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Abstrakt 
After-school teacher’s didactic approach to increased physical activity on the 

break 

 

Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska 

metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I 

undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här 

sammanhanget. För att undersöka det valda området har en kvalitativ intervjustudie 

genomförts med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats för att få fram fritidslärarnas 

uppfattningar. För studien har totalt fem behöriga fritidslärare från tre olika kommuner 

intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att de deltagande 

lärarna för studien bar på en medvetenhet kring den minskade mängden av daglig fysisk 

aktivitet hos barn. Resultatet visar även att det hos lärarna fanns en vilja att med 

rastverksamheten bidra till att eleverna rör sig mer. Men trots det visar det sig i 

resultatet att lärarna inte arbetade med den fysiska aktiviteten som främsta 

huvudområde i rastverksamheten. Studies resultat bidrar med olika didaktiska metoder 

och strategier för att öka mellanstadieelevers mängd av fysisk aktivitet hos båda könen. 

Metoder som bland annat nämndes var erbjudande av olika materiel, aktiviteter med 

utmanande svårighetsnivåer, veckoscheman för kommande veckas aktiviteter och 

samtal med eleverna för att uppmärksamma elevernas önskemål i rastverksamheten. 

Resultatet visar även att en lärares involvering i form av styrd aktivitet med fysisk 

rörelse bidrar till en jämnare fördelning av kön i deltagarantalet samt att lärarens 

närvaro bidrar till att könsstereotypiska mönster i val av lek och aktivitet bryts. 

 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, rastaktiviteter, rastverksamhet, fritidslärare, fysiska rörelser, genus, 

didaktik 

 
 

Tackord 
Vi vill tacka alla de lärare som har deltagit i intervjuerna. Vi vill även tacka de rektorer 

som lät oss genomföra våra intervjuer på deras skolor. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle har vi erfarit att det har blivit allt mer vanligt med stillasittande 

aktiviteter. Ekblom Bak (2013) förklarar att sådana aktiviteter innebär muskulär 

inaktivitet i kroppens muskler vilket i sin tur innebär en låg energiomsättning. Med 

stillasittande aktiviteter syftar vi med andra ord på aktiviteter som inte bidrar till 

hälsofrämjande fördelar som kondition, muskelstyrka, uthållighet, balans och 

koordination gör i fysisk bemärkelse. Exempel på en stillasittande aktivitet som idag är 

vanlig bland barn och ungdomar är sysselsättning med digitala skärmar. Att det blir allt 

mer vanligt med stillasittande aktiviteter skriver Pihlblad (2017) leder till problemet att 

antalet personer som rör sig efter den rekommenderade mängden minskar. Minskningen 

i sig är ett problem eftersom daglig fysisk aktivitet för med sig positiva effekter. 

Stjernström Roos (2015) skriver att rörelse motverkar risken för fetma, hjärtproblem 

och benbrott samt att det motverkar risken för att drabbas av psykisk ohälsa.Vidare 

skriver hon att daglig fysisk aktivitet påverkar hjärnan positivt vilket bidrar till att 

koncentrationsförmåga, minne och inlärningsförmågan förbättras (Stjernström Roos, 

2015). Kierkegaard (2017) understryker att fysisk träning bidrar med positiva effekter 

för hjärnan såsom minnesförbättring vid ökad motion och andra kognitiva fördelar som 

inlärnings- och koncentrationsförmåga. Hon belyser även forskning som har påvisat att 

kondition och anatomi har ett samband genom att hjärnans utformning utvecklas av 

fysisk aktivitet som i sin tur utvecklar hjärnans kognition (Kierkegaard, 2017). Eftersom 

den stillasittande aktiviteten bland barn har ökat anser regeringen att skolan bör ta 

ansvar för att främja ökad fysisk aktivitet. Det motiverar regeringen med att fysisk 

aktivitet hos eleverna kan bidra till förbättrad individuell utveckling i undervisningen 

(Regeringskansliet, 2018). 

 

Torsten Arpi (2018) skriver i en artikel på Göteborgs universitets hemsida om barns 

minskade fysiska aktivitet. Artikeln grundar sig på en genomförd forskning där 

resultatet visade att den fysiska rörelsen, mätt i antal steg per dag, har minskat från år 

2000 till 2017 med 30% hos 14 åriga pojkar medan den har sjunkit med 24% hos 

flickor. I artikeln står det även att den fysiska rörelsen har minskat hos de yngre 

eleverna som är i 11-årsåldern med 12%. Vidare skriver Arpi (2018) att minskningen av 

fysisk aktivitet hos eleverna kan motarbetas genom interventionsprogram som kan 

innefatta utformning av skolgårdar som ska främja ökad lek och rörelse eller genom 

fysisk aktivitet på recept som är anpassade för skolbarn. Fysisk aktivitet på recept 

förklarar Brydolf (2017) som ett recept på rörelseaktivitet som är anpassade efter 

brukarens behov.  

