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Abstrakt 

Denna studie handlar om att se hur barn upplever fysiska aktiviteter och lek. I första hand vände sig                  
studien till skolans verksamheter och miljö, samt även hur barnens fritid ser ut och ur ett                
genusperspektiv. Vårt syfte växte fram genom en tanke att barnens upplevelser kan komma att stötta               
pedagogers arbete med rörelse i skolan genom förståelse vad som motiverar barnen till fysisk              
aktiviteter. Som metod använde vi oss av gruppintervjuer där 13 barn i åldrarna 7-9 år blev                
intervjuade. Pojkar och flickor var för sig på två liknande skolor på två olika orter i Sverige. Denna                  
studie är av kvalitativ forskning och tar sitt stöd från den hermeneutiska teorin. Det empiriska               
materialet analyserades i flera steg som senare presenteras i en resultatdel. Resultatet visar på att               
barnen tillsammans med kompisar eller likasinnade gör att de tycker om att aktivera sig, likaså att en                 
inbjudande miljö gör att de gärna rör på sig mer, samt att ha mer motiverade lärare som inspirerar till                   
rörelser framkom under gruppdiskussionerna. Barnen önskade sig mer rörelse under sina skoldagar            
och såg rörelsepauser under de teoretiska delarna i skolan som något positivt om de själva fick vara                 
med och bestämma aktiviteter som ska genomföras. Vidare i diskussionerna så lyfter vi och för ett                
resonemang kring vad vi kan bidra med i vår kommande yrkesroll som fritidslärare i förhållande till                
de behov och önskemål som barnen behövde för att öka de fysiska aktiviteterna.  
  
Nyckelord: Barn, Fritid, Fysisk aktivitet, Genus, Motivation, Pedagoger, Rörelse, Skola 
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Introduktion 

Inledning  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt arbete på skola och fritidshem så har vi             
uppmärksammat att barn har större behov idag av att ha fysisk aktivitet under sin skoldag än vad                 
som tidigare varit nödvändigt. Många av de pedagoger vi samtalat med har också vittnat om att de                 
upplever barnen som mer rastlösa än vad de tidigare varit. En utveckling som många av pedagogerna                
anser har eskalerat på kort tid. Pedagogerna uppgav också att de finner en svårighet att bemöta                
barnens olika behov samt att de finner de problematiskt att försöka planera aktiviteter utifrån alla               
barnens intressen, så att de finner det lärorikt men utan att de upplever aktiviteten som tråkig. Det vi                  
anser intressant i detta är hur barn upplever och förstår fysisk aktivitet och inlärning, om de finns                 
skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser. Genom barnens egna perspektiv och upplevelser            
av fysisk aktivitet, är förhoppningen att pedagoger kan utveckla sina kunskaper. Denna kunskap kan              
i sin tur ge insikt hur pedagogerna kan utveckla och förbättra sitt pedagogiska arbetssätt kopplat till                
rörelse.  

 
Faskunger (2007) konstaterar att det finns en framväxande trend i vårt moderna samhälle där fysisk               
inaktivering blir allt vanligare, eftersom tekniken växer och barn blir sittandes mer och mer framför               
skärmar som till exempel mobiltelefoner och surfplattor. Innanför skolans väggar eller på skoltid så              
handlar det inte att barnen använder sig av elektronik som mobiltelefoner utan det framväxande              
problemet i vårt moderna samhälle kan handla om att barnen inte är lika aktiva, framförallt på sin                 
fritid. Lénberg (2018) förklarar vikten med fysiska aktiviteter för barn och ungdomar och om ansvaret               
som både skola och allmänheten har. Ytterligare faktorer som påverkar ett barns aktiveringsgrad och              
inställning till fysisk aktivitet förklarar Engström (2002). Engström lyfter olika förhållningssätt som            
kan påverka barnet i dessa avseenden. En familjs ekonomi visade sig ha en stor påverkan på barnets                 
aktiveringsgrad. Ju sämre socioekonomisk ställning familjen hade desto mindre aktivt var barnet.            
Även faktorer som aktivitetens geografiska placering påverkar barnet. Att vi har valt att ha ett               
genusperspektiv bottnar sig i ett intresse att se hur flickor och pojkar gör sina val av aktivitet eller lek                   
och om det finns någon skillnad mellan dem. Flynn (1998) beskriver bland annat att skolgården               
används olika beroende på kön. Till exempel att flickor är mer för grupplekar på mindre ytor medans                 
pojkar är mer för tävlingsinriktade aktiviteter som behöver större ytor. Flynn (1998) menar då att               
pojkar intar rollen som deltagare medans flickor blir åskådare.  
 
Det finns dessvärre inte så omfattande forskning som handlar om barns upplevelser om fysisk              
aktivitet, däremot så finns det desto mer om vad fysisk aktivitet gör för barn i ung ålder. Enligt LGR                   
11 så ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela                 
skoldagen. Lärandet i skolan ska också omfatta en varierande inlärningsprocess genom till exempel             
lek och praktiska övningar (Skolverket 2011). Genom LGR 11 så kommer alltså alla pedagoger i               
kontakt med fysisk aktivitet i sin undervisning, mer eller mindre. Eftersom det finns så få studier där                 
man har intervjuat barn om deras egna upplevelser samt analyserat det utifrån ett genusperspektiv så               
kan vi se att det finns en kunskapslucka i forskningen som vi vill fylla. Vi har därför valt att inkludera                    
detta i vår studie. 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning i ämnet fysisk aktivitet som vi finner               
relevant till vår studie. Vi har huvudsakligen fokuserat på fysisk aktivitet i skolans båda              
verksamheter, då vi anser att det är grunden i studien. Miljön har även den en viktig roll för att locka                    
till rörelse och lek. Sen efter det kommer forskning om fysisk aktivitet på fritiden, då även den spelar                  
en viktig roll för hur barn uppfattar fysiska aktiviteter. Slutligen kommer vi presentera tidigare              
forskning kring fysisk aktivitet ur ett genusperspektiv. 

Fysisk aktivitet i skolan 

Kiphard (1990) beskriver att inlärningen och koncentrationen blir bättre efter att fysiska aktiviteter             
genomförs. Kiphard (1990) belyser även elevens helhetsperspektiv av fysisk aktivitet är av största             
betydelse för att främja elevernas sinnen och motorik. Det innebär att ett positivt inflytande på               
elevernas utveckling. Författaren menar även att tankeprocessen underlättar genom fysisk aktivitet,           
eftersom elevernas inre drivkraft och impulser byggs upp på detta sätt. Även Jagtöien, Hansen och               
Annerstedt (2002) menar att människor har behov av rörelse för att kunna fungera på bästa möjliga                
sätt i livets alla skeenden och rörelse kan också ses som fundamentalt mänskligt. Här kommer skolan                
in. De har en stor betydelse och ett ansvar när det gäller att ge eleverna glädjefyllda ögonblick utifrån                  
var och ens förutsättningar.  

Enligt Hammar och Johansson (2008) är fysisk aktivitet och lek mycket positivt att ägna sig åt i alla                  
åldrar. Dessvärre, så är inte alla barn fysiskt aktiva. Hammar och Johansson (2008) menar att               
rörelseglädje genom idrott, lek och spel är en självklarhet för många barn men inte för alla. Många                 
barn upplever sällan delaktighet under raster, idrottslektioner, friluftsdagar och på fritiden.           
Författarna beskriver att det är genom lek som barn skaffar sig rörelseerfarenheter samtidigt som den               
motoriska, kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen stimuleras, liknande det som Kiphard           
(1990) beskriver. Han menar att leken har största betydelsen för att främja barnets sinne och motorik,                
vilket är en positiv utveckling av barns begreppsbildning. Kiphard menar även att tankeprocessen             
underlättar genom lek, eftersom barnets inre drivkraft och impulser drivs och byggs upp via leken.               
Norén-Björn (1990) visar att det är genom lek som sinnen, fantasi, motorik, spontanitet, samordning              
syn-hörsel, samarbetsförmåga samt tankeverksamhet utvecklas. Även förmågan att kunna ge och ta            
instruktioner samt att kunna bearbeta intryck och rädsla utvecklas genom leken. Leken blir således en               
viktig del av barnets utveckling. Engström och Redelius (2002) beskriver att leken kan bidra till en                
positiv association till rörelse. Lekens syfte är att den ska fortgå samtidigt som den ska leda till lust                  
och glädje till de som deltar. De menar att om man lyfter in leken i idrotten så kan det bidra till något                      
positivt, som att rörelse associerar till att deltagarna tycker att det är både roligt, lustfyllt och                
spännande.  

Att vara fysiskt aktiv har många positiva fördelar. I leken kan allting hända, allt från ytterligheter och                 
ordning till kaos. Kroppen och fysisk aktivitet är två viktiga inkörsportar till lek för barnet. Således                
blir olika typer av lek viktiga områden för rörelse och fysisk utveckling. Jagtöien, Hansen och               
Annerstedt (2002) menar att genom rörelse får barnen erfarenheter och utvecklar en förståelse för hur               
de själva kan göra världen till ett underbart ställe att vara på. Detta lite barnsliga sätt måste                 
respekteras och tas hänsyn till när man utformar olika situationer för att barnen ska få tid och rum för                   
lek. Författarna menar att eftersom barn är så uppenbart fysiskt aktiva i sitt sätt att vara, måste den                  
fysiska och motoriska leken ägnas stor uppmärksamhet, både som upplevelse i sig och som en grund                
för inlärningen. Exempelvis kan grovmotoriska rörelser, som att sitta, stå, gå, springa, hoppa, krypa              
etc. varieras på många olika sätt för att utvecklas. Forskarna påpekar även att människor är i ständig                 
utveckling och det är viktigt för individen att få möjligheten att närma sig olika typer av aktivitet från                  
sin egen utgångspunkt. Enligt Kiphard (1990) så är det genom lek och lustfyllda rörelseaktiviteter som               
utvecklar barnets självkänsla, självförtroende och de motoriska handlingskompetenserna. Därför är          
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det viktigt att se till att aktiviteterna och lekarna är inbjudande och lustfyllda, så att alla vill vara med                   
och testa. Engström (2002) menar även att bredden av inlärningsmöjligheterna i skolan måste breddas              
när det kommer till de grovmotoriska förmågorna som till exempel att simma, eller att åka skidor för                 
att träna kroppens många olika rörelseförmågor. Detta är mycket viktiga förutsättningar för att             
barnen ska klara av att delta i olika aktiviteter, lekar och friluftsverksamheter som finns. Forskarna               
poängterar att detta kan vara ett sätt för barnen att hitta en passande sport till sig själva så att de                    
börjar att aktivera sig mer.  

