiviteter. Samt synliggöra 

fysisk aktivitet utifrån ett genusperspektiv. 

 

 

 

3 Frågeställning 
Frågeställning 1: Hur beskriver fritidslärarna fysisk aktivitet på fritidshemmet, dvs. hur 

arbetar de?  

 

Frågeställning 2: Vilken roll anser respondenterna att lärare har för att stimulera elever 

till fysisk aktivitet på fritidshemmet?  

 

Frågeställning 3: Vilken uppfattning har respondenter om gällande pojkar och flickors 

syn på fysisk aktivitet?  

 

Frågeställning 4: Vilka möjligheter och hinder med fysisk aktivitet på fritidshemmets 

styrda och fria verksamhet har noterats? 
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4 Bakgrund 
 

4.1 Styrdokument och dagens personal inom fritidsverksamhet 

Fritidshemmet styrs av skollagen (SFS 2010:80), (Skolverket, 2011),  (Skolverket 2016) 

och Allmänna råd för fritidshem (Skolverket 2014). Dessa styrdokument brukar ofta 

brytas ner av exempelvis kommuner till lokala kommunala dokument. Dessa utformas 

som lokala skrivelser av enskilda skolor och fritidshem, där målen från styrdokumenten 

formuleras för att elever, men även föräldrar enklare ska kunna följa måluppfyllelsen som 

krävs. Målen används som grund för pedagogiska planeringar, utvärderingar, och 

kvalitetssäkringar av verksamheten (Pihlgren, 2017). Lärare med inriktning mot 

fritidshem har flera varierande uppdrag under sin arbetsdag, de vistas i skolan, och även 

på fritidshemmet. Detta orsakar att många av fritidslärarna känner att de har olika typer 

av roller inom sitt yrke när de arbetar under skoldagen och under fritidsverksamheten. 

Fritidslärarna kan förhålla sig på olika sätt till barnen under dessa delar av dagen. Skolan 

är en målstyrd verksamhet där fritidspedagoger ska arbeta för att komplettera skolans mål 

utifrån sin yrkeskunskap. Däremot är en av fritidslärarnas viktigaste uppgifter att skapa 

meningsfull fritid för eleverna samtidigt som fritidshemmet är frivilligt (Pihlgren, 2017). 

 

4.2 Fysisk aktivitet och jämställdhetsperspektiv 

Larsson (2005) har skrivit en artikel där syftet är att uppmärksamma relationen mellan 

synen på könen och fysisk aktivitet. I denna artikel lyfter författaren fram att ett 

jämställdhetsarbete i princip syftar till att göra män och kvinnors villkor, möjligheter 

och skyldigheter i samhället lika. Vidare beskrivs det att en oförmåga att bearbeta 

traditionella gränser om vad som är manligt och kvinnligt, har bidragit till att enskilda 

män och kvinnor inom tävlingsidrotten har gått över en gräns vilket inte anses normalt 

utefter dessa traditionella gränser. Där kvinliga fotbollsspelare och manliga konståkare 

exempelvis ofta uppfattas som homosexuella. Författaren nämner även att väldigt 

framgångsrika kvinnor ofta framträder med ett sorts beteende som normaliserar det som 

sker, genom att visa att jag är helt normal. Exempel på detta kan vara ett kvinligt 

beteende utanför tävlingsarenan eller att en manlig kollega också fungerar som tränare. 

Författaren tydliggör att tävlingsidrotten med andra ord bidrar till att skapa en 

normerande bild av hur kvinnor och män ser ut och beter sig, samtidigt belyser han även 

att i tävlingsidrotten finns det en stor potential till att bryta dessa traditionella 

könsmönster inom tävlingsidrotten (Larsson, 2005). 

 

Larsson (2005) beskriver att i Lgr 80 och andra dokumenter kopplade till denna 

läroplan, betonade en övergång till gemensam idrott för pojkar och flickor i skolan var 

ett steg inom jämställdhetsarbete. Författaren beskriver att tidigare sågs pojkar och 

flickor som olika utefter fysisk kapacitet, vilket inte ansågs vara förnuftigt att samidrott 

skulle finnas för pojkar och flickor. Vidare beskrivs det att då flickor och pojkar skulle 

sammanföras var deras olikheter anledningen, nu blev det däremot deras sociala 

olikeheter. Det beskrivs att en gemensam undervisning för pojkar och flickor skulle lära 

dem att ta hänsyn till de olikheter som finns bland dem. Däremot är författaren tveksam 

till om det faktiskt kan beskrivas att gemensam undervisning verkligen förekommit, 

med undantag om syftet utgår ifrån pojkar och flickors gemensamma intressen och 

kompetenser. Även om pojkar och flickor gemensamt utövar idrott i en gymnastiksal, är 

det fortfarande osäkert att tala om samundervisning (Larsson, 2005).  
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4.3 Begreppsförklaring 

Arbetet kommer att beröra begrepp som fysisk aktivitet, genusperspektiv, fria, - samt 

styrda aktiviteter. Eftersom dessa begrepp kan uppfattas som breda, kommer de att trattas 

ner till det som valt att undersökas. 

 

Fysisk Aktivitet kommer att ha fokus på när elever rör sig. Däremot kommer aktivitet som 

enbart är fin-motorisk att uteslutas då fysisk aktivitet i det här arbetet kommer att syfta 

till att hela kroppen är aktiva genom grovmotoriska rörelser. Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling “FYSS” definierar begreppet på följande vis: 

 

Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport (gå/cykla), lek och 

utforskande av omgivning och natur på fritid och raster samt av spontan eller 

organiserad idrott och motion (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling, 2017, 20180519). 

 

Styrd fysisk aktivitet kommer att inriktas på de aktiviteter där en eller fler pedagoger har 

valt eller instruerar aktiviteten. Exempel på det kan vara fritidsgympa, där en pedagog har 

valt att elever ska leka dansstop, där pedagogen ger elever direktiv. 

 

Fri fysisk aktivitet kommer att ha fokus på när elever själva valt vad de vill göra. Exempel 

på detta kan vara att elev/elever själva valt att hoppa hopprep på skolgården. 

 

Genusperspektiv kommer att ses utifrån den fysisk aspekten. Det vill säga, att när kön 

nämns kommer författaren att syfta till hur killar och tjejer ställs mot fysisk aktivitet.  
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5 Tidigare forskning 
Brist på forskning som behandlar stimulans till fysisk aktivitet i fritidshemmet är stor. Av 

den anledningen kommer till större del av forskningsöversikten att vara inriktad mot idrott 

i skola, olika idrottsföreningar, även forskning från lek i förskolan samt grundskolan. 

 

5.1 Styrd fysisk aktivitet i skolan 

Sollerhed (2017) utförde en longitundell studie, vilket genomfördes under tre år med 1200 

elever i åldrarna 6–12 år. Den utfördes på två skolor där en skola hade utökad tid för idrott 

och hälsa, där de hade en idrottslektion varje dag. I den andra skolan följde de stadgad tid 

enligt läroplanen, vilket var en eller två gånger per vecka. Resultaten visade att den ökade 

tiden för fysisk aktivitet hade en verkan på barnens fysiska status, där statistik visade att 

konditionen och den motoriska förmågan ökade för eleverna. En annan del av denna 

studie innehöll undersökning av självrapporterade dagliga smärtsymtom bland elever i 

åldrarna 8–12 år. Det visade att elever som idrottar mer, sällan rapporterade smärtor som 

magvärk och huvudvärk, jämfört med de elever som var inaktiva. De elever som var mer 

aktiva upplevde kroppsliga signaler, andfåddhet och träningsvärk, som något naturligt, 

medan de barn som var inaktiva upplevde kroppssignalerna som något besvärande 

(Sollerhed, 2017). 

 

Åström (2013) hänvisar till sin studie Åström (2010) där hen utförde djupgående 

intervjuer, med sju elever, som fick de lägsta resultaten inom en studie som behandlade 

motivation och lärande i idrott och hälsa. Det var fem flickor och två pojkar som hade 

lägst motivation till idrott och hälsa, åldern på eleverna var 11 till 12 år. Studien siktade 

på att ge en röst till denna lilla, men oerhört viktiga grupp, angående deras uppfattningar 

om lärande inom idrott och hälsa, anledningen till varför de inte gillar ämnet, och deras 

framförande om lärande och deltagande inom idrott och hälsa. Resultaten visar att 

uppfattad kompetens är kopplad till elevens motivation, exempelvis om en elev inte är 

bra på något, då beskrivs det ofta att det inte är roligt. Elever uttrycker även känslor som 

ångest när de uppträder för andra elever. De intervjuade eleverna känner att deras 

möjligheter är begränsade för att kunna påverka lektionens innehåll, och till att kunna 

välja aktiviteter. Eleverna uppfattar läraren som beslutsam och styrande mot vad som är 

viktigt. Eleverna har även svårigheter att uttrycka innehållets mening inom ämnet som 

undervisas (Åström, 2013). 

 

Peterson (2012) är kritisk till idrottsföreningars samarbete med skolor under skoltid, 

skoldagen tillhör skolan och inte idrottsföreningar menar författaren. Skolan är en av de 

centralt statliga anordningar medan föreningsidrotten är en förening där medborgare 

tillsammans deltar av intresse. Skolan är en verksamhet som bedrivs utifrån bestämda 

regler där läroplan används och undervisning bedrivs av kompetent personal, skolplikten 

är även en av de obligatoriska plikter som finns kvar, som skolan även idag utgår efter. 

På detta vis arbetar dessa två verksamheter utifrån motsatta perspektiv, eftersom 

idrottsverksamheter har på eget vis rätt till att tolka idéer från Riksidrottsförbundet. 

Nästan alla idrottsverksamheter arbetar frivilligt, där den pedagogiska utbildningsnivån 

är låg på idrottsledarna. Idrott har även olika betydelser utifrån idrottsföreningens- och 

skolans värld. Det eftersom ordet idrott kan inneha olika förutsättningar och betydelser 

utefter fältet individen jobbar på (Peterson, 2012). 