 

Ytterligare ett sätt som kan användas för att öka fysisk aktivitet hos eleverna är att 

erbjuda styrda rastaktiviteter. Sådana styrda aktiviteter nämner Lärarförbundet, i ett 

nyutgivet stödmaterial,  som en del av fritidslärarens uppgift. I materialet förklarar 

Lärarförbundet (2019) vad fritidslärarens uppdrag i skolan kan innebära. Ett sådant 

uppdrag kan vara att få ansvar för rastverksamhet där lärarstyrda aktiviteter genomförs. 

Med rastaktiviteterna kan fritidsläraren bidra till att öka den fysiska aktiviteten 

(Lärarförbundet, 2019). Det Lärarförbundet skriver om rasten kan stödjas i läroplanen 

där det står att alla elever ska ges möjlighet till fysisk aktivitet under skoldagen (Lgr 11, 

2018). 

 

För studien kommer vi att undersöka lärares perspektiv i arbetet med att anordna 

rastaktiviteter för mellanstadiet som kan främja fysisk aktivitet hos de båda könen. Vi 

har valt att fokusera på hur lärarna arbetar med könen för att vi under VFU perioder har 

sett att det finns tendenser till stereotypiska val av lekar. Ett exempel är att pojkar ägnar 
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sig mer åt bollsporter medan flickorna ägnar sig mer åt mindre fysiskt aktiva aktiviteter. 

Men enligt läroplanen ska alla som verkar inom skolan främja ett arbete som bidrar till 

att bryta traditionella könsmönster och skapa möjligheter för eleven där hen kan 

utveckla nya intressen oavsett kön (Lgr 11, 2018). Därför vill vi se hur lärarna tar 

ställning till genusaspekten i sitt didaktiska arbete på rasten. Vi har även valt att 

fokusera på hur de arbetar med elever från mellanstadiet för att öka den fysiska 

aktiviteten. Det har vi valt eftersom studien som Arpi (2018) nämnde visade i resultatet 

att det är bland de äldre eleverna som problemet med minskad fysisk aktivitet är störst. 

Resultatet av den minskade fysiska aktiviteten hos de äldre eleverna kan vi även 

identifiera i våra egna erfarenheter från VFU-perioder. Där ägnade sig de äldre eleverna 

åt mer konverserande och stillasittande aktiviteter. Men enligt skolans uppdrag i Lgr 11 

(2018) ska alla elever genom fysiska aktiviteter ges förutsättningar till att utveckla sin 

allsidiga rörelseförmåga och glädje för rörelse. Därför anser vi att det är viktigt att ett 

fokus även läggs på mellanstadiet för att uppfylla uppdraget hos alla eleverna. 

 

Som fritidspedagogiskt kunskapsbidrag vill vi att vår studie ska ge idéer kring olika 

didaktiska metoder som rastansvariga fritidslärare kan använda inom rastverksamheten i 

syfte att främja den fysiska aktiviteten hos pojkar och flickor på mellanstadiet.  
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2 Bakgrund 
Här presenteras förklaringar av begrepp som har betydelse för studien. Förklaringarna 

innefattar lärarens roll/kompetens, didaktik, genus och den fysiska aktivitetens 

betydelse. Innehållet i det här avsnittet ska ge en förförståelse för studiens innehåll. I det 

här avsnittet kommer även en förklaring av studiens återkommande nyckelbegrepp. 

 

2.1 Förklaring av nyckelbegrepp 

Fritidslärare: I studien kommer vi använda oss av begreppet fritidslärare. Med det 

innefattas alla lärare som har behörighet till att undervisa i fritidshemmet. Exempelvis: 

fritidspedagoger och grundlärare mot fritidshem. Lärarförbundet (2017) skriver att det 

år 2011 kom en ny skollag med regler för behörighet för skolverksamheten och 

fritidshemmet. I den nya skollagen finns inte begreppet fritidspedagog med eftersom 

yrkestiteln är ersatt med titeln lärare i fritidshem. Lärarförbundet (2017) nämner att de 

som får behörighet att undervisa på fritidshemmet, enligt lärarlegitimationskravet, är de 

nyexaminerade grundlärarna mot fritidshem och de som gått motsvarande 

fritidspedagogutbildning innan 2011 års reform.  

 

Fysisk aktivitet: Begreppet står för alla typer av rörelseformer som bidrar till ökad 

pulshöjning (Raustorp, 2013). För vår studie innebär den fysiska aktiviteten rörelser och 

aktiviteter som bidrar till att elevernas puls ökar och att deras kondition, motoriska 

färdigheter och balans förbättras. Aktiviteten kan därför innefatta handlingar som kräver 

snabba rörelser, exempelvis: springa. Men den kan även innefatta lugnare handlingar 

som ändå bidrar till fysisk rörelse, exempelvis: yoga-challenge och twister.  