 

Barns upplevelser av rörelser 

Johansson (2008) och Svensson (2005) skriver om barnens upplevelser av fysiska aktiviteter ur ett              
fysiskt perspektiv. Deras studie visar att barnens upplevelser av att röra på sig oftast är positiva.                
Forskarna beskriver att barnen själva berättat att om man inte rör på sig så kan det få negativa följder                   
som till exempel, att man mår dåligt, att man blir mer negativ eller att man helt enkelt kan bli ledsen.                    
Däremot så kom de också fram till att de flesta får positiva upplevelser av rörelse. När de fortsatte att                   
diskutera så kom de in på de fysiska faktorerna och rörelse påverkar kroppen. Deras resultat av den                 
diskussionen blev att om man inte rör på sig så kan det leda till att man blir lat, får hjärtproblem,                    
sämre kondition, blir överviktig vilket i sin tur kan leda till fetma. Forskarna fick även fram i sina                  
studier att barnen menade att om de får svårt att röra på sig så kan det bero på stelhet eller trötthet.                     
Barnen var eniga om att genom olika rörelser så får de mer energi och framförallt att de tycker att det                    
är roligt att utföra olika rörelser. Enligt NU (Skolverket, 2005) så tycker barnen att det är viktigt att ha                   
en positiv känsla när man utövar olika rörelser och då värdesattes en bra miljö som är tillåtande för                  
just rörelser. Barnen påpekar också att genom rörelse så är det viktigt att få springa av sig, att kunna                   
känna att deras kroppar duger och att de får ett ökat självförtroende. Engström och Redelius (2002)                
påstår att idrott är den vanligaste organiserade fritidssysselsättningen för barn. Anledningen till detta             
tror Engström och Redelius (2002) beror på att idrotten bjuder in till olika spännande aktiviteter samt                
att barnen får leka med kamrater i samma åldrar. Engström och Redelius (2002) bekräftar det som                
barnen anser motiverar dem till rörelse nämligen motivationen till fysisk träning kan vara att förbättra               
kroppens fysik, styrka, rörlighet, kondition och smidighet, men det kan även handla om hur kroppens               
utseende förändras. Öhman och Sundberg (2004) har via sin studie undersökt hur barn påverkas av               
innehållet i fysiska aktiviteter. Det de menar är att föreningsidrott och idrotten i skolan har speciella                
syften och mål. Det innebär att de är platsbundna samt är påverkade av olika normer och regler.                 
Öhman och Sundberg (2004) förespråkar därför att ha mer fysiska aktiviteter ute i naturen, alltså att                
barnen får utföra fria rörelseaktiviteter i stället. Detta påverkar barnets kroppsmöte på ett positivt sätt.               
När barnet själv får välja de aktiviteter som de vill utföra så skapas en känsla som blir som en                   
upplevelse i den stunden. Då blir aktiviteten meningsfull och barnet behöver inte känna att de har fel                 
kropp eller att de utför olika rörelser på fel sätt. Därför är det viktigt att barnen får känna sig                   
värdefulla och unika, precis som de är och detta ökar deras lust att röra på sig.  

 

Den fysiska miljöns påverkan för aktiviteter  

Kragh-Muller, Orsted Andersen och Veje Hvitved (2012) skriver i sin bok om goda lärmiljöer för barn                
att elevernas inflytande är en del i att skapa en bra lärmiljö. När lärarna är lyhörda för elevernas                  
önskemål och tar hänsyn till hur de vill arbeta med olika uppgifter skapas det ett förtroende och                 
därmed också en god miljö. Det finns ingenting som säger att alla ideér går att utföra eller borde                  
utföras men elevernas delaktighet i sitt eget liv skapar bra förutsättningar för läraren att skapa en god                 
miljö för eleven. För att läraren ska kunna skapa en god lärmiljö som därmed också skapar utrymme                 
och motivation till aktiviteter så behövs det naturligtvis också en bra och funktionell miljö att börja i,                 
det vill säga bra lokaler, bra fysiska utrymmen som inspirerar och skapar nyfikenhet. Kragh-Muller,              
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Orsted Andersen och Veje Hvitved (2012) skriver att eftersom eleverna rent fysiskt tillbringar det              
mesta av sin obligatoriska undervisningstid i just skolan, är det för skolorna värt att arbeta med att                 
eleverna ska uppleva skolans ramar som stimulerande och funktionella. Ericsson (2005) beskriver            
också miljöns betydelse för såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. En väl utformad fysisk miljö kan               
främja trivsel och koncentration på arbetsuppgifterna, enligt Socialstyrelsen (2004). Miljön påverkar           
också hur barns motorik utvecklas. En viktig möjlighet att aktivt påverka barns motoriska utveckling              
kan därför vara att att påverka den miljö de vistas i. Därav så förespråkar man en bra fysisk miljö och                    
en god relation till eleverna för att få ut det bästa av varje miljö som finns i elevens vardag. Platser                    
såsom lekplatser, stora utemiljöer, fria ytor, lugna rum och idrottshallar är platser där eleverna              
påverkas mycket och brist på detta skapar sämre stimulering till fysisk aktivitet och allsidig rörelse               
upplevelser av barnen. (Ericsson, 2005). Engström (2002) beskriver i sin studie om hur viktig miljön är                
som inspirationskälla för barns lust att rör på sig. Han poängterar även att det är av stor vikt som som                    
barnen får möjlighet att öva in och befästa ett flertal motoriska färdigheter, då detta är något som de                  
kommer att ha nytta av hela livet. Engström tar även upp hur viktigt det är att ge barnen spänning i                    
deras utelek. Dels för att uteleken behöver konkurrera med ett utbud och en viss spänning som det                 
erbjuder barnen när de sitter framför tv, datorer, mobiler och liknande. Huitfeldt m.fl (1998) beskriver               
att barnen utvecklar en stor rörelsefrihet genom att befinna sig i en naturmiljö som till exempel                
skogen. De menar att alla barn bör få uppleva en stor rörelsefrihet som gör att deras naturliga                 
motoriska utveckling utvecklas till den stora grad att de motoriska grundfärdigheterna befästs och             
stärks. Huitfeldt m.fl. (1998) beskriver även att goda motoriska färdigheter kan i sin tur också leda till                 
en meningsfull och en innehållsrik fritid.  
 

Fysisk aktivitet på fritiden 

Studier visar att vårdnadshavarna har en stor inverkan på om barnet är fysiskt aktiva på sin fritid eller                  
inte. Engström (2002) har gjort en studie om olika förhållningssätt i barns hem och vad som kan                 
påverka barns inställning till fysiska aktiviteter. Författaren såg stora klyftor mellan samhällsklasserna            
när det kom till att utöva olika aktiviteter. Det som påverkade mest var kopplat till ekonomi. Även                 
avståndet till aktiviteten och familjens konstellation hade en inverkan på barnets fysiska aktivitet. Det              
Jago, m.fl (2010) visar i sin studie är att föräldrarna spelar en viktig roll i barnens fysiska aktiviteter.                  
Det är föräldrarna som har det största inflytandet på deras barns beteende. Resultat från              
enkätundersökningar framkom det att ju mer tid föräldrarna spenderade med att titta på tv, desto               
högre var risken för att deras barn också spenderade mer tid framför tvn. Det fanns inte heller någon                  
skillnad mellan pojkar och flickor i den aspekten. Mycket därför är bland annat idrotten otroligt viktig                
i skolan. Sollerhed (2006) påpekar att det är väldigt viktigt att barn rör på sig mycket bland annat då                   
de fysiska aktiviteterna har minskat i vårt samhälle, men även för att genom idrotten så får barnen                 
lära sig färdigheter om fysiska aktiviteter som de kommer att ha nytta av i framtiden. NU (Skolverket                 
2005) menar att de barn som inte är aktiva under sin fritid upplever att de får mindre inspiration till                   
aktivitet än de som är aktiva. De aktiva barnen får visa vad de kan och vad de har lärt sig. De barn                      
som inte är så aktiva på sin fritid känner sig oftast klumpiga och dåliga.  

 

Skillnader mellan pojkar och flickor  

Epstein, Kehily, Mac An Gahill och Redman (2001) förklarar utifrån sin forskning att elever              
producerar maktrelationer framför allt ute på skolgården utifrån könstillhörigheter där det oftast blir             
en kamp om vem som ska äga utrymmet. Flynn (1998) beskriver att skolgården används olika               
beroende på kön. Till exempel att flickor är mer för grupplekar på mindre ytor medans pojkarna är                 
mer för tävlingsinriktade aktiviteter som behöver större ytor. Med andra ord så kan man förkorta det                
med att författaren menar att pojkarna intar rollen som deltagare medans flickorna blir åskådare.              
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Likheter finns även under idrottslektionerna. När man kommer till genus och idrott så menar Larsson,               
Fagrell och Redelius (2005) att inflytandet från föreningsidrotten är stor. Speciellt med tanke på              
idrotter som pojkar ofta har större erfarenhet av än flickor (sådana idrotter som till exempel fotboll,                
uppfattas som mer maskulina) är med och påverkar flickors och pojkars villkor i ämnet. Författarna               
menar att betydelsen av tävling och prestation måste ses som en integrerad del i denna problematik i                 
samband med idrotten eftersom just tävling och prestation inom föreningsidrotten förknippas           
särdeles starkt med manlighet. Långt tillbaka så delade man på pojkar och flickor vid gymnastik.  
 
När skolverket (1980) trädde i kraft så bytte ämnet namn från gymnastik till idrott. Målsättningen i de                 
gamla styrdokumenten var då att undervisningen skall medverka till elevernas fysiska, psykiska och             
sociala utveckling samt syftet att skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden            
kroppsrörelse som ett medel till hälsa och välbefinnande. Innehållet i Lgr 80 blev mer mot det                
allmänna hållet och fysiska färdigheter betonades i mindre utsträckning än tidigare. Alltså att inga              
speciella instruktioner finns om flickors och pojkars undervisning förekommer i denna kursplan.            
Skolverket (2018) beskriver däremot att könsskillnader inte heller ska anpassa undervisningen, samt            
att skolverket även betonar att skolans ansvar är att motverka traditionella könsmönster.  
 