 

Engström & Redelius (2002) beskriver att idrotten nämns ofta, speciellt inom massmedia. 

Däremot uteblir diskussioner om idrottens kunskapsområde och den pedagogiska miljön,  

även om hälften av barn och ungdomar från grundskolan deltar i olika föreningsidrotter. 
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Författarna menar också att idrotten sällan diskuteras seriöst utefter uppfostringsmiljö, 

utvecklingsmiljö, ekonomisk-, kulturell-, och sociala betydelse (Engström & Redelius, 

2002). 

  

En studie gjord i Amerika av Brown, W. Googe, H. McIver, K. Rathel, J. (2009) utfördes 

under två år där forskarna uppmärksammade fysisk aktivitet utifrån elever i 

undersökningen. Det fanns olika situationer i studien som skulle uppmärksammas, en 

situation var då lärarna skulle ingripa med olika aktiviteter och hålla i övningar, den andra 

var då elever själva fick hitta på valfria aktiviteter utifrån materialet som erbjöds. Under 

de fria aktiviteterna följde lärarna de rutiner som de vanligtvis brukar göra, att observera 

elevernas aktiviteter för att inga konflikter och osämjor skulle uppstå. Under dagar lärarna 

höll i aktiviteter infördes även ett kort tal. Talet bestod av viktig information om fysisk 

hälsa som pedagoger läste upp fem minuter innan eleverna tog rast. Fem minuter in på 

rasten återkallade lärarna eleverna för att stimulera dem. Simuleringen gjordes genom att 

lärarna höll ett uppmuntrande tal för att få med elever i en specifik aktivit. Elever som 

valde att delta i aktiviteten berömdes av pedagogen för sitt engagemang och deltagande. 

De elever som inte deltog uppmuntrades av lärarna att delta nästa gång för att bygga upp 

ett starkt hjärta genom rörelse. Det visade att lärarnas ingripande och uppmuntran var 

effektivt för att höja den fysiska aktiviteten, jämfört med tillfällen då eleverna hade fria 

aktiviteter utan lärarnas ingripande (Brown, W. m.fl., 2009). 

 

5.2 Fri fysisk aktivitet på skolan 

Öhman (2007) undersökning påvisar bland annat att verksamheten inte bara skapar 

tillfälle åt de fysiologiska effekterna att ta plats, undersökningen visar också vikten av att 

eleverna tillgodoser sig själva med en god fostran. Med god fostran menas att eleverna 

tillgodoses rätt sorts inställning och attityd gentemot fysisk aktivitet. Dessa attityder 

karaktäriseras av en egen vilja hos eleven att prova på och ta sig an nya aktiviteter med 

entusiasm och egen motivation. Eleverna bör också ha en egen drivkraft som driver dem 

till att vilja genomföra de nya aktiviteterna på bästa möjliga vis, en egen attityd till att 

vilja göra sitt bästa samt att vilja pröva aktiviteterna som erbjuds. Författaren tydliggör 

också att göra sitt bästa inte innebär att prestera ett visst resultat, utan att de räcker med 

att göra sitt bästa (Öhman 2007)  

 

Vidare nämner andra författare att den egna viljan är viktig och att yttre faktorer kan spela 

roll. Det beskrivs att motivation är en viktig ingrediens när det kommer till att förändra 

ett inlärt beteende, en inaktiv livsstil med mycket stillasittande kan gå över till en fysisk 

aktiv livsstil med regelmässig motion. Motivation till att vara fysiskt aktiv och motionera 

omfattar de orsaker individen har för att påbörja och bevara ett motionsbeteende. 

Motivation, som kan komma från individen själv (inre motivation) eller kan vara styrd 

utifrån (yttre motivation), bestämmer hur individen väljer att uppträda till aktivitetens 

beteende, hur mycket eller hur ofta aktiviteten/beteendet utförs och hur länge 

aktiviteten/beteendet kommer att pågå (Hallberg, 2010). Andra forskare talar om kreativt 

lösningsinriktade elever under den fria aktiviteten. Det nämns att genom observation har 

de kommit fram till att fria aktiviteter och lek i olika former kan berika elevernas 

problemlösningsförmåga. Detta kan ske utefter elevernas egna initiativ genom diverse 

diskussioner där pedagoger inte närvarat (Kärrby & Lundström, 2004).  

 

Forsberg (2006) studie gällande elevinflytande vid aktiviteter lyfter fram 

näridrottsplatser, vilket är en typ av idrottsanläggning som konstruerats för att uppmuntra 

människor till fysisk aktivitet. En individ ska under spontana omständigheter kunna 

använda de redskap som finns tillgängliga, till skillnad från den organiserade idrottens 
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förutsättningar, där begränsningar sker. Platsen ska inte inneha särskilda restriktioner, den 

ska kunna användas av alla och vara kostnadsfri, erbjuda olika aktiviteter, och användas 

under hela året. Där ska individer inneha möjlighet till lek, bollsport, friidrott, samt ytor 

där människor ska kunna träffas under sociala omständigheter. Det beskrivs att 

näridrottsplatser är mest riktade till bostadsområden eller skolor. Vidare kopplar 

författaren näridrottsplatsen till att nå de elever som inte är fysisk aktiva, specifikt 

eftersom denna grupp är viktig att lägga märke till. Platsen kan ge eleverna en mindre 

prestationsinriktad miljö där de fritt kan välja vad de vill göra. Näridrottsplatsens funktion 

blir på detta vis att aktivera elever som inte är fysisk aktiva, vilket även gör att de kan 

upptäcka ett intresse för idrottandet (Forsberg, 2006). 

 

5.3 Fysisk aktivitet - genusperspektiv 

Larsson m.fl (2005) har utfört studie gällande flickor och pojkars villkor i ämnet idrott 

och hälsa. De skriver att en vanlig uppfattning bland lärare är att flickor hamnar i skuggan, 

under aktiviteter då pojkar deltar. Detta verkar också tyda på att det finns tydliga initiativ 

på att skilja pojkar och flickor i idrottsundervisningen. Sällan diskuteras tankar kring hur 

flickor ska lyftas fram inom ämnet idrott, med andra ord bearbetas inte frågor gällande 

likvärdighet i könsblandade grupper. Författarna lyfter fram tankar om det finns försök 

till att lyfta fram flickor i grupper där det är könsblandat, om lärare funderar över 

anledningen till varför just flickor behöver lyftas fram, och om det beror på att 

undervisningsformen skapar dominanta pojkar där flickor överskuggas. Även under 

dialoger med andra pedagoger har det ofta framförts åsikter, där pedagoger beskriver 

pojkar som duktigare än flickor inom idrott. Vad som inte uppmärksammas är att pojkar 

ges möjligheten att kunna framstå som bättre i olika sammanhang på gruppnivå, där kan 

det handla om styrka eller uthållighet. Vidare menar författarna att det även kan bero på 

lektionens utformning eller innehåll, då pojkarna får chansen att utmärka sig som grupp. 

Ett annat innehåll och utformning på lektionerna kan resultera i att flickor som grupp kan 

vara duktigare. Detta bör ses i förhållande till vilka undervisningsformer som används i 

ämnet, och även i innehållet, för att skapa en förståelse kring att alla inte är lika duktiga 

inom idrotten. Istället se dessa tecken utefter vad som anses värdesättas i ämnet, och vad 

som eftersträvas. Det som specifikt har fått en dominerande roll inom ämnet på senare tid 

är bollspel och bollekar. Författarna ser till dominansen av dessa lekar och kan utgå från 

att bollekar är något som värdesätts inom ämnet idrott och hälsa (Larsson m.fl, 2005). 

 

Larsson (2009) studie gällande idrottslärares möte med utbildningen, berör stereotypa 

könsroller och friluftsliv. Författaren nämner friluftsliv som ett exempel på aktivitet som 

inte uppmanar till könsskillnader, utefter respondenter som intervjuats. Där beskrivs det 

att friluftsliv inte uppmanar till att skapa skillnader mellan de olika könen, där olika 

fördomar gällande kön på ett naturligt vis kan användas för att göra eleverna mer 

könsmedvetna. Författaren beskriver att könsmönster finns kvar idag genom stereotypa 

könsroller, där den kvinnliga eleven diskar och den manliga bygger vindskydd  inom 

friluftsliv, däremot uppstår inte dessa problem om lektionen planeras annorlunda. Det 

genom att eleverna medvetande görs om att det inte behövs en ‘’stark’’ elev för att hämta 

något tungt, när fem ”svaga’’ elever kan gå ihop och lösa problemet. Det är inte nog att 

göra eleverna medvetna utefter att utforma uppgifter på detta vis, utan att pedagogen 

aktivt reflekterar för att en förändring ska kunna ske gällande fördomar om könsroller 

(Larsson, 2009). 

  

Tidigare forskning visar mer fysisk aktivit inte behöver tyda på att en individ mår bättre. 

Samtidigt visar det sig att elever under styrda aktiviteter kan inneha svårigheter med att 

tolka aktivitetens mening. Samtidigt framförs det kritik gentemot skolans samarbete med 
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idrottföreningar, eftersom idrottsföreningar och skolan arbetar utefter olika riktningar. 

Däremot visar en forskning att elever som deltar under aktiviteter där fritidslärare deltar 

kan öka motivationen för framtida fysisk aktivitet. Även nämns motivation som en faktor 

för att eleven ska kunna upprätthålla ett beteende med mycket fysisk aktivitet. 

Forskningen visar även att vanliga uppfattningar bland lärare är att flickor hamnar i 

skuggan under lektion då pojkar deltar, vilket även leder diskussioner till utformning av 

lektion. Samt att exempel ges på utformning av lektion, samt innehåll, till hur flickor och 

pojkar kan delta under omständigheter som inte uppmärksammar kön. 

 

6 Teoretisk anknytning  
Denna studie kommer att använda sig utav motivation som teoretisk anknytning. Utifrån 

motivation kommer även begreppen inre motivation, och yttre motivation att beröras. 