 

Rastverksamhet/rastaktiviteter: En rastverksamhet är en organiserad verksamhet som 

är uppstyrd av ansvarig fritidslärare. Inom verksamheten erbjuds bland annat 

rastaktiviteter som är lärarstyrda aktiviteter som eleverna frivilligt kan delta i. I en 

föreläsning av Gustav Sundh (2016) berättas det att en rastverksamhet kan även 

innefatta metoder för att värna om lekmaterielen för rasten genom en bod och 

uthyrningssystem. I sin föreläsning talar han även om att organiserad rastverksamhet 

med rastaktiviteter brukar främst vara upprättade i syfte att öka känslan av trygghet, 

gemenskap och glädje hos eleverna på rasten (Sundh, 2016). 

 

VFU: Är en förkortning av termen verksamhetsförlagd utbildning. Johansson (2019) 

skriver att det är en praktisk utbildning som ingår i olika lärarprogram och genomförs, 

likt praktik, på en verksamhet där yrket praktiseras. I skolan studenten placeras på får 

lärarstudenten en handledare som ska stödja dennes utveckling i att kunna praktisera 

yrket och de teoretiska kunskaperna lärarutbildningen bistår med (Johansson, 2019).   

 

2.2 Den fysiska aktivitetens betydelse 

En allmänt känd kunskap är att det är bra att röra på sig för att få en bättre hälsa. 

Andersson (2012) skriver att vi människor är byggda för att röra på oss och när 

människor inte rör på sig ökar riskerna för sjukdomar eller minskad livslängd. Utefter 

det finns det dagliga rekommendationer om fysisk aktivitet som forskare har kommit 

fram till. Men vad är det som räknas som fysisk aktivitet?  

 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse utförd av 

skelettmuskulatur som resulterar i ökad energiåtgång.  

     

   (Raustorp, 2013, s.15) 
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Raustorp (2013) menar med sin definiering att fysisk aktivitet innefattar all rörelse som 

bidrar till att energi förbrukas. Det kan därmed vara rörelse som uppkommer under en 

fotbollsmatch såväl som rörelser som uppstår av att gå upp för en trappa. Vidare skriver 

Raustorp (2013) att fysisk aktivitet fungerar som en bra hälsofaktor. Men för att den 

fysiska aktiviteten ska ge effekt krävs det att individen genomför någon form av 

energiförbrukning. Det betyder inte att individen måste träna längre intensiva pass, utan 

Raustorp (2013) menar att det snabbt ges hälsovinster av den fysiska rörelsen. Därför 

kan det räcka med kortare aktivitetsperioder men dessa perioder ska ske flera gånger 

under dagen. 

 

Andersson (2012) skriver att vi i vår vardag ägnar oss åt mer stillasittande aktiviteter. 

Idag  kommer det ständigt nya tekniska utrustningar som ska underlätta vår vardag 

vilket innebär att mindre fysisk ansträngning krävs för att utföra olika arbetsuppgifter. 

Tekniska produkter som Andersson (2012) nämner är robotdammsugare, 

robotgräsklippare och fjärrkontroller. Utifrån våra egna reflektioner om vilka tekniska 

redskap som finns idag är röststyrd hjälpreda som styr hemmets alla tekniska apparater, 

exempel Google Assistent. Det är något som har ökat i många individers dagliga 

användning. 

 

2.3 Didaktik 

Ordet didaktik betyder läran om undervisningen och innefattar kunskap om lärande som 

kan bidra till en god undervisning. Lindström och Pennlert (2016) skriver att didaktiken 

uppstår av både vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Inom didaktiken ingår 

det även att fråga hur en undervisning kan utformas för att passa den specifika 

elevgruppen. Det innebär att läraren ska undersöka vilka metoder som är bäst att 

tillämpa för att eleverna ska ta till sig undervisningens innehåll och uppnå dess mål på 

bästa sätt. Sådan undersökning benämner Lindström och Pennlert (2016) för 

fenomenografisk didaktik. Den här formen av didaktik beskriver hur något visar sig för 

någon, det vill säga relationen mellan eleven och undervisningsinnehållet och hur det 

uppfattas (Lindström & Pennlert, 2016). I den här studien kommer lärarnas didaktik på 

rasten genom styrda aktiviteter att undersökas. Genom studien synliggörs det hur 

läraren utformar sin undervisning på rasten utefter elevernas intressen och engagemang 

vilket innebär att den fenomenografiska didaktiken lyfts upp. 

 

2.4 Lärarens kompetens  

Lärarens roll och kompetenser innehåller många delar men vad är en yrkesskicklig 

lärare? Lindström och Pennlert (2016) ifrågasätter vad yrkesskickliga lärare är och 

kommer sedan fram till att det kan bli en lång lista på egenskaper en lärare ska ha för att 

anses vara yrkesskicklig. Men även ifall lärarens roll och dennes kompetens kan vara 

svåra att ringa in har författarna nämnt tre kompetensområden som är gemensamma för 

alla inom läraryrket, den didaktiska-, sociala- och ämneskompetensen (Lindström & 

Pennlert, 2016).  