Larsson m.fl. (2005) menar att det är just bollspel och lek som är mest aktuellt att syna eftersom det är                    
en aktivitet som i stor utsträckning har förknippats med pojkar/manlighet. Larsson m.fl. menar att det               
redan från lågstadiet är bra om pojkar och flickor vänjer sig vid att öva och spela tillsammans i lag.                   
Odenbring (2010) nämner att på skolor och förskolor så är mönstret att pojkars maskulinitet är mer                
utåtagerande i lekar medan flickorna tenderar att hålla sig i roller som hjälpsamma, samarbete och               
omtänksamma. Författaren menar också att pojkar och flickor tenderar att hålla sig inom likartade              
grupper där utbytet mellan de båda könen är väldigt litet. Om man skulle göra en korsning grupperna                 
emellan och könsrollerna utmanas så är riskerna stora att barnen möts av ogillande av sina kompisar.                
Med detta så menar författaren att det skapar en uppdelning av vilka egenskaper som anses som                
manligt och kvinnligt utifrån sitt kön. Vid idrott så skiljer det sig mellan pojkar och flickor om hur de                   
känner sig under lektionerna. NU (skolverket, 2005) har via sin studie kommit fram till att pojkar                
känner ofta att de får visa vad de kan. De tycker det är roligare och känner sig trygga och sällan                    
rädda. Flickor däremot enligt NU känner sig oftare klumpigare, dåliga, mindre trygga och mer rädda               
än vad pojkarna gör.  
 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har den forskning som presenteras i bakgrunden visat att det finns flera              
orsaker som antingen bidrar eller hindrar barn från att utöva fysiska aktiviteter.  
 
Precis som Kiphard (1990) och Engström (2002) nämner så är det väldigt viktigt att skolorna med sina                 
båda verksamheter ser över så att de genom sin undervisning får med de motoriska grundformerna.               
Dessa är väldigt viktiga för att barnen ska kunna utöva många olika fysiska aktiviteter genom hela sitt                 
liv Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att människor har behov av rörelse för att kunna                
fungera på bästa möjliga sätt i livets alla skeenden och rörelse kan också ses som fundamentalt                
mänskligt. Leken har en stor betydelse för att främja barnets sinne för motorik, vilket är en positiv                 
utveckling av barns begreppsbildning. Engström och Redelius (2002) menar att lekens syfte ska leda              
till lust och glädje till de som deltar. Författarna menar också att detta kan vara inkörsporten för barn                  
att hitta en passande aktivitet till sig själva.  
 
Johansson (2008) och Svensson (2005) beskriver att barns upplevelser av fysiska aktiviteter oftast är              
positiva. Barnen själva berättar att de bland annat kan känna att de mår dåligt och känner sig negativt                  
påverkade om de inte rör på sig. Enligt NU (skolverket, 2005) så tycker barnen att det är viktigt med                   
en positiv känsla vid aktiviteter. Öhman och Sundberg (2004) förespråkar att ha mer aktiviteter ute i                
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naturen då de inte är platsbundna med speciella syften och mål som till exempel idrottslektionerna               
har. 
 
Kragh-Muller m.fl. (2012) beskriver att elevernas inflytande är en del av att skapa en bra lärmiljö.                
Författarna menar att det handlar inte enbart om hur miljön är uppbyggd utan också vilken miljö som                 
man skapar omkring sig. Engström (2002) tar också upp vikten om att miljön påverkar hur barns                
motorik utvecklas och deras lust till att vilja röra på sig medan Huitfeldt m.fl. (1998) beskriver att                 
barnen utvecklar en stor rörelsefrihet genom att befinna sig i en naturlig miljö som till exempel                
skogen.  
 
Engström (2002) och Jago m.fl. (2010) visar i sina studier att att vårdnadshavarna har en stor inverkan                 
på om barnet är fysiskt aktiva eller inte. Den största faktorn för inaktivitet är den ekonomiska biten.                 
Sollerhed (2006) påpekar därför vikten av hur viktigt det är med bland annat idrott i skolan.  
 
Flynn (1998) beskriver att skolgården används olika beroende på om det gäller pojkar eller flickor. Det                
alla forskare är överens om är är att pojkar tar större plats än vad flickor gör. Larsson m.fl. (2005)                   
poängterar att det är bollsporter som mest förknippas med pojkar. Även styrdokumenten har sett              
olika ut under olika tidsperioder. Förr i tiden så hade man idrott pojkar för sig och flickor för sig. I dag                     
menar skolverket (2018) att skolan ansvar är att motverka traditionella könsmönster.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att se hur barns upplevelser av fysisk aktivitet och lek kan leda till en 
förändrad pedagogik inom ramen för rörelse.  

Frågeställningar: 

·        Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på skolan? 
·        Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på sin fritid?  
·        Vilka eventuella skillnader mellan upplevelserna går att se ur ett genusperspektiv?  
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Metod 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter barn har av fysisk aktivitet. Studien               
kommer även att studeras genom ett genusperspektiv, detta för att se om det finns några skillnader i                 
pojkars och flickors upplevelser samt erfarenheter. Vi har valt att studien följer en hermeneutisk teori               
vilket innebär att tolkning, förklaring och förståelse har använts för att skapa en helhetsbild av               
studiens syfte. Vidare är undersökningen av kvalitativ inriktning där gruppintervjuer användes som            
metod för att samla in data. Gruppintervjuer enligt Bryman (2002) är en undersökningsmetod där en               
grupp människor samtidigt tillfrågas om en viss frågeställning eller ett visst tema. Det vill säga att                
frågorna ställs till hela gruppen och uppmuntrar till diskussioner. Med den kvalitativa inriktningen så              
vill vi komma objektet närmare och att de då kan få en djupare förståelse för de frågor som vi har.                    
Vidare menar Bryman att fördelen med denna metod är att man får en väldigt detaljerad information                
vilket dock innebär en stor mängd efterarbete.  

Urval  
Vi valde att göra gruppintervjuer med barn på två olika skolor i två olika kommuner i Sverige. Den                  
ena skolan ligger centralt i en mindre kommun. På denna skola går nästan 450 elever i årskurserna F-5                  
som är uppdelade i A, B, C och D klasser. Fritidshemmet är uppdelat i fyra fritidsavdelningar för                 
årskurserna F-1 medan det är två fritidsavdelningar i årskurserna 2-5. Den andra skolan ligger på på                
landsbygden i en mindre kommun även den. På denna skola så går det omkring 120 elever i                 
årskurserna F-6 som är uppdelade klassvis förutom en 4-5a. Fritidshemmet har endast en avdelning              
där det är 70 stycken inskrivna från åldern 6-12 år. Doverborg och Pramling (2000) menar att om man                  
söker intresset att för att studera hur barn arbetar i grupp så är gruppintervju att föredra, men man                  
måste ha i åtanke att barnen påverkas av varandra. Intervjuerna var uppdelade i fyra omgångar, i en                 
grupp var det fyra barn och i tre grupper var det 3 barn. Vi valde att dela upp flickor och pojkar i                      
olika grupper för att få ett så tydligt underlag att arbeta med som möjligt. Detta val gjorde vi utifrån                   
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att valet av informanter är avgörande för en studies              
kvalitet och validitet. Det innebär att man ska välja ut relevanta informanter till undersökningen              
utifrån syfte och det aktuella forskningsproblemet. Då denna studie syftar till att undersöka barnens              
erfarenheter av fysisk aktivitet föll det sig naturligt att det skulle vara barn som delta som                
informanter. Att barn deltar i studier ser Källström Cater (2015) som viktigt för att få en djupare                 
förståelse för barns upplevelser och perspektiv. Hen menar att det inte är tillräckligt att bara få vuxnas                 
antaganden om hur barn erfarar och upplever händelser och fenomen. Doverborg och Pramling (2000)              
beskriver även att intervjuer med barn är ett bra redskap för att kunna förstå om barns tänkande och                  
om de verkligen förstår sin egna kunskapsinlärning samtidigt som pedagogerna får en bättre             
förståelse och kan då skapa bättre lärande miljöer för barnen. Trost (1997) menar att då valet av                 
intervjupersonerna, alltså barnen inte heller var slumpmässiga, så valdes de undermedvetet ut, så det              
är därför som resultatet blev som det blev.  
 
Enligt Eriksson m.fl. (2015) så är urvalet är ett styrt urval för att lärarna hjälpt oss välja ut barn som de                     
ansåg vara lämpliga samt där vårdnadshavarna gav sitt samtycke samt vilka barn som samtycke till               
deltagande i vår studie och att vi valde att intervjua både pojkar och flickor. Vi tog först kontakt med                   
rektorer och berörda lärare via mejl för att berätta om vår studie. Sen kontaktade vi rektorerna och de                  
berörda lärarna via telefonsamtal och fick godkänt av dem. När det var godkänt så fick rektorerna och                 
lärarna var sitt missiv (se bilaga 2 och 3) av oss. Sedan hjälpte berörda lärare oss att dela ut missiv till                     
vårdnadshavare (se bilaga 4). I de missiven har vi på ett enkelt och tydligt sätt beskrivit om studiens                  
syfte, innehåll, mål och upplägg. Vårdnadshavarna fick missiven med sig hem samt ett             
samtyckesformulär (se bilaga 5) där de godkänner att deras barn, tillsammans med barnets samtycke,              
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medverkar i studien. Genom missiven och samtyckesformuläret uppfyller studien samtyckeskravet          
(Vetenskapsrådet 2011). 

Genomförande 
Studien är baserad på fyra olika gruppintervjuer. Totalt har 13 barn deltagit under fyra tillfällen.               
Grupperna utgick från barnets fysiologiska kön, där två grupper bestod av pojkar och två grupper av                
flickor. Denna studie är genomförd i två olika kommuner på liknande skolor. Då det handlar om att                 
intervjua och diskutera med barn så valde vi att ta rollen som diskussionsledare. Det gjorde vi för att                  
säkerställa diskussionernas kvalité och även ha möjligheten att uppmuntra barnen till att diskutera.             
Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att det är viktigt att gruppledaren intar rollen att handleda och väcka               
nyfikenheten hos deltagarna genom att via lämpliga ledningsstrategier för att den positiva andan ska              
kvarstå så att samtalet inte rinner ut i sanden.  
 