Den inre motivationen kommer i analysen att syfta till elevens egen vilja utan påverkan 

av fritidslärare, där den yttre motivationen komer att beröra situationer där fritidslärare 

eller andra elever har en påverkan på en individs motivation. Även kommer begreppet 

genusperspektiv att beröras, där en behandling av begreppet kommer att ske. 

 

Ahl (2004) nämner att Torsten Husén skrev för över 50 år sedan skriften ’’Vuxna lär’’, 

där Husén kopplade lärandet till tydliga mål vilket skulle upplevas som intressanta och 

värdefulla. Annars finns det ingen anledning till att lära sig, utan det blir inte intressant 

och tråkigt. Författaren hänvisar ytterligare till Husén där han beskriver att om en 

individ drar sig till en grupp, då finns ett motiv där. Motivet kopplar han till ett behov 

som individen hoppas att gruppen ska kunna uppfylla (Ahl, 2004). 

 

Ahl (2004) diskuter även Dweck och hennes forskning gällande hur barn och 

ungdomars föreställningar om sig själva påverkar beteendet, detta särskilt inom 

inlärningssituationer. Hon beskriver att en individ som är statisk ger kommentarer till 

andra, exempelvis: du är bra eller dålig. Anledningen till det är för att de barnen är 

osäkra och inte vågar prova på nya saker, som kan utmana deras förmåga. Individen 

väljer att utföra det som känns bekvämt och kan behärskas. Tvärtemot detta  förklaras 

att individer som vågar prova nya utmaningar, är mer positiva inför utföra nya 

utmaningar. På detta vis bidrar det till att fler möjligheter skapas att lära sig något nytt, 

eller att växa som individ. Däremot beskriver hon att utföra något som individen redan 

kan, inte hjälper individens utveckling (Ahl, 2004). 

 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i studier är att en persons nuvarande 

aktivitetsnivå, motivation till, eller preferenser för fysisk aktivitet kan 

påverka hans eller hennes uppfattning om den byggda miljön. En person 

med hög förändringsbenägenhet och motivation kan exempelvis uppfatta 

cyklisten på vägen som en förebild för att själv börja cykla, medan en 

stillasittande person kanske upplever cyklisten som ett hinder att komma 

fram med bilen (Faskunger, 2007 s:117)  
 

Gärdenfors (2010) diskuterar Kold’s tankar där han lyfter fram att lärandet utgår ifrån 

elevernas egen vilja till deltagande, till skillnad från det som tvingas på elever. Därefter 

fullföljer Gärdenfors genom att skilja på lärandet inom yttre och inre motivation. Där hon 

förklarar att inre motivation kommer från elevens eget intresse och drivkraft. Eleven är 

då intresserad av det som utförs, koncentrerad och ivrig. Däremot inom yttre motivation 

leder en elevs handling till något annat som är värdefullt, vilket då inte har en koppling 

till aktiviteten som utförs. Den yttre motivationen kan komma från exempelvis föräldrars 
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löften, belöningar, skolans betygsystem, lärarens beröm eller materiella resurser 

(Gärdenfors, 2010). 

 

Hansen m.fl (2002) beskriver att ur ett skolsammanhang upplevs aktiviteter som påbörjas 

av yttre motivation, utvecklas till något som eleverna gör utifrån den inre motivationen. 

Ett tydligt lärande som fokuserar på elevers förutsättningar, kan på vis väcka nyfikenhet 

hos eleverna, samt bidra med upplevelser av spänning och bemästrande. Vidare beskriver 

författarna att positiva upplevelser inom lärandesituationer grundlägger den inre 

motivationen, genom att eleverna på eget initiativ påbörjar aktiviteter som de sedan 

tidigare blivit kallade att utföra. Genom att kunskapen erhålls om en aktivitet och att en 

positiv upplevelse ges av den, kan därefter skapa ett intresse för idrott och lek som varar 

(Hansen m.fl, 2002). 

 

Gannerud & Rönnerman (2006) beskriver att den genusteoretiska förståelsen bygger på 

interaktionen mellan människor, även mellan människor och deras omgivning. Det 

beskrivs att dessa interaktioner bidrar till att förstärka könskategorisering och 

genustillskrivning. Författarna beskriver att om omvärlden ska ses ur ett genusperspektiv, 

kan genus alltså framvisas i olika föreställningar och normer. Det beskrivs att bakom olika 

strukturer och kulturer som framstår som könsneutrala, kan det finns genusrelaterade 

uppfattningar vilket kan bidra till könskodning av värden och handlingar inom 

organisationen, och även i den konkreta utformningen av organisationen (Gannerud & 

Rönnerman, 2006). 

 

Tallberg (2001) beskriver att problematisering utifrån en genusperspektiv kan innebära 

hur olika kulturer ser eller uppfattat kön. Det kan även innebära synen på de olika 

könsnormera och vilken betydelse de haft inom skolans verksamhet, utbildning och 

arbetsliv. Författaren nämner att Simone de Behaviour skrivit ’’det andra könet’’, där hon 

beskriver att vi inte föds till flickor, utan vi skapas till det. Där hennes teori handlar om 

ett känt uttryck vilket är ’’man är inte, man blir’’. Där författaren fortsättningsvis 

beskriver att vi människor medverkar till aktivt skapande av vårt genus. Att genus skapas 

via samspel, där läraren står centralt i detta samspel. Då med sitt aktiva och ofta 

omedvetna formande av genus (Tallberg, 2001). 

 

Genusperspektiv är något som kan kopplas till jämställdhetsarbete inom skolans 

verksamhet. Tallberg (2001) beskriver att en jämlikhetsideologi länge funnits inom 

utbildningskulturerna, samt inom barnomsorgskulturerna. Där alla individer ska 

behandlas lika och att könsneutralitet ska finnas bland de olika könen. Eleven ses på detta 

vis som en individ och inte som en pojke eller flicka med olika skillnader i villkor och 

uppväxtskulturer. Där målet med jämställdhetsarbete blir att behandla pojkar och flickor 

lika (Tallberg, 2001). 

 

7 Metod 
Studien kommer att inrikta sig mot en kvalitativ metod utifrån fenomenografisk ansats. 

Anledning till detta är att intervjuer kommer att fokusera på individers uppfattning kring 

hur de motiverar elever till fysisk aktivitet, samt fritidspedagogernas uppfattningar 

gällande pojkars och flickors olika deltagande inom fysisk aktivitet, där fysisk aktivitet 

är fenomenet. 
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Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Patel & Davidson (2011) nämner att fenomenografi kan relateras tillbaka till 1970, där 

den svenska pedagogen Marton utvecklade ansatsen som en kvalitativ metod att kunna 

studera lärande. Syftet med en fenomenografisk analys är att studera hur människor i 

omvärlden uppfattar ett fenomen, där uppfattning är det som fenomenografi utgår ifrån. I 

vissa avseenden kan människan bidra med innehåll genom relationen individen har 

mellan sig själv och omvärlden, där uppfattningar är att skapa ett syfte vilket är den 

huvudsakliga metoden som världen runt omkring individen utformas efter. Genom 

uppfattningar utgår vi också från att vi agerar och diskuterar (Patel & Davidson, 2011). 

 

Kvalitativ studie 
Studien  hade en kvalitativ ansats eftersom syftet var att undersöka hur fritidslärare 

uppfattar att de stimulerar elever till fysisk aktiviet. Trost (2010) menar att insamling av 

kvantitativ data är när datainsamlingen söker siffror utifrån stora och slumpmässiga urval, 

till skillnad från insamling av kvalitativa data, som oftast behandlar ett mindre urval av 

befolkningen vilket inte representerar statistik för en befolkning (Trost, 2010). Eftersom 

mitt urval inte var stort samt inte representerar statistik för en befolkning, kan en kvalitativ 

studie vara rimligt ifall undersökningen försöker förstå människors sätt att reagera och 

tänka, eller att avskilja och uppfatta olika handlingsmönster. Även beskriver författaren 

att om frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster, är en kvalitativ studie att 

föredra (Trost, 2010). 

 

I föreliggande studie undersöks individers uppfattningar och tankar, vilket föranleder 

valet av intervjuer som metod. Andra författare talar även om olika typer av intervjuer. 

Bland annat talar Patel & Davidson (2011) samt Denscombe (2016) om en 

semistrukturerad metod. Tillvägagångssättet i en semistrukturerad metod innebär att 

individen som intervjuar har frågor som vill besvaras, där den som intervjuas har stor 

frihet till att formulera svaren som erhålls.  Eftersom syftet i denna studie är att undersöka 

uppfattningar är en kvalitativ metod att föredra. Under utformningen av intervjufrågorna 

har valet varit ett semistrukturerat tillvägagångssätt där frågorna också ger möjlighet för 

de intervjuade att utveckla sina tankar fritt (se Bilaga B).  

 

Urval 
Skolor valdes baserat på tidigare kännedom om att fritidsverksamhet bedrevs. 

Denscombe (2016) nämner subjektivt urval och att det fungerar utifrån inriktning på ett 

relativt litet antal personer som avsiktligt valts ut i något som  utmärker dem och inte 

genom ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2016). Studiens avsikt har varit att välja 

respondenter för att kunna besvara ämnet som undersöks. Denscombe (2016) skriver att 

forskaren väljer ut individer utefter deras relevans för det ämne som undersöks, samt för 

deras privilegierade kunskaper om, eller erfarenheter av ämnet. Ett subjektivt urval 

fungerar genom att studiens författare har en kännedom om människorna och 

omständigheterna som skall undersökas, och avsiktligt välja ut dem eftersom det betraktas 

som att dessa personer ger mest värdefull data (Denscombe, 2016). Som tidigare nämnts 

fanns relation till skolorna och därav togs direktkontakt med informanter, efter att rektorer 

för respektiver skolor blivit informerad via tillståndsblankett och en muntlig förfrågan, 

som i sin tur genererade i ett godkännande (se Bilaga A). Valet av skolor var medvet för 

att nå studiens syfte, detta genom att analysera kontraster i hur informanter uppfattar att 

de stimulerar elever med liknande förutsättningar. Tillvägagångssättet för denna studie 

kan uppfattas som ett bekvämlighetsurval där Denscombe (2009) menar kan förekomma 
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då forskare har ont om tid för att kunna avsluta sin studie. Detta kan påverka studiens 

legitimitet, däremot menar han att det går att argumentera för sitt val av informanter, om 

de uppfyller och är användbara för att uppnå studiens syftet.    