 

Den sociala kompetensen grundar sig i att all undervisning och lärande sker i ett socialt 

sammanhang mellan lärare - elev. Det medför att läraren ska arbeta med att skapa goda 

relationer till eleven för att kunna skapa ett klimat där eleven får känna sig sedd och 

trygg (Lindström & Pennlert, 2016). Vidare skriver författarna att det i den sociala 

kompetensen ingår att kunna kommunicera med eleverna, vara empatisk och visa 

omsorg (2016). Genom det ges läraren möjligheten till att kunna se vem eleven är och 
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vad eleven behöver i sin utveckling. Selander (2017) skriver att en sådan möjlighet bör 

ingå i lärarens yrkesutövande för att kunna skapa ett lärande som för eleven uppfattas 

som meningsfullt.  

 

Ämneskompetensen syftar på kunskapen en lärare bör ha i sitt ämne. Dahlkwist (2012) 

förklarar att lärares kunskap kring ämnet utgör basen för lärandet och undervisningen. 

Författaren nämner också att ämneskunskapen kan vara baserad på vetenskaplig grund 

vilket innefattar forskningsbaserade kunskaper om ämnets innehåll, uppbyggnad och det 

mest centrala för skolämnet. Däremot räcker det inte enbart att bära på kunskapen 

läraren tidigare har erövrat. Dahlkwist (2012) skriver att läraren även ska vara mottaglig 

för ny ämnesfakta som kommer via samhällets förändringar och vetenskapliga studier. 

Men Lindström och Pennlert (2016) skriver att ha god och uppdaterad ämneskunskap 

innebär att läraren också ska kunna kritiskt granska, reflektera och undersöka den nya 

informationen. 

 

Den didaktiska kompetensen handlar om lärarens kompetens om och i undervisningen. 

Dahlkwist (2012) skriver att didaktiken är lärarens yrkesspecifika kompetens och 

innebär en förmåga att kunna göra sin undervisning till föremål för analysering och 

reflektion. Genom reflektionen skapas det då en undervisning baserad på didaktikens tre 

frågor: Vad? Hur? Varför? Vidare skriver Dahlkwist (2012) att det i den didaktiska 

kompetensen ingår att ett ämnesinnehåll väljs ut för att pedagogiskt bearbetas, vilket 

menas att innehållet struktureras och anpassas till elevgruppen. Selander (2017) skriver 

att det även ingår i lärarens uppdrag att förhålla sig till organisationens mål och regler, 

som för skolan är styrdokumenten.  

 

Inom rastverksamheten kan alla de tre nämnda kompetenserna identifieras. Den sociala 

kompetensen används i hur fritidsläraren bygger upp en relation till eleverna på 

skolgården. Genom relationen kan fritidsläraren skapa sig en uppfattning om vilka 

eleverna är och vad som fångar deras intressen. Utifrån det kan aktiviteter skapas som 

för eleverna är betydelsefulla och intresseväckande. I det här skedet kan fritidsläraren 

även arbeta med den didaktiska kompetensen genom att i aktiviteten sätta upp mål och 

syfte för den fysiska aktiviteten. Här har fritidsläraren även ett val att kunna koppla sin 

planering till styrdokumenten. Ämneskompetensen kan fritidsläraren använda sig av 

genom att hålla sig uppdaterad om trender, ny forskning och rekommendationer som 

kommer från exempelvis politiker eller skolverket. 

 

2.5 Genus 

Begreppet genus används som ett verktyg för att beskriva olika könsroller som finns 

utifrån gamla normer i samhället för vad som är manligt och kvinnligt. Normen säger att 

kvinnan anses vara underordnad mannen och därför ses mannen som norm (Hirdman, 

2003). Men för att en man ska räknas som norm bör han förhålla sig till socialt givna 

beteenden och roller utefter den hegemoniska maskuliniteten (Holm, 2007). Vidare 

benämner Holm (2007) den australiensiska sociolog- och maskulinitetsforskaren Robert 

Conell som har delat upp maskuliniteten i olika positioner efter en hierarkisk ordning. 

Som exempel nämner Holm (2007) den högsta positionen som kallas för den 

hegemoniska maskuliniteten och kännetecknas av aggression, makt, heterosexualitet 

och tekniska färdigheter. Den positionen är enligt Conell accepterad och konstruerad av 

samhället utifrån en önskvärd roll för det normala hos en man (Holm, 2007).  

 

Ordet genus berör också normer för fysiska avseenden i form av kroppsideal och 

föreställningar om vilken roll respektive kön ska ha i samhället. Genus belyser dessa 
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föreställningar och konstruktioner av roller för att skapa en tydligare bild om vilka 

normer som råder i samhället (Hirdman, 2003). Vidare skriver hon att genom 

belysningen av föreställningarna kan vi i samhället välja att frångå dessa normer till en 

mer friare syn på kvinnans och mannens olika roller i samhället. Därmed kan 

förändringar av normerna ske (Hirdman, 2003). Genus kan i rastverksamheter 

identifieras i elevernas föreställningar på vad som är acceptabelt att göra som pojke eller 

flicka. Det kan märkas i elevens val av aktiviteter. I studien kommer det belysas hur 

fritidsläraren arbetar didaktiskt för att motarbeta könsfördelningarna och 

föreställningarna som kan finnas på rastens arena.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för 

att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen 

läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. 