Då vi bor väldigt långt ifrån varandra så kunde vi inte hjälpas åt vid själva intervjuerna, vilket kan ha                   
varit bra för det är så lätt att missa bland annat följdfrågor. Om vi däremot hade varit två så kan det                     
ha inneburit att barnen känt sig mer trängda och inte vågat att prata på samma sätt som när vi var                    
ensamma under intervjuerna. Däremot så spelade vi in själva intervjuerna med våra mobiltelefoner,             
samt förde lite anteckningar som stödord. Innan vi började med röst inspelningarna så berättade vi               
det för barnen som skulle intervjuas och för att få deras godkännande. Samtliga godkände att bli                
inspelade. Trost (1997) argumenterar för att det är bra att spela in de intervjuer som man gör. Han                  
menar att man då som intervjuare kan gå tillbaka och höra alltihopa flera gånger samtidigt som allt                 
som sagts under själva intervjun blir med. Dahlin - Ivanoff (2015) menar att det är oerhört viktigt att                  
vara lyhörda kring det som sägs eftersom samma erfarenheter och upplevelser kan förklaras på              
många olika sätt. Westlund (2015) beskriver att objektet för hermeneutisk forskning är individens             
livsvärld. Detta innebär att man inte kan observera direkt, utan vad som kan observeras är vad                
människor säger och gör och hur de integrerar med andra.  
När alla intervjuer var avklarade så har det empiriska materialet bearbetats och analyserats             
tillsammans. Vi har valt att inte dela upp skolorna under resultatdelen utan vi bestämde oss för att                 
jämföra de svar som vi fått för att se om det finns likheter och skillnader.  
 
Vi bestämde dag och tid med lärarna för att genomföra intervjuerna. På båda skolorna blev det en                 
eftermiddag när det var fritids för att undvika att barnen inte skulle missa så mycket i skolan.                 
Intervjuerna genomfördes sedan i ett lite mindre avskilt rum, alltså ett ställe som barnen känner sig                
trygga i för att undvika eventuella störningsmoment. Vi valde att använda oss av liknande rum på                
båda skolorna för att de yttre faktorerna inte skulle ha någon märkbar skillnad. Detta gjordes på båda                 
skolorna för att kunna få ett varsitt liknande intervjutillfälle. Väl på plats inne i de rum som vi blev                   
tilldelade på de båda skolorna med de barn som skulle intervjuas, så presenterade vi oss noga och                 
förklarade varför vi var där. Några av barnen kontrade med att de redan visste varför vi var där och                   
att de faktiskt själva hade godkänt att medverka i denna studie. Då vi gjort många olika intervjuer                 
med barn under denna utbildning, så har vi lärt oss en sak och det är att bekräfta för barnen att det är                      
de som är experterna. Det är de som ska berätta för oss hur de upplever fysiska aktiviteter och lekar i                    
skolan och sedan på sin fritid. Det är deras ord och känslor som vi vill ha reda på. Vi påminde även                     
barnen om att de när som helst kunde avbryta intervjun  och lämna rummet utan att förklara varför.  

Databearbetning 
Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats tillsammans och således har vi inte gjort              
någon uppdelning av skolornas enskilda material. Detta då studien inte har som avsikt att jämföra               
skolorna med varandra utan snarare hitta likheter och gemensamma drag i barnens upplevelser och              
erfarenheter. Vi har analyserat materialet med den hermeneutiska teorin som utgångspunkt. Valet av             
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denna teori föll sig naturligt då studiens syfte strävar efter att skapa oss en förståelse kring barns                 
upplevelser av fysisk aktivitet samt ta reda på vad som motiverar de till att röra på sig mer. Det blir                    
vår uppgift som mottagare att tolka det barnen har att förmedla. Det leder oss in på hermeneutiken                 
som enligt Westlund (2015) kan ses som en tolkningsteori, där syftet kan vara att begripa, tyda och                 
förmedla det barn känner och uppfattar om olika upplevelser. Vi valde att spela in våra               
gruppintervjuer, vilket gjordes med hjälp av en mobiltelefon. Ljudfilen transkriberades sedan           
ordagrant vilket resulterade i ett material i pappersform att koda och analysera. Kodningsschemat             
som togs fram utgick från studiens syfte och frågeställningar: upplevelser i skolan, upplevelser på              
fritiden samt upplevelser och genus.  
Genom att sedan använda oss av en mindmap så kunde vi dela upp olika uttalanden av barnen i de                   
olika frågeställningarna som kategorier där vi ansåg att de passade in. När vi ansåg oss klara med                 
denna första sortering, påbörjade vi nästa steg vilket skulle komma att bli där vi skulle försöka klura                 
ut vad vi nu hade för innehåll i de olika kategorierna. Här insåg vi rätt snart att det skulle vara lättare                     
om vi fick fysiska lappar att dela upp i olika högar, så vi tog beslutet att göra detta, för att ha möjlighet                      
att få en större bild på hela processen samt att kunna flytta innehållet enkelt mellan kategorierna. När                 
den första kodningen genomfördes och de tre kategorierna fyllts med material, analyserades det             
materialet vilket resulterade i underkategorier. De underkategorier som hittades var: motivation,           
positivt/negativt,  intresse,  begränsningar samt yttre och inre faktorer 
 
Den tredje kategorin, där vi ville se eventuella skillnader mellan pojkar och flickors upplevelser              
resulterade i underkategorierna: miljön, lekar/aktiviteter och negativt/positivt. Vi valde att ha med            
positivt och negativt i varje kategori för att vi tolkade i barnens upplevelse beskrivningar att det fanns                 
många känslor om hur man kunde känna sig efter eller innan fysisk aktivitet, både på skolan och                 
fritiden och det var någonting som vi ville uppmärksamma. Det här sättet att sortera materialet har                
hjälpt oss på vägen för att skapa en förståelse mellan delen och helheten. ”Metaforiskt kan vi kalla                 
varje del för en pusselbit som bidrar till att hela bilden träder fram.”(Westlund, 2015, s.84)  
 

Etiskt ställningstagande 
Vi har i vår studie utgått från de fyra forskningsetiska grundreglerna som Vetenskapsrådet (2011) har               
utformat; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Fyra krav som tagits          
fram för att framförallt skydda deltagare i studien. All forskning har enligt Vetenskapsrådet ett              
forskningsintresse som styr och driver forskningen framåt. Det innebär att författare till en studie              
under hela arbetsprocessen måste göra forskningsetiska överväganden. I den här studien så är det              
barnens upplevelser samt erfarenheter som har studerats. Då det är barn som deltagit i studien måste                
skriftligt samtycke till deltagandet inhämtas från båda vårdnadshavarna samt muntligt eller skriftligt            
från barnet. När första kontakten togs med rektorerna på skolorna där studien utfördes förklarades              
syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att ett samtycke kunde avbrytas och tas                
tillbaka när som helst under studiens gång. Det informerades även vårdnadshavare och barn om. Vi               
var tydliga med att förklara att alla uppgifter om skolan och deltagarna skulle tas hand om med                 
säkerhet. Vi förklarade att både kommun, skola och barnen skulle bli avidentifierade samt att              
materialet som vi samlat in under studien skulle komma att raderas så fort det självständiga arbetet                
blivit godkänt. Till denna studie inhämtades samtycke från vårdnadshavarna och från barnet            
skriftligt. Detta för att barnen ska få känna sig mer delaktiga i beslutet om att delta.  
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Resultat 
I följande avsnitt presenterar vi resultatet av vår studie, resultatet är indelat i våra forskningsfrågor,               
således de frågeställningar vi har i vårt syfte. Vidare har vi delat in dessa i ett antal kategorier som                   
svarar på forskningsfrågorna.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter barn har av fysisk aktivitet samt ur ett                 
genusperspektiv se vilka eventuella skillnader som finns i flickor och pojkars upplevelser. I analysen              
av det empiriska materialet har vi letat efter likheter samt skillnader i barnens utsagor. Vi har med                 
den hermeneutiska teorin som inspiration gått in med en förförståelse för fenomenet och sedan tolkat               
det barnen berättar för att förstå hur barnen kan uppfatta fysisk aktivitet. I resultatdelen kommer vi                
nu presentera, återge, redogöra och kategorisera, eftersom vi även valt att ha vår analysdel              
sammansatt med resultatdelen så handlar den också om att tolka, jämföra och förklara. Citaten som               
presenteras i resultatet har fingerade namn, vilket följer konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet,          
2011).  

Detta är forskningsfrågorna vi har utgått från:  

● Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lekar på skolan? 
● Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på sin fritid? 
● Vilka eventuella skillnader mellan upplevelserna går att se ur ett genusperspektiv? 

Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lekar på skolan? 
Här besvaras den första forskningsfrågan, där två kategorier har framträtt: Intresse skapar motivation             
samt miljön spelar roll.  

Intresse skapar motivation 

I barnens utsagor framträder de att det som motiverar barnen till rörelse är delade intressen. De                
förklarar att det ofta går i perioder vad man brukar göra men något som är gemensamt för utsagorna                  
är att oavsett vad det är för aktivitet så handlar det om intresse från barnens sida. En tolkning är att                    
barnen har olika aktiviteter beroende på årstid men även deras intressen skiljer sig åt beroende på vad                 
som är populärt vid tillfället. Aktiviteterna som barnen återberättade varierade från spela kula,             
fotboll, skridskor eller att leka olika lekar, beroende på intressen.  
 

Moa: Just nu är det spela kula som är roligast, ibland spelar vi blandat med tjejer och killar                  
men oftast spelar killar tillsammans och tjejer tillsammans.  
Anna: jaa, mest kula, ibland spelar jag fotboll också, men mest kula på rasterna.  

 
I det som Moa och Anna diskuterar så handlar det om vad de tycker mest om att göra på rasten, vad                     
de gillar att leka eller göra för aktiviteter. Dem beskriver att det just nu handlar mest om att spela kula                    
på rasterna, i den diskussionen kan vi se likheter mellan andra utsagor där barnen beskriver liknande                
upplevelser. De förekommer i de flesta av barnens utsagor att det oftast handlar om vad som är                 
populärt vid tillfället.  
 
Det framkommer även att de anser en aktivitet som roligast när man gör den med sina vänner. Det                  
kan också leda till att de det skapas ett större intresse för aktiviteten vilket också kan innebära en ökad                   
motivation. Denna förklaring stärks då barnen vid upprepade tillfällen pratar om att aktiviteterna på              
fritids är roliga beroende om valet av personer i grupper är barnens, det vill säga om barnen får välja                   
själva vilka de vill göra aktiviteter med. Barnen diskuterar:  
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Ida: Alltså på fritids är det bäst när vi får vara inne och leka fritt eller vara i gympan.  
Petra: Grupperna vi har på fritids är inte kul, att vara i skogen och göra saker, man vill hellre                   
bestämma själva.  

 
Flera av barnen beskriver liknande upplevelser som Ida och Petra. Dem tycker fritids är som bäst då                 
de får leka fritt, välja vem de vill leka med och bestämma grupper själva. De gruppkonstellationer                
som påpekas som roligast i diskussionerna mellan barnen är de grupper de själva får vara med att                 
bestämma över, när dem själva får välja kompisar. Detta går givetvis att diskutera om huruvida det är                 
passande att barnen själva får välja men ur barnens utsagor så upplever de en aktivitet roligare om de                  
har sina kompisar närvarande, vilket i sin tur skulle öka motivationen till aktiviteten.  
 