Presentation av skolorna 
Skola 1 - är belägen i södra Sverige och har ett elevantal på cirka 400 elever. Skolan är 

även en F-6 skola där stora delar av de yngre eleverna går på fritids. Skolgården är stor 

till ytan, däremot finns det lite material som eleverna kan använda sig utav. På 

skolgården finns det en skolskog. De tillfrågade fritidspedagogerna har arbetat i 3 år. 

Informant 1 och Informant 5 arbetar på denna skola  

 

Skola 2 - ligger i södra Sverige och har ett elevantal på cirka 400 elever där majoriteten 

av de yngre eleverna går på fritids. Skolan har en stor skolgård med mycket 

valmöjligheter för eleverna. De tillfrågade fritidspedagogerna har arbetat i mer än 20 år 

i skolverksamheten. På denna skola arbetar Informant 2 och Informant 4.  

 

Skola 3 - Skolan är en 1-5 skola där cirka 300 elever studerar i södra Sverige. Ett större 

antal elever går på fritids i denna skola. Skolan har en stor skolgård och många 

möjligheter rörelse för eleverna. Den tillfrågade fritidspedagogen har arbetat i mer än 10 

år i skolverksamheten. Den andra tillfrågade fritidspedagogen har mer än 20 års 

erfarenhet. I denna skola arbetar Informant 3 och Informant 6.  

 

Genomförande 
När frågorna var skrivna och godkända av handledaren bokades intervjuer. När det var 

dags att intervjua fick informanterna välja den plats som upplevdes bekvämast för dem 

att bli intervjuade på. En viktig del i intervjuprocessen är att den som blir intervjuad, ska 

kunna välja vilken plats intervjun utförs på. Miljön ska vara en lugn plats, för att individen 

som intervjuas ska kännas sig bekväm (Stukát, 2011). Varje intervju varade mellan 15 - 

30 minuter beroende på hur utförliga svar studien fick. Materialet transkriberades senare 

och därefter valdes det mest betydande materialet ut för studiens syfte. Sammanställning 

av det kvarvarande materialet gjordes i ett Word dokument, för att sedan föra över 

materialet som  passade studiens syfte.     

 

Bearbetning och tolkning av data 
En telefon användes för att spela in intevjuerna samt för att förenkla 

transkriberingsprocess genom att kunna lyssna på ljudfilerna upprepade gånger, där även 

en bandspelare kan användas praktiskt. Genom att individen ostört kan transkribera  

intervjun för att sedan kunna använda det materialet som anses vara lämpligt till studien 

(Ejvegård, 2009). Därefter framställdes materialet i resultatet vilket därefter kopplades 

till den teoretiska anknytningen i analysen. 

 

Etiska överväganden  
Tillståndsblankett tilldelades i förväg till rektor och informanter, för information och 

samtycke gällande de forskningsetiska principerna (se Bilaga A). Innan intervjuerna ägde 

rum framfördes dessa principer mer utförligt, för att säkerhetsställa att informationen 

framförts till berörda och medverkande i studien. De forskningsetiska principer 

förtydligades genom att sekretess gällande identitet, valet av eget deltagande, samt rätt 

till att avsluta studien. Informationen som erhålls är otåkomlig för obehöriga, samt att 
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mitt deltagande inte ska påverka svaren som informanterna ger, vilket tydligt framfördes 

strax innan intervjuerna. Vetenskapsrådet (2002) nämner forskningsetiska principer varav 

de fyra allmänna huvudkrav som finns inom forskning, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Samtyckeskravet 

Den som forskar skall inneha samtycke från individen som lämnar ut information, eller 

är deltagande i undersökningen. Om en individ är under 15 år bör vårdnadshavare kunna 

samtycka om att forskningen eller undersökningen kan fullföljas eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den individ som medverkar i undersökningen ska även ha rätt 

till att avbryta undersökningen eller forskningen om gruppen eller individen känner att 

dem påverkas negativt utav det, samt att de själva har rätt till att bestämma hur länge 

undersökningen pågår och på vilka villkor de deltar. Om gruppen eller individen väljer 

att avstå från undersökningen får de även inte påverkas av påtryckning eller annat 

liknande som kan påverka deras beslut. Även bör inte beroendeförhållanden äga rum 

mellan forskaren, undersökningsdeltagaren, eller den som lämnar ut uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla individer som ingår i forskningen ska bevaras anonyma, där forskaren och de 

enskilda undertecknar ett papper eller dokument där sekretess gällande identiteter 

klartgörs. Informationen som erhålls ska inte dokumenteras på ett sådant vis att andra 

människor känner igen individen, även att ingen annan kan komma åt informationen som 

forskaren fått ta emot. Den information som forskaren får ta del av ska inte kunna nås av 

människor som inte medverkar inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet 

Forskaren ska berätta och tydliggöra deltagarens uppgift i undersökningen, även villkor 

som gäller för deras deltagande. Den som undersöks ska även uppmärksammas om att 

hen är frivillig till att delta, och även har rätt till att avbryta undersökningen när individen 

känner för det. Informationen ska rymma alla de bidrag i den pågående undersökningen 

som med skäl kan påverka deras villighet att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter som forskaren samlar på sig får enbart användas för undersökningens bruk och 

inget annat som inte gäller vetenskapliga syften. Personuppgifter som har samlats ihop 

för forskningsändamål får inte användas för beslut eller ingripande som direkt påverkar 

individen, utom att ett medgivande ges av den berörda (Vetenskapsrådet,  2002). 

 

Validitet, reliabilitet, överförbarhet 
Sandberg & Faugert (2016) beskriver att validitet står för att, det materialet som mäts 

eller analyseras som forskaren kommit fram till i utvärderingen, ska vara relevant 

information som är lämplig för utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2016). Alwood & 

Eriksson (2017) beskriver att validitetsfrågor är viktigt då bedömningar sker av 

forskningsresultatet. Valid betyder mer allmänt giltig, att något gäller, att det är hållbart i 

något samband (Alwood & Eriksson, 2017). Forskarna lyfter fram Kvale och hans 

tolkning av kommunikativ validitet, där studien utgår från att tolkningar som erhållits 

kommuniceras med individer som är relevanta inom det sammanhang som studeras. 

Ytterligare beskrivning som nämns är att samtal med personerna gällande deras svar 

skapar en valid data genom att feedback ges från personerna. Författarna tolkar även 
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Maxwells uppfattningar genom att validitet bedöms i förhållande till sammanhanget 

intervjuare/observatör och intervjuad/observerad. Det beskrivs att varje situation där en 

intervju eller observation äger rum, bedöms validiteten utefter den noggranna 

undersökningen av händelse som intervjun/observationen består av (Svensson & Starrin, 

1996). Studien innehar hög validitet genom att det transkriberade materialet har skickats 

till fritidslärarna för att de ska kunna tydliggöra att det som skrivits, stämmer överens 

med deras uppfattningar Även att resultatet utgått från studiens syfte, frågeställningar och 

respondenternas uppfattningar, och inte mitt personliga tyckande. 

 

Sanderg & Faugert (2016) beskriver reliabilitet som utvärderingens precision. Även 

författarna nämner att samma metod som används för att samla in data och analys, ska 

kunna användas av andra individer med samma material för att kunna få fram likvärdiga 

resultat. Även lyfter författarna fram att om reliabiliteten är låg är resultaten osäkra 

(Sandberg & Faugert, 2016). Holme & Solvang (1997) nämner att reliabilitet fastställs av 

hur mätningar utförts och hur ordentlig individen är vid bearbetning av informationen. 

Hög reliabilitet nås om samma fenomen ger samma eller liknande resultat genom olika 

och oberoende mätningar (Holme & Solvang, 1997). Även lyfts det fram att reliabilitet 

förbinder sig till strukturen och tillförlitligheten i forskningsresultaten, där ett resultat kan 

återges vid en andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Här 

argumenterar jag för hög reliabilitet då studiens tillvägagångssettet är tydligt och 

strukturerat, samma studie skulle kunna leda till samma eller liknande resultat.  

 

Denscombe (2004) beskriver överförbarhet som något en individ har upptäckt, och kan 

föreställa att använda under andra situationer. Det är på detta vis läsaren kommer fram 

till slutsatser utifrån läsningen, och då för över den information som individen hittat till 

andra situationer. På detta vis är överförbarhet en process där den som forskar och läsaren, 

kommer fram till något genom att informationen som hittats överförs till andra 

situationer. Överförbarheten i det som hittats bygger på information som har samlats fram 

genom andra människor, händelser, eller data som har studerats. Därför är det viktigt att 

information som erhålls är tydlig för att göra en bra bedömning av hur informationen kan 

jämföras med annat som tagits emot (Denscombe, 2004).  Överförbarheten  i denna studie 

kan inte generaliseras till en större population, detta genom att urvalet av informanter i 

studien är inte tillräcklig då studien bestod av sex informanter. 

 

8 Resultat 
Här presenteras resultatet utifrån den kvalitativa studien. Resultaten utgår från studiens 

syfte där denna studie är ute efter att synliggöra fritidslärarnas uppfattningar gällande 

fysisk aktivitet på fritidshemmet, utifrån styrda-, respektive fria aktiviteter. Samt 

tydliggöra fysisk aktivitet utifrån ett genusperspektiv. Även utgår resultaten från studiens 

frågeställningar vilket i ordningen nedan kommer att tydliggöra resultatets upplägg:  

• Hur beskriver fritidslärarna fysisk aktivitet på fritidshemmet, dvs. hur arbetar 

de?  

 

• Vilken roll anser respondenterna att lärare har för att stimulera elever till fysisk 

aktivitet på fritidshemmet?  

 

• Vilken uppfattning har respondenter om gällande pojkar och flickors syn på 

fysisk aktivitet?  
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• Vilka möjligheter och hinder med fysisk aktivitet på fritidshemmets styrda och 

fria verksamhet har noterats? 