Syftet ska i studien framgå i ett samlat resultat av datainsamling och i analys av 

empirin.  

 

Frågeställningarna som kommer att besvaras är följande:  

 

• Hur arbetar fritidsläraren för att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna i 

mellanstadiet med hjälp av rastaktiviteter?  

 

• Hur tänker lärarna på genusperspektivet i sin planering av rastaktiviteter? 

 

Frågeställningarna kommer i studien besvaras genom en kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer genomförs.  
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4 Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som berör fysisk aktivitet, metoder för 

att öka den fysiska aktiviteten och hur den fysiska aktiviteten skiljer sig mellan de båda 

könen. 

 

4.1 Fysisk aktivitet  

Forskarna Raustorp och Fröberg (2018) har i en studie studerat svenska skolbarns 

mängd av daglig fysisk rörelse. Syftet var att undersöka om den fysiska rörelsen ökar 

eller minskar mellan år 2000–2017 hos elever i samma åldersgrupper. Syftet är även att 

undersöka om den dagliga rekommendationen av rörelse har minskat hos barn och 

ungdomar i Sverige. Forskarna samlade in data, i form av antal steg med stegräknare, 

från elever i åldrarna 8, 11 och 14 år från 6 svenska skolor år 2000. Antalet deltagare 

var då 332 elever. År 2017 samlade de åter in data från samma skolor och då deltog 562 

elever i studien. Det insamlade materialet från de olika åren jämförde forskarna sedan. 

Resultatet av studien visade att flickor och pojkar i 8 årsåldern rörde sig mer år 2017 

jämfört med år 2000, men för de äldre eleverna rörde de sig mindre under mätningarna 

som genomfördes 2017. Hos de 11 åriga pojkarna och flickorna sjönk den fysiska 

rörelsen med 12% 2017. För de 14 åriga flickorna sjönk den fysiska rörelsen med 24% 

och 30% hos pojkarna i samma ålder år 2017.  Resultatet visade även att andelen elever 

som uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag minskade år 2017 

jämfört med år 2000 (Raustorp & Fröberg, 2018).  

 

En annan studie där barns fysiska aktivitet har studerats är avhandlingen Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie i åk 1-3 av 

Ingegerd Ericsson (2003). I sin avhandling undersöker hon om det finns något samband 

mellan den fysiska aktiviteten, motoriska färdigheter och elevernas prestationer i skolan, 

hos svenska lågstadieelever (Ericsson, 2003). Undersökningen har genomförts med 

hjälp av två kontrollgrupper där den ena gruppen fick ta del av ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning utöver skolans obligatoriska idrottstimmar, medan den andra gruppen 

fick enbart ta del av de vanliga idrottslektionerna. I resultatet visade det sig att i 

kontrollgruppen med ökad fysisk aktivitet förbättrades skolprestationen. Det märktes i 

elevernas förmågor där koncentrationsförmågan skärptes och resultaten i skolans ämne 

blev högre. Eleverna visade även förbättrade motoriska färdigheter. Utifrån resultatet 

drog Ericsson (2003) slutsatsen att det finns ett samband mellan barns fysiska aktivitet, 

deras motoriska färdigheter och prestationer i skolan. 

 

4.2 Pojkars och flickors fysiska aktivitet  

En studie som har haft i syfte att belysa pojkars och flickors skillnader i val av lek och 

fysisk rörelse är genomförd av forskarna Bleeker, Beyler, James-Burdumy och Fortson 

(2015). Studien utgår från ett genusperspektiv för att synliggöra att nivån av fysisk 

aktivitet på rasten är betydligt lägre hos flickorna. Men i studien har forskarna valt att 

undersöka om rastaktiviteter har någon inverkan för att minska skillnaderna mellan 

pojkars och flickors nivå av fysisk aktivitet. För att studera rastaktiviteternas inverkan 

observerade forskarna 29 skolor i USA, där hälften av skolorna arbetade med 

rastaktiviteter. Resultatet visade att nivån av den fysiska aktiviteten ökade hos flickor på 

de skolor där rastaktiviteter tillämpades. Det visade även att de båda könen är mer 

engagerade och aktiva i aktiviteter med fysisk rörelse på de skolor som anordnade 

styrda rastaktiviteter (Bleeker, Beyler, James-Burdumy & Fortson, 2015). 
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Även i studien av forskarna Powell, Woodfield och Nevill (2016) synliggörs skillnaden 

i flickors och pojkars fysiska aktivitet på rasten. Skillnaden i den här studien är att 

forskarna lägger fokus på att kartlägga elevernas aktivitet på rasten och att den riktar sig 

lika mycket till de båda könen. Syftet med undersökningen var att ur ett barnperspektiv 

kartlägga vad som stimulerar eleverna till ökad rörelse och om det skiljer sig beroende 

på målgrupp. Undersökningen genomfördes på fem grundskolor från England och 

deltagarna var mellan 7–10 år. För studien genomfördes det en kvantitativ 

datainsamling där 82 elever deltog. Forskarna observerade eleverna och skrev in data 

utefter förbestämda kategorier. Kategorierna var aktivitetsnivån, gruppstorleken, vilken 

typ av aktivitet som genomfördes och den sociala interaktionen. Forskarna genomförde 