I klassrummet framgår det i flera utsagor att barnen skulle tycka att det vore roligare om man skulle                  
få röra på sig mer eller få pauser med rörelser under lektionerna. Några barn nämner också att det                  
redan finns sådana pauser i skolan, men att de skulle vilja ha fler sådana pauser och fler varierade                  
rörelser.I flera utsagor så ges det också exempel på vad som skulle göra pauserna roliga och flera                 
pratar också om varför de vill ha pauser.  

 
Frida: Det vore jätteskönt om man skulle få röra på sig mer, kanske leka någon lek..  
Mia: jaa, man blir ju piggare då också.. man blir så trött av att sitta stilla och bara arbeta.. 
Frida: jaa, man skulle kunna köra de där “Just Dance” också ju ..  
Mia: jaa, det skulle vara kul .. härma danserna.  
 

Resonemanget kring att det är intresset hos barnen som styr deras motivation stärks ytterligare av               
diskussionen mellan flickorna. I klassrummet handlar det inte längre bara om vilka vänner som är               
med för att det ska skapa intresse och motivation. Barnen beskriver att de fokuserar mer på hur                 
läraren kan ha mer rörelse, mer lekar och aktiviteter som barnen finner roliga.  
 
Barnens berättelser speglar en lust att ha mer rörelse under lektionerna, trots denna lust till mer                
aktiviteter under själva klassrummet så har barnen en förståelse för att det kan betyda längre dagar                
för att de missar annat som de ska lära sig i skolan. Den förståelsen går att se i flera utsagor av barnen,                      
framförallt i hur de förklarar hur de vill ha fler aktiviteter men också i hur de diskuterar hur de skulle                    
känna sig piggare och gladare efter, så att de kan arbeta mer effektivt igen.  
Diskussionen nedan är en fortsättning på den diskussion beskriven i textstycket ovan: 
 

Ida: Alltså det hade ju varit roligt med fler aktiviteter men då hinner vi inte med annat på                  
lektionerna ju ..  
Mia: Ja men Ida, får vi leka ibland så blir vi ju snabbare sen, på matte och sånt. Då kan vi                     
räkna bättre!  
Ida: ja men då tror jag vi kommer få längre dagar eller kortare raster.  

 
Ur barnens utsagor kan vi tolka en vilja till att ha fler roliga aktiviteter under framförallt själva                 
klassrumstiden, men samtidigt så finns det en förståelse hos de flesta av barnen att det inte skulle                 
fungera på det viset de önskat. I flickornas diskussion ovan så kan man tolka deras förståelse för hur                  
dagen möjligen kan bli längre eller att rasterna blir kortare. Barnens förståelse för detta är               
imponerande och intressant, framförallt då deras förståelse visar hur de uppfattar någonting som             
möjligtvis läraren ha nämnt eller förklarat. Det kan ha förekommit ett samtal mellan barn och lärare                
där läraren möjligtvis ha förklarat att detta kan bli fallet, men det kan endast tas som tolkningar samt                  
spekulationer ur barnens förståelse.  
Pojkarna hade även dem liknande upplevelser av att de skulle vilja ha fler raster men framförallt                
längre.  
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Niklas: Jag tycker om att spela fotboll på rasten ju, men dom är så korta så man hinner inte                   
spela matcher, vi har några raster men dom är för korta.  
Alex: ja man hinner inte spela en match ..  
Niklas: Vi spelar ändå matcher ju, tror inte vi kommer få längre raster så vi spelar små                 
matcher.  
 

Denna diskussion mellan Niklas och Alex påpekar inte tydligt förståelse för det som flickorna Mia och                
Ida antydde till, trots detta så kan vi dra slutsatser utifrån att pojkarna beskriver att de upplever att de                   
vi skulle vilja ha längre raster men att de förmodligen inte kommer få det, dock så beskriver dem                  
ingen förståelse för varför det är så utan bara deras medvetenhet kring att de förmodligen inte                
kommer få det.  

 
Efter dessa diskussioner så följde vi upp med att ifrågasätta om det skulle vilja ha mer rörelse i                  
klassrummet istället för raster och isåfall vad de skulle vilja ha. Diskussionen fortsatte och barnens               
utsagor fick även nu liknande upplevelser.  
 

Niklas: Jaa, alltså det är bra om man får ta en stund att inte skriva, men jag gillar inte när vi                     
dansar eller så mycket, då är det om vi kör fortnite danser som det kan vara lite kul.  
Alex: jaa, det är kul. men vi hinner oftast inte dansa så länge innan fröken får avbryta för att vi                    
ska hinna med annat.  
 

Precis som pojkarnas diskussion så kan man finna liknelser och återkommande faktorer i de flesta av                
barnens upplevelser. De vill ha fler tillfällen i framförallt klassrummet där de får ha rörelsepauser               
eller andra aktiviteter som eventuellt inte ingår i den vanliga undervisningen.  

 

Miljön spelar roll 

Något som är återkommande i alla berättelser är hur barnen anser att miljön spelar en stor roll för                  
deras motivation till rörelse. Barnens berättelser skiljer sig i vad det är de saknar på skolgården och                 
vad det är som gör skolgården till en bra och rolig plats, men likheterna är att de anser att platsen är                     
viktig. I utsagorna kan man tyda en vilja att skolgården förbättras på ett ellet annat sätt och någonting                  
som är gemensamt för alla upplevelser är hur barnen anser att de borde få en större möjlighet att                  
utveckla skolgården med diverse saker tillsammans med pedagogerna på skolan. Man kan antyda en              
vilja hos barnen att få vara delaktig i beslut som tas gällande skolgården. Två pojkar diskuterar:  
 

Filip: Alltså den där klätterställningen är ju för bebisar, vi ville ha en med nät, fler stänger som                  
man kan hänga i, men så får vi den där..  
Jonas: Jaa, alltså vi sade vad vi ville ha och vi ville ha en klätterställning, den förra hade ju                   
klättervägg och många andra saker ..  
Filip: ja, den är inte rolig.. den är för små barn, inte för oss.  

 
Diskussionen som barnen för visar på en upplevd begränsning i rörelseaktiviteter på skolgården. Den              
påvisar även ett missnöje hos barnen som grundar sig i att de först fick vara delaktiga i en fråga som                    
var viktig för dem och sedan uppleva att ingen lyssnade på vad de hade att säga i alla fall. Pedagoger                    
på en skola som först inkluderar barnen i beslut som ska tas, men sedan ändå väljer att exkludera dem                   
motiverar inte barnen till rörelse.  Flera barn berättar liknande upplevelser:  

Frida: Vi bad om att få en ställning där vi kan hänga knäveck, men de fick vi inte. 
Mia: Nä, vi fick istället den där lilla klätterställningen med rutschkana på. 
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Frida: jaa, vi trodde vi skulle få en till sån röd vi har nu, för vi är många som klättrar på den                      
och alla kan inte hänga knäveck samtidigt nu. 

I både pojkarna och flickornas berättelser beskrivna ovan så framgår det att de har fått varit med och                  
bestämt vad de vill förändra på skolgården men att det sedan inte blivit som de tänkt sig. I barnens                   
upplevelser kan man tolka en tydlig besvikelse och att de känner att de inte fick vad de blivit lovad.                   
Ytterligare en likhet som går att tolka under samtalen med barnen är hur miljön på skolgården är den                  
miljö barnen vill diskutera mest kring när man ställer frågan vad de tycker om miljön, men de berättar                  
även om olika platser inomhus i skolan som de skulle vilja förbättra eller förändra på något vis. En                  
återkommande plats som flera av barnen nämner är idrottshallen som finns på skolan och då syftar de                 
framförallt på redskapen som finns, inte själva miljön. Däremot så kan man se en koppling mellan i                 
hur de även uppfattar den fysiska miljön bra i idrottshallen om det finns mer redskap att använda.                 
Barnen upplever att redskapen är dåliga, att de är för få för antalet barn i respektive klass samt att det                    
inte finns redskap till varje aktivitet utan att de får improvisera i många lekar för att det fattas                  
utrustning.  

Jonas: Det är roligt på idrotten när vi kör fotboll eller killerboll.  
Filip: ja eller basket, men alla kan inte köra samtidigt för vi har inte så många bollar.  
Jonas: ja, basket är kul när vi har det. Vi brukar inte spela samtidigt?  
Filip: nej för att vi inte kan, vi är ju så många i klassen.. så vissa får ju spela pingis och några                      
får spela basket.. 
 

Diskussionen mellan Jonas och Filip tydliggör den tolkning som framförs. Det som är den tydligaste               
kopplingen i barnens berättelser och upplevelser är att det är återkommande att de uppfattar bristen               
på redskap och att utifrån detta anser de den fysiska miljön som bristande, men det som är                 
ihopkopplat med den fysiska miljön är den uppfattning barnen har av bristande redskap och fysisk               
miljö skapar en sämre upplevelser av miljön i det stora hela, så det blir automatiskt en sämre lärmiljö                  
för att barnen inte finner platsen som givande.  

Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på sin fritid? 
Här besvaras den andra forskningsfrågan, där två kategorier har framträtt och som är flera aktiviteter               
eller ingen alls samt engagemang hos vårdnadshavare.  

Flera aktiviteter eller ingen alls  

När det kommer till barns upplevelser av fysisk aktiviteter och lek på fritiden så ser vi skillnader, en                  
återkommande skillnad är att de barn som utövar sporter ofta har flera stycken istället för att bara                 
ägna sig åt en medan de som inte ägnar sig åt någon speciell aktivitet på fritiden ofta har andra                   
intressen. Det vill säga de barn som ägnar sig åt aktiviteter såsom olika idrotter har ofta flera olika                  
sporter samt att de har olika beroende på vilken årstid det är. Däremot de barn som inte utövar någon                   
sport har andra intressen såsom att baka eller leka med vänner.  

Två flickor diskuterar deltagande i idrottsföreningar:  

Moa: Jag spelar handboll, fotboll, åker konståkning på vintern.. det räcker med en sak på               
vintern då det är konståkning för vi har minst tre i veckan, med tävling då..  
Sara: jag spelar också fotboll och handboll. Men fanns det basket skulle jag spela det.. det vore                 
kul.  