 

 

8.1 Fysisk aktivitet och tillvägagångsätt 

 

Fritidslärarnas beskrivning av fysisk aktivitet och hur de arbetar 

Informanterna beskriver fysisk aktivitet utifrån gemensamt planerade aktiviteter, även 

då elever har fria aktiviteter utan fritidslärarnas inflytande. Där utomhusmiljön är något 

som framförs av samtliga informanter. Informant 2 beskriver att: 

 
Jag tycker ju att vi ska ha någon fysisk aktivitet, minst en gång i veckan. Vi 

har aktiviteter som är planerade, som på torsdagarna, och sedan att man gör 

något gemensamt ute, som brännboll, fotboll eller flaggan. de här lekarna. Och 

sen det här med att man är ju ute efter mellanmålet och då rör de oftast på sig, 

antingen spela fotboll eller cyklar eller stylter (Informant 2). 

 

Informant 5 är även inne på samma spår, däremot med inslag av fysiska aktiviteter 

inomhus: 

 
Av erfarenhet på vår skola, är det till större del att vi erbjuder fysisk aktivitet 

när vi är utomhus, och då kan det vara allt ifrån som jag nämnde precis, 

dansstopp, till olika aktiviteter på skolgården. Vi har olika aktiviteter som vi 

jobbar med, utöver det så har vi faktiskt arbetat med fysiska aktiviteter inne i 

verksamheten, inne i de slutna områdena, i lokalerna. Där erbjuder vi 

exempelvis just dance, där de får titta på en skärm och följa olika danssteg till 

musik, vi har ett mellorum, där vi bygger om hela tiden, det rummet är inte 

alltid ett mellorum […]om vi tänker oss grovmotorik inom fysisk aktivitet 

försöker vi begränsa det inomhus för annars blir det lite för stökigt. För vår 

verksamhet består av 75 elever från förskoleklass upp till tvåan (Informant 5). 

 

Informant 3 är även inne på samma spår som Informant 2: 

 
Vi har i alla fall haft  tillgång till gympasalen en gång i veckan, det har varit 

lite dåligt i höst, med tanke på att vi inte fick till någon tid där, men dit har vi 

försökt gå, vid olika konstellationer, så att man inte har så många med, inte 

har alla på en gång. Sen leker vi en del lekar tillsammans, både inne och ute, 

det är klart att utelekarna blir med fysiska, att man rör på sig mera. Vi är ute 

varje dag, vi har alltid någon stund ute efter mellanmålet eller inne 

mellanmålet, en del är ute mer, en del är ute hela eftermiddagarna, och då rör 

de automtiskt på sig, de flesta eleverna. Vi har utedagar, då går vi en bra bit 

för att komma dit, och när vi väl är där är man kanske vid skogen eller man är 

vid någon lekplats och rör på sig (Informant 3). 

 

 

 

8.2 Fritislärarnas roll att stimulera  

 

Fritidslärarnas roll gällande att stimulera elevertill fysisk aktivitet 

Fritidslärare får jobba med att motivera elever till att delta i fysisk aktivitet, som ofta 

generera i att eleverna tyckte att det var kul. Informant 1 berättar:  
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Ett tag var vi så fräcka att vi körde det som obligatoriskt att vara med på 

fritidsgympa, ville man inte vara med så fick man titta en liten stund och sedan 

gå ner… Men många stannade och tyckte det var kul. (Informant 1)  

 

Ett förekommande problem för fritidslärare är att eleverna säger “nej” innan de provat att 

delta i aktiviteten. Informant 2 beskriver att:  

 
[…] det roligaste är att om vi exempel säger att vi ska spela brännboll, neeej 

måste vi göra det säger elever, det är så tråkigt. Men när man väl står där och 

vi spelar brännboll tycker eleverna det är rätt kul, inte alla [...] man försöker 

pushar dem. (Informant 2)  

 

Att fritidslärare får motivera till stimulans verkar förekomma bland ett flertal informanter: 

 
Man försöker motivera dem till att vara med, du kan  var med denna gången 

och testa eller prova på […] oftast är nästan alla med, när vi spelar brännboll, 

och gör sånt. När de väl kommer igång så tycker eleverna det är roligt, även 

dom som innan inte ville vara med. (Informant 4) 

 

Även informant 6 är inne på samma spår och talar om att motivera elever till 

deltagande, inte med tvång eller andra liknande metoder: 

 
Man försöker  hela tiden pusha dom, att testa i alla fall, det kan vara roligt. 

Nån som testar upptäcker att det var ju roligt och sedan är man med, men man 

kanske är osäker på att man kanske inte presterar bra, och därför väljer man 

hellre att inte vara med. Man kan ju heller aldrig tvinga någon, man kan inte 

tjata sönder ett barn att vara med, tvång är aldrig bra på det sättet, däremot ska 

man försöka att inte ge upp efter en […] utan försöka pusha på och fråga två 

tre gånger men inte tjata för mycket (Informant 6). 

 

 

8.3 Fysisk aktivitet utifrån ett genusperspektiv 
 

Fritidslärarnas uppfattning om pojkar och flickors syn på fysisk aktivitet 

Samtliga informanter medger att det finns en skillnad inom fysisk aktivitet, däremot ges 

olika svar utefter hur pojkar och flickor ser på fysisk aktivitet.  

Informant 4 och Informant 6 delar samma uppfattning om att pojkar är mer fysiska än 

flickorna. De beskriver uppfostran och mognad, där pojkar är mer rörliga och inte sitter 

stilla under aktiviteter, medan flickorna utför aktiviteter som inte kräver samma typ av 

rörelse och fart.  

Jag tror det är lite hur de är fostrade helt enkelt. Flickor ska sitta hemma och 

leka med dockor och pojkarna ska ut och spela fotboll, så det ligger nog kvar 

fortfarande, tyvärr. Även att det har blivit bättre måste jag säga. När jag 

började som fritidspedagog så fick man med en eller två tjejer av 10 så var det 

helt otroligt, men idag kan man få med sex, sju, åtta tjejer, så det har ändrat 

sig till positivt (Informant 4). 

Det är ju helt klart fler pojkar än flickor som inte deltar, eller som deltar inom 

fysiska aktiviteterna. Och det tror jag, det har alltid varit så. Pojkarna är lite 

mer sparka och spring och lite svårt att sitta still, medan tjejerna kan göra 

lugnare lekar, de gillar lite mer rita och pärla och sådana grejer, och lite tror 

jag det har att göra med att pojkar är lite senare i sin mognad, de kommer ifatt 
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sedan när de är fjorton - femton år, jag tror det kan ha lite med det att göra 

(Informant 6). 

 

Informant 2 och Informant 3 nämner skillnaderna bland flickor och pojkars fysiska 

aktivitet varierar utefter vad för typ av aktivitet som utförs:. 

 
Det är nog lite olika platser. Är det fotboll är det killarna som är där. Tjejerna 

kanske cyklar eller hoppar hopprep eller är på styltor. Jag tror att killarna vill 

att det ska vara framåt och tufft och lite hårdare tag, och det vill inte tjejerna 

ha. Jag tror de vill ha lite lugnare, men det finns alltid någon enstaka tjej som 

vill vara med på fotbollen (Informant 2). 

 
Vi upplever väl att det beror lite på vad man gör.. Men det kanske är lite så 

att vi har en del flickor som överlag inte rör sig lika mycket som grabbarna. 

Då vi haft gympasalen  har vi haft väldigt många tjejer som gärna vill följa 

med ner och vara med där. Jag tror generellt att killar även tycker om 

bollekar mer än flickor, och det kan vi inte stoppa ibland (Informant 3). 

 

Informant 1 beskriver att flickor är mer deltagande i den närvarande gruppen, däremot 

att pojkar vanligtvis brukar vara de som deltar inom fysiska aktiviteter. Även påpekas 

vikten av att erbjuda det som är roligt för eleverna: 
 

Vi har en hel del killar som inte gillar att vara med, nu var jag fördomsfull, 

det är oftast killar som vill vara med. Men vi har ändå väldigt mycket flickor 

som är med, det är kul.  Och dom är även med på mycket tillsammans också, 

men jag tror vi har fått med fler genom att erbjuda vad de tycker är kul 

(Informant 1). 

 

Även Informant 5 är inne på samma spår som Informant 1 gällande att erbjuda eleverna 

vad de tycker är roligt, däremot nämner informanten att stimulera eleverna till aktiviteter 

där skillnader bland pojkar och flickor inte tydliggörs: 

Eftersom jag även är idrottslärare ser jag vad dessa elever gillar och kan 

erbjuda en aktivitet där både killar och tjejer tycker det är roligt. Sen får man 

inte glömma att dessa barn är små och att de inte riktigt tänker på att de är med 

killar och tjejer, utan jag tycker hos oss är det en ganska bra blandning, när 

det kommer till deras egna stimulans. Frågar jag vad de vill göra, då säger de 

oftast detta är kul och tittar inte på om det är en tjej eller kille som gör det, ett 

exempel på det kan vara king spelet, där man har fyra olika rutor och kastar 

en basketboll (Informant 5). 

 

8.4 Styda och fria fysiska aktiviteter 

 

Hinder och möjligheter för styrda respektive fria fysiska aktiviteter 

Samtliga informanter utgår ifrån samma tillvägagångsätt då det kommer till att skapa 

möjligheter för eleverna att kunna vara fysiskt aktiva. Då handlar det om att bidra med 

materiella resurser, och planera gemensamma aktiviteter med eleverna. Informant 4 

beskriver att: 

 
Att vi tållåter att dom får gå ut och spela fotboll, att vi tillåter dem att spela 

innebandy och pingis. Vi försöker ge positiv feedback på allt sånt som 

barnen kommer med själva som har med fysisk aktivitet och göra, tycker det 
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är bra. Vi försöker inte stoppa dom från det, utan istället ge dem feedback till 

att de ska göra det mer. Skapa möjligheter är att vi skapar möjligheter till att 

det finns fotbollar, vi ser till att det finns bandyklubber, vi ser till att 

bordtennisbordet och sånt fungerar, att de kan ha grejjerna och använd 

sakerna (Informant 4). 