även en kvalitativ datainsamling där 80 elever deltog. För den kvalitativa studien 

genomfördes gruppintervjuer i syfte att få en större förståelse för agerandet som 

observerades under den kvantitativa forskningen. Resultatet av studien visade att utfallet 

av elevernas fysiska aktivitet skiljde sig mellan pojkarna och flickorna. Pojkarna 

sportade betydligt mer än flickorna som till största delen av observationen ägnade sig åt 

att promenera runt och socialisera sig med varandra. Men studien visade att fler elever 

bland de båda könen blev mer fysiskt aktiva om läraren var involverad genom styrda 

aktiviteter eller genom att ansluta sig till lekarna (Powell, Woodfield & Nevill 2016). 

 

4.3 Arbetsmetoder för ökad fysisk aktivitet på rasten 

En studie som handlar om metoder för ökad rörelse är en studie som är genomförd av 

forskarna Stellino, Sinclair, Partridge och King (2010). Studien genomfördes i USA och 

berör oron över ungas hälsa och bristen av fysisk aktivitet i deras vardag. Utifrån 

problematiken hade forskarna i syfte att undersöka om elevernas nivå av fysisk aktivitet 

ökar om 3 rastaktiviteter per vecka ges. Studien genomfördes på 65 elever som 

klassificerades i olika målgrupper såsom kön, ålder, elever med hälsosamt BMI och 

överviktiga. Studien genomfördes genom fältstudie där forskarna studerade elevernas 

rörelser. Resultatet visade att målgruppen som ägnade sig mest åt fysisk aktivitet 

skiftade beroende på vad det var för rastaktivitet. Författarnas slutsats var att nivån av 

fysisk aktivitet påverkas av innehållet i aktiviteten som erbjuds. Därför ansåg de att 

skolan bör ha elevernas olika intressen i åtanke för att kunna erbjuda aktiviteter som 

tilltalar alla (Stellino et al., 2010). 

 

Ytterligare en studie som behandlar metoder för rastaktiviteter är genomförd av de 

amerikanska forskarna Massey, Stellino, Claassen, Dykstra och Henning (2018). 

Däremot skiljer sig studien från den förra genom att ha ett större fokus på konkreta 

metoder. Den här studiens syfte var att utveckla metoder och strategier för att öka 

elevernas fysiska aktivitet under rasten på de skolor som har lägre ekonomisk tillgång. 

Eftersom många av eleverna på de valda skolorna inte hade möjlighet till att delta i 

aktiviteter på fritiden, på grund av socioekonomiska förhållanden, har studien även i 

syfte att förbättra hälsa och välmående hos eleverna. Genom styrda aktiviteter ska 

eleverna uppmuntras till ökad fysisk aktivitet och lek på rasten. Studien genomfördes på 

700 000 elever från 1 200 skolor. Resultatet visade på fem olika framgångsrika 

strategier för att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna. I första strategin ansvarade 

valda elever för en aktivitet. Det medförde att eleverna kände att deras kompetens 

tillvaratogs. Andra strategin innebar att en kort paus under lektionstid gavs för styrd 

fysisk aktivitet. Den tredje strategin handlade om att skolan inspirerade eleverna till att 

engagera sig i fysiska aktiviteter efter skoldagen. Fjärde strategin innebar att läraren 

deltog i elevernas lekar. Slutligen i den femte strategin skulle läraren vara en ledare på 

rasten som skapade möjligheter för utveckling. Forskarna drog slutsatsen att rasten är en 

del av skoldagen och det är därför viktigt att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet. 
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Däremot kan det innebära svårigheter för skolor som inte har en bra ekonomi för att 

tillhandahålla resurserna som krävs (Massey et al., 2018). 

 

I en annan studie genomförd av DiGiacinto och Jones, (2010) infördes ett 

utvecklingsprojekt i USA för att öka den fysiska aktiviteten på rasten. Syftet med 

projektet var att se om rasten kan användas för att öka elevernas nivå av rörelse genom 

att se till att de har tillgång till materiel som bidrar till rörelse och lek. Sådant materiel 

var exempelvis olika typer av bollar för olika sporter, hopprep etc. Under rasterna 

erbjöds även 3–4 aktiviteter som eleverna fritt kunde välja att delta i. Undersökningen 

pågick under 6 veckor och deltagarna var elever från 2:e och 3:e klass. Mätningen av 

elevernas nivå av fysisk aktivitet mättes med stegräknare som eleverna bar under 

rasterna. I slutet av varje vecka lades varje klass steg ihop och omvandlades i kilometer 

som sedan drogs på en karta av USA för att visa eleverna hur långt de tillsammans hade 

gått med sina steg. Resultatet visade en ökad nivå av fysisk aktivitet och metoden med 

kartan bidrog till att eleverna var starkt engagerade i projektet och tog det som en 

utmaning att kunna gå så långt som möjligt med antalet steg de tog på rasten 

(DiGiacinto & Jones, 2010).  