Killarna i samtal om hur många aktiviteter de utövar på fritiden:  
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Alex: jag spelar hockey, fotboll och åker skidor  
Niklas: jag tränar hockey, fotboll. men hockeyn är roligast 

I denna fråga så har både flickor och pojkar liknande berättelser, det handlar om intresset för sporter                 
eller aktiviteter överlag. Här kan vi dock tyda att det möjligtvis kan vara socioekonomiska faktorer               
ligga till grund för hur barnets fritidsaktivitet ser ut. Denna antydan har sin grund i hur barnen                 
förklarar olika upplevelser där vi ser att vårdnadshavare har olika förutsättningar för att kunna ha               
möjligheten att bland annat skjutsa sina barn till en träning eller betala för de eventuella utgifter som                 
kan komma av att vara delaktig på en aktivitet. 

Engagemang hos vårdnadshavare  

Det framgår i flera grupper att det många gånger handlar om vårdnadshavaren har möjlighet att               
skjutsa till en aktivitet eller inte. I vissa utsagor så handlar det om tid från vårdnadshavarens sida. I                  
andra så handlar det om socioekonomiska förutsättningar. Oavsett vad anledningen är så har de en               
sak gemensamt, det handlar om vårdnadshavares engagemang och intresse. Vi såg också likheter i de               
berättelser där de tydligt framkom att barnen och vårdnadshavarna hade liknande intressen. I en              
diskussion mellan två pojkar lyfter de att de måste åka sju mil för tur och retur för att kunna utöva sin                     
fritidsaktivitet hockey: 

Niklas: Vi är många som tränar samtidigt, så då brukar våra föräldrar turas om att köra en                 
varsin gång, sen är det bara träning en gång i veckan.  

Detta påvisar ett intresse från vårdnadshavaren, vilket i sin tur resulterar i att Niklas i det här fallet                  
har möjlighet att utöva den sport han vill. Barnen visar förståelse att det finns faktorer som gör att de                   
inte har möjlighet att utöva vissa aktiviteter. På grund av dessa förutsättningar nämns ovan, att vår                
tolkning är att barnen upplever detta som något negativt. Framförallt om man vill utöva en sport men                 
det inte finns möjlighet av olika anledningar.  

Vi kan se både exempel som Niklas erfarenhet, vissa av barnen försöker skydda sina vårdnadshavare i                
frågan om varför dem inte kan åka eller varför dem inte kan utöva en speciell aktivitet. Detta påvisar                  
en förmåga hos barnen att känna in situationen och att ha förståelse för att det finns olika                 
förutsättningar.  

Tim: jag tränar ingenting sport, jag brukar hoppa studsmatta med brorsan eller så brukar vi               
skjuta på ett mål ibland.  

När Tim berättar detta så ställer vi en följdfråga där vi ifrågasätter varför han inte tränar någonting,                 
om han inte vill eller om det handlar om andra saker.  

Tim: jag gillar inte det som jag kan träna här, jag skulle tycka det var kul med brottning eller                   
någon kampsport men det finns ju inte här.  

I Tims berättelser så framkommer det inte vad det finns för orsaker till varför han inte kan utöva en                   
sport som inte finns i närområdet, det finns bara en förklaring till att han inte kan utöva den sport han                    
vill för att den inte finns där han bor. Här kan vi endast tolka och försöka förstå vad som kan ligga                     
bakom den enskilda situationen men det handlar fortfarande om förståelsen av barnet för att det inte                
är möjligt.  

I vissa utsagor så får vi intrycket av att alla barn vill inte heller utöva någon idrott men de kan ha                     
upplevelser av fysisk aktivitet och lek i hemmet ändå och det vill de gärna berätta om. De trycker på                   
att deras upplevelser är positiva och i många grupper så vill barnen berätta för varandra om vad de                  
brukar göra på sin fritid, ofta tillsammans med sin familj men de vill gärna berätta om aktiviteter de                  
brukar göra med sina vänner.  
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Vilka eventuella skillnader mellan upplevelserna går att se ur ett          
genusperspektiv? 
Här besvaras den tredje forskningsfrågan. Fokuset här låg på skillnader samt likheter mellan barnens              
berättelser och upplevelser uppdelat i kategorierna: Skillnader i upplevelser av skolgården samt lek eller              
sport.  

Skillnader i upplevelser av skolgården 

Det som vi kan se som en stor skillnad mellan flickor och pojkars upplevelser så är det i deras                   
förhållande och tankar kring skolgården. De skillnader som finns är att de vill förändra saker på                
skolgården, de vill förändra miljön och få nya saker som skulle ge motivation till lek och rörelse,                 
däremot så ser vi olikheter i vad detta kan tänkas vara. Pojkarna diskuterar fotbollsplan, fotbollsmål,               
plats att springa på och fler platser där man kan utöva olika sporter.  

Alex: alltså fotbollsmålen är dålig .. nätet är borta. Jag tror fler skulle spela om det var bättre                  
mål..  
Sam: jaa jag tror också det. Större mål också. 

Skillnaderna mellan pojkarna och flickorna när det kommer till det så handlar det om att flickorna vill                 
ha mer saker på skolgården, bland annat ny klätterställning, nya leksaker och fler öppna ytor där de                 
kan leka lekar. Utifrån detta så har vi gjort tolkningen att pojkarna fokuserar mer på aktiviteter där de                  
handlar om tävling och sport medan flickorna fokuserar mer på miljön, redskap, lekar och platser där                
de kan få sitta still och pyssla.  

I skillnaderna kan vi tolka ett större intresse av flickorna för förbättring av skolgården som helhet för                 
att de ska få en trevligare miljö medan pojkarna fokuserar mer på att de vill ha bättre förutsättningar i                   
några aktiviteter som skulle stärka den fysiska aktiviteten.  

Gemensamt för flickor och pojkars erfarenhet är att om det finns rastaktivitet på skolan så är det                 
mestadels roligt samt att det inte spelar någon roll vad det är för aktivitet utan berättelserna tyder på                  
att det handlar om möjligheten till en uppstyrd lek där alla får vara med och reglerna är satta av en                    
pedagog som finns runt leken för att stötta eventuella konflikter som kan uppstå.  

Några flickor diskuterar rastaktiviteter:  

Ida: Det är roligt med rastaktiviteter för då kan det bli nya lekar som inte lekt, eller så är det                    
många barn med och då blir det roligare också att leka..  
Petra: jaa, på onsdagar så är det alltid en rastaktivitet på rasten efter lunch, det är roligt.  

Några pojkar som diskuterar:  

Tim: på rastaktiviteterna är alla med, det blir mindre bråk också då för en fröken bestämmer lek och då                   
brukar de inte bli bråk  
Filip: ja, det är roligt, ibland. vi har det inte så ofta heller så det är roligt då.  

I dessa utsagor beskrivna ovan så tolkar vi likheterna som att de finner en lek eller aktivitet rolig när                   
en lärare går in med en uppstyrt lek. Möjligtvis så handlar detta om att barnen känner att alla får                   
samma förutsättningar att delta i leken samt att reglerna blir tydligt upplagda.  
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Lek eller sport  

I diskussionerna om idrott på skoltid och andra aktiviteter, bland annat på fritids så skiljer sig                
upplevelserna åt mellan pojkar och flickor.  

I förslag om förbättringar på rörelsepauser i klassrummen så framkommer det flera gånger att              
pojkarna vill ha fler raster samt fler möjligheter till aktiviteter både på skolgården och inne i                
idrottshallen. Flickorna däremot föreslår förändringar som att ha fler danser, samarbetslekar samt            
olika aktiviteter där de får ha rörelse i klassrummet under en kort stund för att sedan kunna fokusera                  
på arbetet igen. Likaså i de situationer där de kommer på tal om vad som är roligast att göra på                    
fritidshemmet så skiljer sig upplevelserna åt. Två flickor diskuterar fritids:  

Frida: jag tycker det är roligt på fritids när man får göra pyssel, som månadens pyssel som vi                  
har .. nytt pyssel och då får man pyssla mycket, det är roligare än när vi gör annat.  
Petra: jaa, det är roligt ..  
Frida: det tråkigaste på fritids är när vi ska ha aktiviteter i grupper och när vi måste vara ute                   
för då blir man så snabbt uttråkad.  
Petra: jaa, när man håller på med ett pyssel så vill man ju bli klar, så måste vi ändå vara ute                     
varje dag. 

Två pojkar diskuterar fritids: 

Tim: På fritids så får vi ju spela hur mycket vi vill om vi kan klara oss själva i gympan.  
Filip: Inte hela tiden, ibland har ju grupperna också då vi gör saker.. men det är inge roligt                  
liksom för vi vill hinna spela fotboll i gympan 
Tim: om inte vi ska vara ute då i grupperna för då är det ju ofta fotboll..  
Filip: men vi är ju typ aldrig ute iallafall på fritids.  

Om vi tolkar skillnaderna i de olika diskussionerna mellan pojkar och flickor så ser vi att det inte är ett                    
undantag utan det förekom även i de andra grupperna att olika miljöer uppfattas otroligt olika               
beroende på intressen. Pojkarna upplever ofta att det är för lite tävling och aktiviteter där de får röra                  
på sig medan flickornas upplevelser handlar mer om att de anser att det är för mycket aktiviteter så de                   
inte får fokusera på det som de gillar, i många fall lugna aktiviteter såsom pyssla eller rita.  

Utifrån detta gör vi tolkningen att pojkarna föredrar lekar och aktiviteter som innebär mer spring och                
mer fart medan flickorna uppskattar lugnare miljöer där de kan pyssla eller leka olika lekar.  