 

Infomant 3 lyfter fram att möjligheter skapas genom att materiella resurer kan väljas, 

samt att de varierar mellan att styra i aktiviteter, samtidigt som eleverna får möjlighet 

själva utforska vad de vill göra utan fritidlärarnas inflytande. 

 
Vi har våra utedagar där vi går till på olika ställen och de rör sig när vi är 

iväg, är vi ute på skolgården som vi är varje dag eller eftermiddag så rör sig 

de flesta barnen, antingen är det fotboll, king eller klätterställningar eller 

sådana saker. Det är naturliga saker, det är kanske inte mycket som vi 

skapar, säger till dem vad de ska göra, men visst har vi även lekar 

tillsammans emellanåt, så att man ska vara med och försöka röra på sig 

(Informant 3). 

 

Informant 4 och Informant 6 delar samma synpunkt när det handlar om hinder till att få 

med elever inom fysisk aktivitet. De beskriver att vissa elever helt enkelt inte vill eller 

inte gillar fysisk aktivitet, problemet enligt dem ligger i de digitala verktygen som finns 

tillängligt. 

 
Svårigheterna är ju att motivera vissa barn att göra vissa saker, att 

exempelvis spela fotboll, bandy, brännboll, eller vad det nu kan vara. 

Eftersom de är totalt ointresserade av all fysisk aktivitet. De sitter hellre vid 

datorn eller något sådant hemma, det är till och med svårt att få dem att spela 

biljard här inne, det är ju så bara, och det är inte lätt att få med dom 

(Informant 4). 

 

Svårigheterna är väl att en del vill inte vara fysiskt aktiva idag, och jag tror 

att det beror rätt mycket på datorn för den lockar många. En del vill helt 

enkelt inte. Jag har jobbat här i 20 år, förr ville de göra fler saker, hänga med 

på saker utanför våran enhet och testa på tennis, eller judo, eller någonting. 

Var mer nyfikna och inte mer främmande för sådana saker, och röra sig. 

Men idag är det av någon anledning lite slöare och hellre lite stillasittande, 

och gärna framför en dator eller Ipad (Informant 6). 

 

 

9 Analys 
I detta kapitlet presenteras analysen utifrån koppling till den teorietiska anknytningen, 

vilket då är motivation. Här kommer även begreppen vilket beskrivits i den teoretiska 

anknytningen att uppenbaras, vilket är inre motivation, och yttre motivation. För att 

underlätta läsningen har upplägget samma underrubriker som tidigare visats i 

resultatdelen.  

 

9.1 Fritidslärarnas beskrivning av fysisk aktivitet och hur de arbetar 

Informanterna framför att fysisk aktivitet är då elever utför lekar, aktiviteter där 

grovmotoriska rörelser är nödvändiga. Informant 2 nämner att eleverna spelar fotboll, 

cyklar, spelar bränboll utomhus. Informant 5  nämner att de till större del erbjuder 

fysiska aktiviteter utomhus, däremot lyfts fysiska aktiviteter inomhus upp. Där 
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informanten beskriver att de har lets dance, och ett mellorum där eleverna kan röra sig 

till musik. Informant 3 pekar på att utelekarna för elever blir mer fysiska, eftersom de 

rör sig mer utomhus.Informanten framställer även att de försöker använda sig utav en 

gymnastikal då möjlighet finns. Informanterna beskriver att de bidrar med gemensamma 

fysiska aktiviteter där både elev och fritidslärare deltar. På så vis bidrar de med 

materiella resurer, lyfter fram möjligheter för eleverna att kunna utföra olika fysiska 

aktiviteter, samtidigt som eleverna har en frihet till att välja hur de vill vara fysiskt 

aktiva, det genom resurser som fritidslärarna framställer. Gärdenfors (2010) nämner att 

lärandet utgår från elevernas egen vilja, tillskillnad från det som blir påtvingat. Yttre 

motivation nämns som något en fritidslärare kan använda som motiv för att få fram 

något annat värdefullt. Där inre motivation är elevens egen vilja och drivkraft till att 

vilja utföra något hen är intresserad utav (Gärdenfors, 2010). På så vis kan den yttre 

motivationen kopplas till fritidslärarnas planeringar och upplägg av aktiviteter, där 

meningen kan vara att få eleverna att vara fysiskt aktiva genom deltagande. Den inre 

motivationen kan vara att eleven vill använda sig utav materialet som finns, där ett eget 

intresse skapas utan yttre faktorer. Då kan även den yttre motivationen instiga genom att 

fritidslärarna bidrar med materialet utifrån elevens intresse.  

 

9.2 Fritidslärarnas roll gällande att stimulera elever till fysisk aktivitet 

Samtliga informanter beskriver att de försöker motivera eleverna till att vara med och 

delta. Informant 2 nämner att elever kan inneha en motvillig inställning till aktiviteten 

innan den utförts. Däremot efter eleverna varit med i aktiviteten, upplever många att den 

är rolig. Informanten beskriver att ett försöka till att pusha eleverna finns, på så vis 

motivera eleverna till deltagande. Informant 4 beskriver även att försök finns till att 

motivera elever, där elever som till en början inte var intresserade, efter deltagande 

tyckte aktiviteten var kul. Informanten beskriver motivationen genom att  eleven kan 

vara med och prova/testa att delta. Informant 6 är även inne på samma spår och 

förklarar att försök finns till att pusha elever till deltagande. Genom att eleven kan delta 

och upptäcka att detta var något roligt. Informanten nämner även att en elev kanske inte 

vill vara med, för att eleven är orolig för sin prestation. Även att inte tvinga eleven att 

vara med på något, utan fråga ett flertal gånger. Informant 1 beskrier att de hade 

obligatorisk fritidsgympa, där elever som inte ville delta kunde titta på en stund och 

sedan gå därifrån. Däremot nämner informanten att många stannade kvar och tyckte 

aktiviteterna var kul. Samtliga informanter beskriver att de försöker stimulera och 

motivera elever till deltagande, vilket gäller utefter olika fysiska aktiviteter. Hansen m.fl 

(2002) nämner att aktiviteter som utförs inom skolsammnahang påbörjas av yttre 

motivation, vilket utvecklar för att eleverna ska kunna utföra utifrån inre motivation. Att 

eleverna får positiva upplevelser av aktiviteten kan skapa att eleven får ett långvarigt 

intresse för lek och idrott (Hansen m.fl, 2002).  

 

9.3 Fritidslärarnas uppfattning om pojkar och flickors syn på fysisk 
aktivitet 

Som tidigare nämnt så medger informanterna att det finns skillnad mellan pojkarna och 

flickorna inom fysiska aktiviteter. Däremot har informanterna olika uppfattningar kring 

vad dessa skillnader gäller. Informant 4 och Informant 6 beskriver att flickorna är mer 

stillasittande och lugnare än vad pojkarna är. Där Informant 4 beskriver att pojkarna är 

mer sparka och spring, medan flickorna kan göra lugnare aktiviteterm vilket informanten 

uppfattar som en skillnad i mognad mellan pojkar och flickor. Informant 6 beskriver att 

pojkar klart deltar mer i fysiska aktiviteter jämfört med flickor, vilket tyvärr alltid har 
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varit så utefter beskrivningen. Informanten nämner däremot att detta med tiden har blivit 

bättre, där i nuläget går att få med mer betydligt flickor än vad som var möjligt då 

informanten började arbeta som fritidslärare. Gannerud & Rönnerman (2006) nämner att 

se omvärlden ur ett genusperspektiv, där genus kan framställas utefter olika 

föreställningar och normer. De beskriver även att det kan finnas genusrelaterade 

uppfattningar vilken kan bidra till könskodning av värden och handlingar inom 

verksamheten, och även utformningen av verksamheten (Gannerud & Rönnerman, 2006). 

Informanterna uppfattar att flickor är mer stillasittande och lugna än pojkar. Däremot 

nämner informant 6 att det sker framsteg med att engagera flickor till deltagande, vilket 

kan tyda på att informanten arbetar utefter en metod som uppmuntrar flickor till 

deltagande. Detta genom att en beskrivning sker om att flickornas deltagande påverkats 

positivt genom informantens tid som fritidslärare.  

Informant 2 och Informant 3 nämner att deras uppfattning gällande fysisk aktivitet mellan 

pojkar och flickor, varierar beroende på aktiviteten som utförs. Informant 2 nämner att 

skillnaderna framförs på olika platser. Att på fotbollsplanen så tar pojkarna plats genom 

att vara tuffare och med framåt, vilket flickorna inte vill ta del utav. Då är kanske flickorna 

och cyklar, hoppar hopprep eller annat. Informanten nämner däremot att det finns några 

enstaka flickor som vill delta på fotbollen. Informant 3 tycker även att skillnaderna beror 

på vad som utförs. Informanten förklarar att det finns flickor överlag som inte rör sig lika 

mycket som pojkarna, däremot då tillgång ges till att delta i gymnastiksalen, kommer 

många flickor och deltar. Det beskrivs även att informantens egen uppfattning är att 

pojkar föredrar bollekar mer än flickor, och att det ibland inte kan motverkas. Tallberg 

(2001) nämner jämställdhetsarbete inom skolan och diskuterar att könsneutralitet ska 

finnas, där alla individer behandlas lika oavsett kön (Tallberg, 2001). Det visar sig att 

eleverna frivilligt väljer att utföra fysisk aktivitet oavsett kön utefter informanternas svar, 

däremot nämns inget tydligt exempel på där pojkar och flickor tillsammans engageras i 

en aktivitet. De nämner gymnastiksalen som ett exempel där båda könen deltar, däremot 

ingen gemensam aktivitet. En uppdelning av pojkars och flickors fysisk aktivitet äger rum 

förklarar samtliga informanter, detta sker på elevernas villkor. Det skapas en uppdelning 

av kön vid specifika aktiviteter, vilket beror på intresse och vad eleven vill göra.   