 

En annan metod för att främja elevers fysiska rörelse på rasten nämns i en studie 

genomförd av Elliott, Combs och Boyce (2011). I studien infördes så kallade rastpaket, 

vilket var lådor med redskap som bidrar till lek och ökad fysisk aktivitet. Syftet med 

studien var att ta reda på vilka olika uppfattningar det finns hos rektorerna, lärarna och 

eleverna kring rastpaketen. Dessa uppfattningar samlades in via intervjuer. Syftet var 

även att se vilken inverkan rastpaketen ger när det gäller den fysiska aktiviteten. I 

studien medverkade sammanlagt 12 personer från fyra grundskolor i sydöstra North 

Carolina fördelat med fyra personer från varje yrkesgrupp och elever. Intervjuerna som 

genomfördes utgick från olika typer av teman därav skillnaden mellan könen i valet av 

aktivitet berördes samt hur lärarens roll påverkades. Resultatet visade att elevernas 

fysiska aktivitet ökade genom att de gavs materiel som främjar elevernas initiativ till 

rörelse, och främst hos flickorna. Det visade även att lärarna kunde bedriva en 

undervisning för att främja fysisk aktivitet på rasten genom rastpaketen och styrda 

aktiviteter. Däremot möttes det med blandade känslor då några lärare och rektorer ansåg 

att de saknade kunskap och tid för att upprätthålla ett projekt (Elliott, Combs, & Boyce, 

2011). 
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5 Teori  
Det här avsnittet kommer innefatta olika teorier som har använts för studien som 

verktyg eller synsätt att beskåda arbetets syfte på. Dessa teorier är didaktisk teori, 

genusteori och fenomenografisk vetenskapsteori. 

 

5.1 Didaktiska teori  

Didaktiken har funnits under en lång tid och många förändringar har skett sedan 

didaktikens uppkomst. Ursprungligen hade didaktiken sitt fokus på det talade eller 

skrivna ordet i sin undervisningsrepetoar (Selander, 2017). Men idag innefattar 

didaktiken mycket mer. Selander (2017) skriver att läraren idag arbetar med att skapa 

miljöer och resurser för lärandet, vilket bidrar till att se hur eleven lär sig i olika 

sammanhang. Rasten är en sådan miljö som läraren kan använda sig av för att skapa 

lärande. I studien kommer det didaktiska arbetet på rasten belysas för att undersöka hur 

fritidsläraren arbetar för att öka den fysiska aktiviteten genom rastaktiviteter.   

 

För att skapa en god undervisning kan läraren använda sig av en didaktisk 

översiktskarta som hjälpmedel. Det förklarar Lindström och Pennlert (2016), är en 

didaktisk modell som ska hjälpa till att överblicka undervisningens olika dimensioner, 

såsom innehåll, syfte, metoder och mål. Men vid ett arbete med en didaktisk 

översiktskarta förklarar Liberg (2014) att läraren kan använda sig av didaktikens 

huvudfrågor som redskap. Frågorna är Vad? Hur? och Varför?. Vidare skriver hon att 

Vad-frågan ställs i syfte att klargöra undervisningens innehåll men Vem-frågan behöver 

även läggas till och ställas i relation till innehållet för att utforma en anpassad 

undervisning utefter ens specifika elevgrupp. Hur-frågan tillämpas i lärarens val av 

metoder utefter undervisningens syfte och vilka eleverna är. Den undervisningen som 

läraren utformar motiveras sedan med ett syfte för vad som är tänkt att eleverna ska lära 

sig och det är didaktikens Varför-fråga. Syftet framställs av bland annat skolans 

styrdokument (Liberg, 2014).  

 

Sammanfattningsvis används de didaktiska frågorna som stöd vid användandet av en 

didaktisk översiktskarta där frågorna svarar på följande:  

 

• Vad?: Undervisningens innehåll.  

• Hur?: Vilka metoder som ska användas i undervisningen. 

• Varför?: Vad syftet är med undervisningen. 

• Vem?: Vem det är som ska lära sig.  

 

För studiens syfte kan den didaktiska översiktskartan vara till hjälp för att belysa vad 

läraren berör i sin undervisning, hur innehållet i undervisningen berörs, varför och 

utefter vilka mål från styrdokumenten. För rastverksamhetens undervisning och vår 

studies syfte kan den fysiska aktiviteten fungera som didaktikens Vad-fråga, 

ämnesinnehåll. Hur-frågan tillämpas  i de aktiviteter som utformas utefter 

ämnesinnehållet. Varför-frågan kan sedan motiveras utifrån styrdokument och 

forskningar som stödjer ett arbete med fysisk aktivitet i skolan. 