Sammanfattning av resultat  
I barnens utsagor framträder det att det är intresset som spelar störst roll när det kommer till                 
motivation, det har vi framförallt kunnat uttyda av det som barnen förklarar är roligt med fysiska                
aktiviteter samt vad deras upplevelser hänger ihop med hur deras kroppsspråk förändras när de              
diskuterar sådant de tycker är roligt eller intressant. Det handlar för barnen om att ha ett gemensamt                 
intresse med någon annan, det framkommer tydligt i barnens utsagor att deras vänner har en viktig                
del i hur de uppfattar fysisk aktivitet och även en önskan om att beslut som tas om barnen ska                   
inkludera barnen, att de vill bli inkluderad i saker och förändringar som handlar framförallt om deras                
trivsel blir tydligt i det sätt de förklarar hur det skulle vara mer positivt om de fick vara med att                    
bestämma samt hur viktigt det är för barnen att redskapen på både skolgård och inne i idrottshallen                 
är bra. Det kommer även fram en gemensam uppfattning om att miljön på skolan, i synnerhet                
skolgården är en viktig miljö för barnen. Uppfattningarna är visserligen olika om vad som borde               
åtgärdas. Framförallt mellan pojkar och flickor finns det skillnader men förhoppningen av att få en               
förbättrad miljö är samma. När det kommer till hur barn upplever aktiviteter på fritiden och intresset                
till aktiviteter så finns det skillnader barnen emellan, men där handlar det mest om intresse som går                 

20 



 
 

hand i hand med motivation samt att yttre faktorer som vårdnadshavares engagemang är en              
bidragande faktor till varför vissa barn inte utövar någon sport även om de har ett intresse för det.                  
Intresset av barnen på fritidshemmet handlar också om intressen då man kan se tydliga skillnader i                
hur barnen, det vill säga pojkar respektive flickor uppfattar fritidshemmet i stort men i synnerhet               
aktiviteterna som utförs på fritidshemmet uppfattas olika.  
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Diskussion  
Studiens syftet var att se hur barns upplevelser av fysisk aktivitet och lek kan leda till en förändrad                  
pedagogik inom ramen för rörelse. Här kommer vi att diskutera hur vi tolkar barnens upplevelser               
gentemot vad den tidigare forskningen säger. Vi kommer att ta upp likheter så som skillnader som vi                 
har sett under studiens gång. Det kommer även att framgå hur vi pedagoger kan arbeta så att det blir                   
en trevligare miljö i många avseenden för att få barnen till att vilja röra mer på sig.  

Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på skolan? 
När det kommer till fysiska aktiviteter och lek i skolan så var barnens upplevelser många och olika.                 
Det som framkommer under intervjuerna med barnen är att aktiviteterna beror lite på vilken årstid               
det är och vilka som barnen ska göra aktiviteten eller leken med. Det lockar dem till mer rörelse om de                    
får göra det med sina kompisar eller med någon som är likasinnad. Även aktiviteter som de själva har                  
varit med och bestämt är roligare att genomföra. Barnen tyckte också att fritids är en roligare arena för                  
fysisk aktivitet bara för att det är mer fritt där än vad det är i skolan. Därför kan det vara lättare att få                       
barn motiverade till olika rörelser och lek på fritids än i skolan. Engström (2002) antyder vikten av en                  
inkörsport till fysisk aktivitet för att barnen kan hitta en passande fritidsaktivitet till sig själva. Detta                
är också en viktig beståndsdel att ta tillvara på som fritidslärare. Det är väldigt viktigt att ta tillvara på                   
alla lärares kompetenser under skoltiden för då kan man lättare se till att alla barn blir tillfredsställda.                 
Då alla lärare är bra på olika saker så är det viktigt att stärka upp det för att kunna tillgodose alla                     
barns behov. Det är då man kan arbeta professionellt som lärare och det är då man kan komplettera                  
varandra för att få ut det allra bästa för alla berörda parters skull. Det är då man kan uppnå resultat                    
till ett lustfyllt lärande för barnen.  
 
När det kommer till aktiviteter i klassrummet så ville de flesta barnen ha mer aktiviteter då de                 
upplever att de är stillasittande alldeles för mycket. Rörelser ger barnen många vägar till att få till sig                  
inlärning samtidigt som de får röra på sig. Huitfeldt (1998) menar att en ökning av rörelser under de                  
teoretiska lektionerna bidrar till bättre resultat i skolan.  

Barnen uttrycker även att de vill få vara med och bestämma rörelserna i klassrummet då det annars                  
blir enformigt och tråkigt. Blir det tråkigt så tappar de sin motivation till att röra på sig. Det är således                    
barnens intresse som styr deras motivation och val av aktivitet. Precis som Engström och Redelius               
(2002) nämner så bör lekens syfte leda till lust och glädje till alla som deltar. Författarna menar även                  
att det är i just leken som allt kan hända. Allt ifrån ytterligheter och ordning till kaos. Här kan man                    
som pedagog ta fram och barnen får ha en prova på dag till exempel på fritids för att barnen ska få                     
prova olika aktiviteter för att känna av vad de tycker är roligt och skulle kunna motivera dem till                  
fortsatta aktiviteter.  
 
Barnen har lite olika syn på själva miljön om hur den ska se ut, däremot så är de överens om att miljön                      
spelar stor roll. Barnens ärlighet gör att om man som pedagog lyssnar på dem så vet de vad de skulle                    
önska för att få en trivsammare miljö. Precis som Kragh - Muller m.fl. (2012) betonar att elevers                 
inflytande är en del i att skapa en bra lärmiljö. Författarna vill lyfta att det inte är enbart hur miljön är                     
uppbyggd utan även vilken miljö man skapar runt omkring sig. De skolor som finns har inte alla                 
tillgång till en egen “skolskog” vid skolans område men enligt Huitfeldt m.fl. (1998) beskriver att               
barnen utvecklar en stor rörelsefrihet genom att befinna sig i en naturmiljö som till exempel en skog.                 
Om man har tillgång till en skog nära skolan så är det ett alternativ att ta till vara på i undervisningen                     
vare sig det handlar om själva skolan eller fritids.  
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Hur upplever barnen fysiska aktiviteter och lek på sin fritid?  
Barnen har olika upplevelser av fysiska aktiviteter. Något som framkom är att de barn som utövar                
idrott gärna ägnar sig åt flera i taget medan de som inte är intresserad av idrotter inte ägnar sig åt en                     
endaste en. I detta resonemang kan man samtidigt se en samhörighet med det kan ha sin grund i hur                   
möjligheterna finns i staden där man bor. Några vårdnadshavare hade löst långa bilturer till              
aktiviteter med att turas om att köra eller så samkörde de med flera som skulle till samma                 
idrottsutövning. Andra barn hade inga idrottsaktiviteter på sin fritid, bland annat för att             
vårdnadshavarna inte har möjlighet eller tid att köra sina barn. De barnen berättade att de lekte med                 
kompisar på sin fritid i stället och rörde på sig på det sättet. Engström (2002) och Jago m.fl. (2010)                   
visar båda i sina studier att vårdnadshavarna har en stor påverkan på om barnet är fysiskt aktiv eller                  
inte. Många barn kom in på att de gärna tar fram sin mobil på sin fritid för att spela Pokemon Go.                     
Sollerhed (2006) påpekar därför hur viktigt det är att ge alla barn en chans till fysisk aktivitet så har                   
fritidslärarna en stor påverkan att låta barnen utöva olika rörelsemönster. Öhman och Sundberg             
(2004) tycker att man ska ha mer aktiviteter ute i naturen. Pokemon Go är visserligen ett spel på                  
mobilen men barn kommer ut och rör på sig i naturen. Då är fritids perfekt att lyfta dessa aktiviteter.                   
Johansson (2008) och Svensson (2005) beskriver att barns upplevelser av fysiska aktiviteter är oftast              
positiva och det märktes efter intervjuerna att de barnen också höll med om att de känner sig glada                  
när de är aktiva eller leker med något som de finner intressant. Det ger en inblick i vad som motiverar                    
barnen att fortsätta med sina aktiviteter då den ska uppfylla deras lust och glädje att vilja fortsätta                 
aktivera sig i olika avseenden. Man tar med sig barnen ut i skog och mark för att aktivera dem                   
samtidigt som de tränar många olika förmågor för sitt fortsatta lärande av grundmotoriken. Även här               
spelar miljön en stor roll. En trevligare och inbjudande miljö, bjuder in barnen mer på att aktivera sig,                  
samt om de har en glädje inspirerande vuxen med sig för att motivera deras glädje att röra på sig.                   
Framför allt för flickor som känner sig mer klumpiga än vad pojkarna gör.  
 

 

Vilka eventuella skillnader mellan upplevelserna går att se ur ett          
genusperspektiv? 

De likheter som finns är att de vill förändra saker på skolgården, de vill förändra miljön och få nya                   
saker som skulle ge motivation till lek och rörelse, däremot så ser vi olikheter i vad detta kan tänkas                   
vara. Pojkarna fokuserar mer på aktiviteter där de handlar mer sport medan flickorna fokuserar mer               
på miljön, redskap, lekar och platser där de kan få sitta still och pyssla. Väldigt likt det Flynn (1998)                   
beskriver i sin studie,att skolgården används olika beroende på om det är pojkar eller flickor.               
Forskarna är väldigt eniga om att pojkarna tar större plats än vad flickor gör. Epstein, Kehily, Mac An                  
Gahill och Redman (2001) och Flynns (1998) forskning visar på att framför allt skolgården och rörelse                
är kopplad till traditionella könsmönster. De menar att det är pojkarnas fysiska aktiviteter som står i                
centrum medans flickorna hamnar i skymundan eller förhåller sig till vad pojkarna sysslar med. En               
bidragande orsak utifrån vår tolkning kan vara att barnen inte blir begränsade i de aktiviteter som                
barnen utför.  

Larsson m.fl. (2005) poängterar att det är bollsporter som allra mest förknippas med pojkar. Detta är                 
också väldigt viktigt att ta med sig ut i arbetslivet med tanke på att skolverket (2018) anser att skolans                   
ansvar är att motverka traditionella könsmönster. Något mer som framkom under intervjuerna var att              
pojkarna gärna hade mer raster och att de hade en önskan om att få tillgång till idrottshallen medan                  
flickorna gärna ville ha mer dans som rörelsemönster i klassrummet och mer ställen att kunna sitta                
vid och pyssla när de har rast. Än idag så bevisar detta att det finns olikheter mellan pojkar och                   
flickor. När man tittar närmare på det som framgått i intervjuerna så är pojkarna mer utsvävande än                 
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flickorna. Däremot så finns det en likhet mellan pojkar och flickor och det är att de tycker mest om när                    
de får aktivera sig fritt. Alltså inte när det är uppstyrt. Det vi kan utläsa av det är att barnen mår som                      
bäst när de får umgås med likasinnade. Det ger också ett perspektiv från att barnen ibland behöver få                  
styra upp sina aktiviteter själva. Detta är verkligen något som måste beaktas i skolans värld, framför                
allt på fritids där det inte är lika uppstyrt som de teoretiska lektionerna som skolan erbjuder.  