Informant 1 och Informant 5 delar samma uppfattning gällande fysisk aktivitet, genom 

att de försöker erbjuda eleverna vad de tycker är kul oavsett kön. Informant 1 nämner att 

pojkar oftast är de som vill vara med, däremot i den nuvarande gruppen så finns det även 

flickor som är med och tycker om aktiviteterna. Även påpekas det att i detta fall jämfört 

med de andra informanterna, är det en del pojkar som inte deltar. Informant 5 beskriver 

att eleverna är små och inte riktigt tänker på vad som är för pojkar respektive flickor. 

Genom att fritidslärarna bidrar till att eleverna får göra de aktiviteter de vill, framkommer 

det att eleverna tycker att aktiviteten är rolig. Då tittar inte eleverna på om en flicka eller 

pojke utför aktiviteten. Även lyfter informanten upp ett exempel som heter king, där 

eleverna spelar i fyra olika rutor med en basketboll. Ahl (2004) nämner att aktiviter som 

utförs bör vara intressanta och värdefulla, annars finns det ingen mening att utföra dem, 

utan aktiviteten blir inte intressant och tråkig. Även beskriver författaren att det finns ett 

motiv för en elev som drar sig till en specifik grupp, genom att individen har ett behov 

som hen hoppas gruppen ska kunna uppfylla (Ahl, 2004). Det framstår som att elevernas 

inre motivation blir besvarat utefter den yttre motivationen, genom att fritidslärarna utgår 

vad eleverna tycker är roligt. Vilket även gör att inga jämförelser mellan könen framställs, 

utan att eleverna får möjligheter till att utföra aktiviteter som de gillar. 
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9.4 Hinder och möjligheter för styrda respektive fria fysiska aktiviteter 

Samtliga informanter utgår ifrån att skapa möjligheter för eleverna att kunna vara 

fysiskt aktiva, det gör fritidslärarna genom att bidra med materiella resurser och planera 

gemensamma aktiviteter som de utför med eleverna. Informant 4 nämner tillåtelse av 

fritidslärarna, att de tillåter eleverna att utföra olika fysiska aktiviteter. Samt att ge 

eleverna feedback på att göra det mer, och inte hindra dem. Att skapa möjligheterna 

framför informanten genom de bidrar med materiella resurser till eleverna. Att det finns 

material som eleverna kan använda sig utav för att kunna vara fysiskt aktiva. Informant 

3 nämner även möjligheter där eleverna får gå ut efter mellanmål och delta i olika 

aktiviteter vilket informanten uppfattar som naturligt, där materiella resurser även här 

visar sig vara framstående för elevernas möjligheter. Informanterna beskriver att de har 

utedagar där eleverna även deltar och får röra på dig.  

 

Informant 4 och Information 6 samtycker om att det finns elever som inte vill delta 

inom fysiska aktiviteter, där båda informanterna drar paralleler till digitala verktygen. 

Informant 4 beskriver att det är svårt att motivera vissa elever till fysisk aktivitet, 

eftersom intresset verkligen inte finns där bland eleverna. Där informanten beskriver att 

eleverna hellre sitter hemma vid datorn eller gör något annat. Informant 6 nämner även 

att svårigheter är att vissa elever inte vill vara fysiskt aktiva, där informanten tror att 

datorer är en grund till problemet. Därefter jämför informanten dagens elever med hur 

det var innan, där informanten framstället att elever var mer nyfikna förr. Även 

beskriver informanten att elever idag mer stillasittande och framför en dator eller Ipad. 

Faskunger (2007) beskriver att en individ med hög motivation kan uppfatta en annan 

person som en förebild för att själv kunna påbörja ett beteende som exempelvis springa. 

Samtidigt kan även en stillasittande person uppleva att den som springer som ett hinder 

för att själv stiga fram till platsen (Faskunger 2007). En elev som är motiverad skulle 

kunna inspireras av andra elever för att påbörja ett fysiskt aktivt beteende, däremot går 

det att tyda det motsatta. Genom att en individ tar mycket plats och visar upp sig på en 

fotbollsplan, då kan de leda till att andra individer inte får chansen till att visa upp vad 

de kan.  

 

 

10 Diskussion 
Utefter informanternas svar kan min sammanställning synliggöra hur fritidslärarna 

arbetar utifrån intervjuerna, samt vad deras uppfattning är gällande fysisk aktivitet. 

Inofmrnaterna kopplar även fysisk aktivitet till olika aktiviteter som fotboll, cykla, dansa 

och andra aktiviteter där grovmotorisk rörelser används. De arbetar med att skapa 

möjligheter genom materiella resurser, vilket är ganska logiskt enligt min tolkning. 

Eleverna kan inneha olika behov och behöver material som bollar, klubbor, och annat 

dylikt för att kunna utföra fysisk aktiviteter. Då är det enligt mig en självklarhet till att 

eleverna kan få fler möjligheter till fysisk aktivitet genom materiella resurser. En tanke 

är att eleverna inte kan spela fotboll utan en boll, däremot öppnar det upp möjligheter för 

andra fysiska aktiviteter vilket de kan prova. Där kan det vara viktigt att fritidslärarna 

planerar aktiviteter som kan skapa möjligheter för eleverna att utforska fler områden. 

Informanterna beskriver även att de tillsammans med eleverna utför aktiviteter. Utförs 

samma typ av aktiviteter ständigt, kan det leda till att elevens intresse och motivation för 

aktiviteten sjunker. Forsberg (2006) lyfter fram näridrottsplatser där en individ under 

spontana omständigheter ska kunna använda sig utav de redskap som finns tillgängligt 

där, till skillnad från den organiserade idrott där eleverna bli begränsade till aktivitetens 

upplägg. Denna plats ska inte kunna bokas och vara gratis, samt kunna användas av vem 
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som helst, och även användas under hela året. Där möjligheter till lek, bollsport, 

friidrottande, samt ytor för sociala omständigheter ska finnas. Författaren kopplar även 

denna plats till elever som inte är fysiskt aktiva, där näridrottsplatsen inte bidrar med en 

prestationsinriktad miljö, där de fritt får välja vad som ska göras (Forsberg 2006). Detta 

exempel är en positiv framställning utifrån min egen synpunkt, här kan elever som inte 

vill delta få möjligheten till att utforska ett nytt område. Näridrottsplatsen kan bidra till 

att eleven kan välja mellan flertalet redskap, miljön uppmuntrar inte till tävling, finna ett 

intresse, även träffa andra elever och utveckla det sociala samspelet. Även kan detta 

exempel vara positivt för att inte framföra kön och prestation inom fysiska aktiviteter. 

Där elever under eget deltagande, tempo, och vilja kan hitta en aktivitet som intreserar 

dem. 

Informanterna talar om att motivera och stimulera elever till deltagande vilket är positivt 

utifrån mitt perspektiv. En av studiens tidigare forskning nämner att vid tillfällen då 

pedagoger medverkade ökade elevers fysiska aktivitet jämfört med tillfällen då eleverna 

hade fria aktiviter. Pedagoger kunde stimulera eleverna till praktiskt deltagande samt ge 

positiv respons under aktiviteten Brown, W. m.fl. (2009). Det är ingen garranterad metod 

som funkar, genom att motivera en elev och förvänta sig att eleven därefter blir fysiskt 

aktiv och deltagande. Däremot är det inte omöjligt att uppfatta situationen som en 

möjlighet. Kan mitt motiverande och stimulerande leda till att en elev blir mer fysisk aktiv 

och upplever en glädje för deltagande, då finns det en strävan inom mig att arbeta hårdare 

som framtida fritidslärare. 

Informanternas uppfattningar om pojkar och flickors syn på fysisk aktivitet har beskrivits 

ur olika perspektiv. Några uppfattar att pojkar är mer fysisk aktiva än flickorna, andra 

uppfattar att det beror på vilken fysisk aktivitet som utövas. Det finns ytterligare ett sätt 

att se på situationen, där två informanter arbetar utefter vad eleverna tycker är kul oavsett 

kön. Det finns inget rätt och fel i dessa uppfattningar, det är intressant att det finns en så 

bred tolkning på vad fysisk aktivitet innebär utifrån informanternas svar. Samtliga 

informanter nämner även att bollspel är där pojkarna utmärks. Möjligheter kan finnas där 

även flickorna utmärks i någon typ av fysisk aktivitet. Larsson m.fl (2005) nämner att 

med ett annat innehåll och utforming på lektionerna, kan flickorna som grupp vara 

duktigare än pojkarna. Även nämner författarna att bollspel är något som fått en 

dominerande roll inom idrott och hälsa. På det viset kan de utgå ifrån att bolllekar är något 

som värdesätts i idrott och hälsa (Larsson, m.fl 2005). På detta vis uppmuntras pojkarna 

till att utmärkas inom bollekar, däremot nämns inget konkret exempel på vad flickorna 

utmärker sig inom fysisk aktivitet. Om en idrottslektion utformas utefter att hoppa 

hopprep, kommer pojkarna fortfarande utmärkas eller kommer flickorna dominera? Min 

synvinkel på detta problem är utformningen av lektionen, samt innehållet som förmedlas. 

Problemet bör inte vara att observera vad som skiljer på pojkar och flickor, utan istället 

lägga fokus på aktiviteter och moment som uppmuntrar de olika könen till samarbete. 

Larsson (2009) lyfter fram friluftsliv som ett exempel där det inte uppmanas till skillnader 

mellan könen, där ett konkret exempel nämns om en ‘’stark’’ eller fem ‘’svaga’’. 

Författaren betonar vikten av att utforma uppgifterna på detta vis för att göra eleverna 

medvetna om att en ‘’stark’’ inte behöver göra det själv när fem ‘’svaga’’ kan hjälpas åt 

(Larsson, 2009). Här nämns ett exempel på hur kön inte behöver spela något roll, utan 

där samarbete kan gynna allihopa. 
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10.1 Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur fritidspersonal anser sig motivera elever till fysisk 

aktivitet utifrån: styrda-, fria aktiviteter. Intresset handlar även om att undersöka hur det 

ser ut ur ett genusperspektiv. Vidare anser jag att studiens syfte är besvarat. Däremot visar 

studien kontraste i att fritidspedagogerna har skilda tillvägagångssett när det kommer till 

att stimulera elever. Inget tydligt tillvägagångssett finns kring hur pedagoger kan 

stimulera elever till fysisk aktivitet, utan istället är det pedagogernas kreativitet och 

engagemans som skapar stimulans. Även lyfte pedagoger fram att pojkar är mer fysiskt 

aktiva än flickor dock finns det inget konkret svar på varför det ser ut som det gör. 

 

10.2 Metoddiskussion  

Det som tagit störst tankekraft i studien är studiens teori, genom hur väl den kunnat 

kopplas till studien, och hur mycket information som varit relevant för studien. Tanken 

var också att i första hand använda fler teorier vilket i slutändan blev valet. 

 

Utifrån mitt perspektiv kunde informanternas beskrivningar uppfylla syftet som studien 

har, genom att de arbetar inom frititidsverksamheten och gav utvecklade svar som kunnat 

användas i studien. Även ställer jag mig kritisk till antalet informanter och skolor i 

studien. Antalet informanter  och skolor bör ha varit fler och ett urval av bredare områden. 

På grund av tidsbrist valde jag att fokusera på kvaliten i de informanterna framförde, 

vilket var god information som besvarade syfte och frågeställningar.  

 

Ytterligare kritik som kan framföras är brist på forskning inom fritidshemmet, vilket 

gjorde att till större del av studien fick inrikta sig på idrott och hälsa. Detta medförde 

komplikationer till att hitta information gällande fritidsverksamheten, informationen som 

studien innehar kan däremot kopplas till studiens syfte. Genom att beskrivningar sker 

gällande, styrda respektive fria aktiviteter, och genusperspektivet inom skolans 

verksamhet.     

 

10.3 Fortsatt forskning 

Intressant informantion har för mig kommit fram i denna studie. Det som fångade mitt 

intresse är hur pedagoger kan utforma lektioner/aktiviteter för att stimulera men även 

motverka stereotypa könsroller inom lektioner/aktiviteter. Därav är mina frågeställningar: 

 

Hur arbetar pedagoger för att motverka stereotypa könsroller? 

 

Vilka pedagogiska implikationer förekommer bland könsrollerna? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 

11 Referenslista 
Ahl, Helene J. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och 

problematisering. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

 

Allwood, Carl Martin (red.) (2004). Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Birkler, Jacob (2008). Vetenskapsteori: en grundbok. 1. uppl. Stockholm:Liber 

 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Carlsson, Bertil (1991). Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och 

beteendevetenskap. 1. uppl. Solna: Almqvist & Wiksell 

  

Carlman, Peter (2015). "Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott": idrottsskolan 

som en praktik för formandet av idrottsbarndomar. Diss. (sammanfattning) Karlstad: 

Karlstads universitet, 201  
 

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i 

tio punkter. Lund: Studentlitteratur 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Denscombe, Martyn (2014). The good research guide: for small-scale social research 

projects. 5th ed. Maidenhead, England: McGraw-Hill/Open University Press 

  

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Engström, Lars-Magnus & Redelius, Karin (red.) (2002). Pedagogiska perspektiv på 

idrott. Stockholm: HLS förl. 

 

Faskunger, Johan & Faskunger, Johan (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk 

aktivitet: en kunskapssammanställning för regeringsuppdraget "Byggd miljö och fysisk 

aktivitet". [Stockholm]: Statens folkhälsoinstitut 

 

Gannerud, Eva & Rönnerman, Karin (2006). Innehåll och innebörd i lärares arbete i 

förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/19534 

 

Hallberg, Lillemor R-M (red.) (2010). Hälsa och livsstil: forskning och praktiska 

tillämpningar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

  

http://hdl.handle.net/2077/19534


  
 

28 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jagtøien, Greta Langlo, Hansen, Kolbjørn & Annerstedt, Claes (2002). Motorik, lek och 

lärande. 1. uppl. Göteborg: Multicare 

 

Jensen, Mikael (2011). Den fria tidens lärande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Larsson, Håkan (2005). Idrottens genus: en forskningsgenomgång. Kvinnovetenskaplig 

tidskrift. 2005(26):1, s. [27]-39 

 

Larsson, Lena (2009). Idrott - och helst lite mer idrott: idrottslärarstudenters möte med 

utbildningen. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009 

  

Nyberg, Gisela (2009). Physical activity in 6-10 year old children: variations over time, 

associations with metabolic risk factors and role in obesity prevention. Diss. 

(sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Pihlgren, Ann S. (red.) (2017). Fritidshemmet fritidslärares uppdrag på fritidshemmet 

och i skolan. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

  

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur 

 

Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2016). Perspektiv på utvärdering. 3., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratu 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2014). Fritidshem. Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2016). Läroplan för grundsärskolan 2011: reviderad 2016. 2., rev. uppl. 

(2016). Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2017. (2017). [Stockholm]: Skolverket 

 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Tallberg Broman, Ingegerd (2001). Genusperspektiv på förskola, skola och utbildning: 

några inlägg från en arbetsgrupp på lärarutbildningen. (2001). Malmö: Lärarhögskolan 

 



  
 

29 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Elektronisk referenslista 
 

Brown, William H. Googe, Heather Smith. McIver, Kerry L. Rathel, Jeanna Marie. 

(2009). Effects of Teacher-Encouraged Physical Activity on Preschool Playgrounds 

Journal of Early Intervention. Volume 31 Number 2. Hämtat från: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1053815109331858  

(Tillgängligt: 20180507) 

 

Forsberg, Björn (2006). Näridrott i skolmiljö: en studie av elevinflytande och behov vid 

planering av Tegs näridrottsplats. Stockholm: Riksidrottsförbundet. Hämtat från: 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/motionsidrott/naridrott-i-

skolmiljo.pdf 

(Tillgänglig; 20180519) 

 

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (2017). Nya 

rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Hämtat från: 

http://www.fyss.se/nytt-nummer-4/ 

(Tillgängligt: 20180510) 

 

Kärrby & Lundström (2004). Pedagogisk integration och en förändrad praktik. 

Pedagogisk Forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 3 s 189–204. Hämtat som pdf från: 

journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/download/8002/7051 

(Tillgänglig: 20180519) 

  

Larsson, Håkan. Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin (2005). Kön-Idrott-Skola.  

Hämtad från; 

http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:739/FULLTEXT01.pdf 

(Tillgänglig: 20180519) 

 

Norgberg, R. Johan (2016). Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016. Centrum för 

idrottsforskning 2017:1. Hämtad från:  

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Statens-stod-till-

idrotten-uppfoljning-2016.pdf 

(Tillgänglig: 20180519) 

 

Pihlblad, Johan (2017). Unga rör sig för lite visar unik studie. Idrottsforskning: En 

populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning 

https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/ 

(Tillgängligt: 20180508)  

 

Peterson, Tomas (2012). Idrott i och utanför skolan. Skola och Samhälle. Hämtat från: 

http://muep.mau.se/bitstream/2043/14787/2/Idrott%20i%20och%20utanf%c3%b6r%20

skolan.pdf 

(Tillgängligt: 20180519)  

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1053815109331858
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/motionsidrott/naridrott-i-skolmiljo.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/motionsidrott/naridrott-i-skolmiljo.pdf
http://www.fyss.se/nytt-nummer-4/
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2016.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2016.pdf
https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/
http://muep.mau.se/bitstream/2043/14787/2/Idrott%20i%20och%20utanf%c3%b6r%20skolan.pdf
http://muep.mau.se/bitstream/2043/14787/2/Idrott%20i%20och%20utanf%c3%b6r%20skolan.pdf


  
 

30 

Riksidrottsförbundet (2007). Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i 

Örebro län. Handslagsrapport:5 Hämtat från: 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-

ungdom/samverkan__idrottsr-relsen_och_skola-orebro.pdf 

(Tillgänglig: 20180519) 

 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. Hämtat från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf 

(Tillgängligt: 20180508) 

 

Skolverket (2010). På pojkarnas planhalva?: ämnet idrott och hälsa ur ett 

jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv. (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2479 

 

Sollerhed, Ann-Christin (2017). Fysisk aktivitet en universalmedicin: förutsatt att man 

tar den!. Barnsliga sammanhang. 5 35-49 

Hämtat från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16838 

(Tillgänglig: 20180529) 

 

Åström, Peter (2013). Included yet excluded?: conditions for inclusive teaching in 

physical education and health. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2013. 

Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:642569/FULLTEXT03.pdf 

(Tillgänglig: 20180519) 

 

Öhman, Marie (2007) Den rätta viljan – idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv. 

Utbildning & Demokrati 2007, vol 16, nr 2, 95–112  

Hämtat från: https://www.oru.se/globalassets/oru-

sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2007/nr-2/marie-

ohman---den-ratta-viljan---idrott-och-halsa-i-ett-styrningsperspektiv-.pdf 

(Tillgänglig: 20180519) 

 

 

12 Intervjuer 
Informant 1 (2018) Muntlig intervju. (180423) 

Informant 2 (2018) Muntlig intervju. (180502) 

Informant 3 (2018) Muntlig intervju. (180425) 

Informant 4 (2018) Muntlig intervju. (180502) 

Informant 5 (2018) Muntlig intervju. (180423) 

Informant 6 (2018) Muntlig intervju. (180425) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/samverkan__idrottsr-relsen_och_skola-orebro.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/samverkan__idrottsr-relsen_och_skola-orebro.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2479
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16838
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:642569/FULLTEXT03.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2007/nr-2/marie-ohman---den-ratta-viljan---idrott-och-halsa-i-ett-styrningsperspektiv-.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2007/nr-2/marie-ohman---den-ratta-viljan---idrott-och-halsa-i-ett-styrningsperspektiv-.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2007/nr-2/marie-ohman---den-ratta-viljan---idrott-och-halsa-i-ett-styrningsperspektiv-.pdf


  
 

31 

 

13 Bilagor 
 

Bilaga A 

Tillståndsblankett 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

32 

 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

 

 