Slutsats  

Barnen upplever att aktiviteterna på skolan är som bäst när de får utföra dem tillsammans med sina                 
kamrater eller med likasinnade, samt att de flesta vill ha mer rörelse och raster. Miljön var ganska okej                  
enligt barnen, men den kan förbättras och förslag fanns det på vad de ville skulle åtgärdas. Skillnader                 
mellan pojkar och flickor är att pojkar är mer för sporter och att tävla medan flickorna nöjer sig med                   
att hänga knäveck, sitta stilla och pyssla, samt dansa när tillfället ges. Däremot så är de eniga om att                   
de fria aktiviteterna är bäst, därför att de får göra lite mer som de vill, samt att det är det steg mot när                       
de ska börja ta egna initiativ. När det kommer till deras fritid så var det stora klyftor. Det finns de som                     
utövar flera sporter flera gånger i veckan året om och så finns det de som inte är aktiva på det sättet                     
men de leker med sina kompisar i stället. Något som däremot framkommer väldigt mycket inom               
skolans verksamheter och som blir som en röd tråd är vikten av närvarande pedagoger som lyssnar                
på deras önskemål som barnen har och fångar upp deras intressen för att kunna motivera barnen till                 
att vara mer aktiva, då det ska vara lustfyllt.  

 

Metoddiskussion  
Urvalet är ett styrt urval för att lärarna hjälpte oss att välja ut de barn som de ansåg var lämpliga och                     
där vårdnadshavarna gav sitt samtycke. Men framför allt vilka barn som gav sitt samtycke till att                
delta i vår studie då vi valde att intervjua både pojkar och flickor. Det svåraste var att hitta barn som                    
ville ställa upp och bli intervjuade. När man spela in intervjuerna så kan man bearbeta materialet på                 
ett helt annat sätt än om man bara för anteckningar.  
En annan utmaning var att hitta rätt intervjufrågor, eftersom det var barn som skulle bli intervjuad,                
samt att frågorna skulle passa ihop med det empiriska materialet som vi arbetat fram. Då det blev                 
både följdfrågor och diskussioner under intervjuerna så blir överförbarheten inte lika hög vilket             
försämrar tillförlitligheten. Det innebär att ingen kan få ett lika svar på grund av detta.  
Ytterligare en utmaning var att vi bor på två olika orter i Sverige så vi kunde inte göra dessa                   
gruppintervjuer tillsammans, vilket hade kunnat underlätta då man lätt missar detaljer eller            
följdfrågor när man är ensam. Däremot så kan barnen känna trängda om man är fler än en vuxen som                   
intervjuar dem.  
Om barn blir sjuka eller ångrar sig att vilja delta den dagen som intervjuerna skulle ske är oförutsedda                  
saker som kan inträffa. En annan känsla som infann sig vid intervjutillfället var att en flicka var mest                  
tyst och inte riktigt vågade säga det hon ville utan svaren blev lite mer likt det som flickan med                   
talförmågan gav. Då får man försöka att fokusera lite mer på den tystare flickan. Det är ytterligare en                  
svårighet som kan inträffa när man intervjuar barn i grupp.  
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Framtida studier 
Vi har valt att intervjua barn eftersom att det var deras upplevelser vi var intresserade av att studera,                   

analysera och beskriva, men det vore också intressant att intervjua lärarna för att se hur de ser på                  
fysisk aktivitet i förhållande till eleven. Vidare skulle det också vara intressant att göra observationer               
på samma barn som man intervjuat för att få en ytterligare inblick i hur deras motorik är i förhållande                   
till de aktiviteter de utövar samt för att se ur ett genusperspektiv eventuella skillnader för pojkar och                 
flickor. Efter denna studie så skulle det behövas mer forskning kring området som berör hur barn                
upplever fysiska aktiviteter och lek, så att det är barnen som blir i fokus och ur deras perspektiv. Det                   
skulle vara intressant att göra en djupare studie för att se vad man kan göra för att öka barns                   
motivation till mer rörelse. Slutligen så finns det ett intresse för att se hur man skulle kunna använda                  
det digitala för att öka barns fysiska aktiviteter. Då får man se över både fördelar och nackdelar med                  
det eftersom det digitala blir större och bredare i sin kategori. Alltså att man inte bara låter tekniken                  
vara som ett hinder för fysiska aktiviteter utan låta den vara med som ett hjälpmedel i en del av det                    
samhälle som vi lever i nu. Man kan till exempel dansa till fortnite danser som några av pojkarna gav                   
förslag på eller just dance som några flickor tycker.  
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Intervjuguide  

 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till barn: 
 
Vad gör du på rasterna? 
Vad gör du på din fritid? Utövar du någon sport? I så fall vad för sport? Vill du utöva fler sporter på                      
din fritid? 
Om inte, varför? Skulle du vilja utöva sport  på din fritid? Vad i så fall? 
Vad tycker du om idrott i skolan? 
Vad är det bästa med att röra på sig? Varför? 
Vad är mindre roligt att göra när man rör på sig? Varför? 
Vad är din favorit aktivitet/lek? 
Skulle du röra mer på dig i skolan om utbudet var större? Vad i så fall? 
Skulle du röra mer på dig hemma om utbudet var större? Vad i så fall? 
Skulle du vilja ha mer rörelse under de teoretiska lektionerna i skolan? Varför? 
Om ni har rörelsepauser i klassrummet. Hur upplever du de aktiviteterna? 
Hur upplever du miljön i skolan? Inbjuder den till rörelse och lek? 
Bor du så du har nära till olika aktiviteter? 
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Missivbrev 
 
Bilaga 2 
 
Missiv till rektor 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin Lindberg och Ann Hevald. Nu läser vi sista terminen på Mittuniversitetet i Sundsvall till                 
Grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I och med det så håller vi på med vårt examensarbete som                 
handlar om att undersöka hur barn uppfattar/upplever fysiska aktiviteter i både skolan och sedan på               
fritidshemmet, samt hur deras fritid ser ut för att vi ska få en mer förståelse för barns upplevelse av                   
fysiska aktiviteter. Fokuset kommer att ligga på att se skillnader genom genusperspektivet.Vi kommer             
att intervjua  barn i två olika kommuner i Sverige, för att se om det finns likheter och olikheter. 
 
Denna studie är konfidentiell. Vilket menas att de elever som deltar i denna studie kommer att vara                 
helt anonyma, det kommer inte att gå att utläsa vilka som deltagit, vilken skola eller kommun som                 
själva studien har ägt rum i. Självklart så är medverkandet frivilligt och kan när som helst avbrytas.                 
Allt material kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd och det slutgilltiga resultatet kommer               
att skrivas in i arbetet. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna, så kommer vi att begära in medgivande från de elever som vi                 
vill intervju, samt deras vårdnadshavare. Intervjuerna kommer att ske när det passar bäst för eleverna               
och vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka 40-60 min. 
 
Undrar ni över något så kan ni nå oss på: 
Elin Lindberg 072-54 51 ***, elli1603@student.miun.se 
Ann Hevald  070-22 85 ***, anhe1607@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin och Ann. 
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Missivbrev 

 
Bilaga 3 
 
Missiv till pedagoger 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin Lindberg och Ann Hevald. Nu läser vi sista terminen på Mittuniversitetet i Sundsvall till                 
Grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I och med det så håller vi på med vårt examensarbete som                 
handlar om att undersöka hur barn uppfattar/upplever fysiska aktiviteter i både skolan och sedan på               
fritidshemmet, samt hur deras fritid ser ut för att vi ska få en mer förståelse för barns upplevelse av                   
fysiska aktiviteter. Fokuset kommer att ligga på att se skillnader genom genusperspektivet.Vi kommer             
att intervjua barn i två olika kommuner i Sverige, för att sedan se om det finns likheter och olikheter. 
 
Denna studie är konfidentiell. Vilket menas att de elever som deltar i denna studie kommer att vara                 
helt anonyma, alltså att det kommer inte att gå att utläsa vilka som deltagit, vilken skola eller                 
kommun som själva studien har ägt rum i. Självklart så är medverkandet frivilligt och kan när som                 
helst avbrytas. Allt material kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd och det slutgilltiga               
resultatet kommer att skrivas in i arbetet. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna, så kommer vi att begära in medgivande från de elever som vi                 
vill intervjua, samt deras vårdnadshavare. Vi skickar med brev samt ett medgivande formulär som              
det är bra om vårdnadshavarna och eleverna skriver på och lämnar åter till er pedagoger. Intervjuerna                
kommer att ske när det passar bäst för eleverna och vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka                   
40-60 min. 
 
 
 
Undrar ni över något så kan ni nå oss på: 
Elin Lindberg 072-54 51 *** , elli1603@student.miun.se 
Ann Hevald  070-22 85 ***,  anhe1607@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin och Ann. 
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Missivbrev 

 
Bilaga 4 
 
Missiv till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin Lindberg och Ann Hevald. Nu läser vi sista terminen på Mittuniversitetet i Sundsvall till                 
Grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I och med det så håller vi på med vårt examensarbete som                 
handlar om att undersöka hur barn uppfattar/upplever fysiska aktiviteter i både skolan och sedan på               
fritidshemmet, samt hur deras fritid ser ut för att vi ska få en mer förståelse för barns upplevelse av                   
fysiska aktiviteter. Fokuset kommer att ligga på att se skillnader genom genusperspektivet.Vi kommer             
att  intervjua barn i två olika kommuner i Sverige, för att se om det finns likheter och olikheter. 
 
Denna studie är konfidentiell. Vilket menas att de elever som deltar i denna studie kommer att vara                 
helt anonyma, alltså att det inte kommer att gå att utläsa vilka som deltagit, vilken skola eller                 
kommun som själva studien har ägt rum i. Självklart så är medverkandet frivilligt och kan när som                 
helst avbrytas. Allt material kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd och det slutgilltiga               
resultatet kommer att skrivas in i arbetet. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna, så kommer vi att begära in medgivande från de elever som vi                 
vill intervjua, samt deras vårdnadshavare. Intervjuerna kommer att ske när det passar bäst för              
eleverna och vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka 40-60 min. 
 
Vi kommer att skicka med ett medgivande formulär där ni får ge ert medgivande eller inte. Lämna                 
samtycke formuläret till berörd lärare som sedan kommer att lämna det tillbaka till oss. 
 
 
Tack på förhand. 
 
Undrar ni över något så kan ni nå oss på: 
Elin Lindberg 072-54 51 ***, elli1603@student.miun.se 
Ann Hevald 070-22 85 ***,  anhe1607@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin och Ann. 
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Medgivande formulär 
 
 
Bilaga 5 
 
 
 

Medgivande formulär 
 
Jag/vi godkänner att mitt barn får medverka i denna studie om barnet själv vill vara med. 
 
 
 
                                         JA                                                NEJ  
 
 
Ort och datum:__________________________________________________________________ 
 
Elevens namn och klass::____________________________________________________________ 
 
 
Underskrift elev:___________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift vårdnadshavare:________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Elin och Ann 
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