 

5.2 Genusteori  

Sedan lång tid tillbaka har skillnader mellan kvinnor och män synliggjorts, diskuterats, 

värderats och studerats. Connell och Pearse (2015) benämner populärpsykologin där 

kroppsliga skillnader sammankopplas med sociala betingelser och beteenden som har 

influerat synen på kön sedan 1800-talet. Enligt den psykologin anses kvinnor och män 
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ha skilda egenskaper där kvinnan exempelvis ses vara omvårdande, känslosam och 

instinktiv medan mannen ses som analytisk, aggressiv och förståndsmässig (Connell & 

Pearse, 2015). Hirdman (2003) förklarar att genusteorin handlar om samhällets sätt att 

förhålla sig till de båda könen utifrån sociala konstruktioner som är uppbyggda av 

samhället, likt de sociala betingelser och beteenden Connell och Pearse nämner. Vidare 

beskriver Hirdman (2003) att i den sociala konstruktionen sätts mannen som norm, eller 

vad som även förklaras som idealtyp. Idealtypen står sedan för sådant som betraktas 

som det normala i samhället (Hirdman, 2003). Det innebär att kvinnan underställs 

mannen vilket Connell och Pearse (2015) beskriver har, i kombination av kvinnans 

givna egenskaper, begränsat kvinnors frihet i historien. Författarna benämner 

begränsningar som nekande till akademiska studier och förvägrande av rösträtt (Connell 

& Pearse, 2015). 

 

Connell och Pearse (2015) skriver att det sedan 1800-talets slut har genomförts många 

studier om könsskillnader där egenskaper har undersökts med olika tester och resultaten 

mellan könen har jämförts. Resultaten av undersökningarna har genom åren fram till nu 

återupprepade gånger visat att det finns fler likheter än skillnader mellan könen 

(Connell & Pearse, 2015). Men ändå beskriver författarna att de sociala 

konstruktionerna lever kvar trots studiernas resultat.  

 

Inom genusteorin används även begreppet ”socialt förkroppsligande” som Connell och 

Pearse (2015) förklarar som sociala beteenden som är kopplade till kroppsliga 

utföranden. Med det sociala förkroppsligandet menar författarna att kroppens biologiska 

egenskaper, såsom föda och amma, utnyttjas som en ursäkt till att placera någon i 

under- eller överläge (Connell & Pearse, 2015). Hirdman (2003) skriver också om 

sociala beteenden, givna av samhället, som är kopplade till kroppsligt biologiska 

egenskaper. Hon skriver att en föreställning som skapades för mannen var att han skulle 

försörja familjen genom att jaga, slåss och skapa verktyg som skulle användas till 

vapen. Kvinnans roll var däremot att föda barn och uppvakta mannen med sin skönhet 

(Hirdman, 2003).  

 

I dagens samhälle lever givna könsroller och beteenden kvar och kan identifieras hos 

vuxna såväl som hos barn. Utifrån egna erfarenheter och den tidigare forskning vi har 

nämnt har vi insett att sådana beteenden som kan ses i skolan är att pojkar är mer 

stökiga, högljudda och fysiskt aktiva. Flickor däremot är lugna och engagerar sig mer åt 

aktiviteter som innefattar kommunikation. I den tidigare forskningen gjord av Powell, 

Woodfield och Nevil (2016) står det att typiska beteenden som observerades var att 

pojkarna ägnade sig mer åt sport medan flickorna promenerade runt och pratade. Inom 

den fysiska aktivitetens område kan det synas i antalet deltagare från respektive kön i 

olika sporter och val av lekar. Därför kommer vi i studien ha genusteorin i grundtanke 

för att se hur fritidslärare förhåller sig till ett genusperspektiv i anordnandet av 

rastaktiviteter.  
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6 Metod 
Här kommer metoden för studien att förklaras under rubrikerna val av forskningsmetod, 

urval, genomförande, reliabilitet och validitet samt bearbetning av data. Vidare kommer 

de etiska principerna förklaras och hur vi har förhållit oss till dem i vår studie. Det 

kommer även presenteras ett analysförfarande. Slutligen kommer en metoddiskussion 

som motiverar val av metod. 

 

6.1 Val av forskningsmetod  
6.1.1 Kvalitativ ansats 

För studien har en kvalitativ ansats använts för att besvara forskningsfrågan. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) skriver att en kvalitativ undersökning innebär att forskaren 

använder sig av undersökningsmetoder som gör det möjligt att få data som med ord kan 

förklara ett fenomen i sin kontext. Därför har vi använt oss av den kvalitativa ansatsen. 

Denscombe (2018) skriver att det i en kvalitativ ansats är mindre antal deltagare för 

studien än vad det är i en kvantitativ ansats. Det innebär att en annan infallsvinkel ska 

användas i en kvalitativ studie som kallas för överförbarhet. Genom att se över 

överförbarheten i en studie överväger läsaren om studiens innehåll kan användas och 

genomföras vid liknande situationer (Denscombe, 2018). För den här studien innebär 

det att ett övervägande sker om metoderna som framkommer ur intervjuerna kan 

överföras i andra skolors rastverksamheter.  

 
6.1.2 Fenomenografi 

I studien kommer fenomenografin användas som en forskningsmetod. Kihlström (2007) 

skriver att det innebär att individers uppfattningar kring olika aspekter i sin omgivning 

undersöks. Allwood och Erikson (2017) skriver att fenomenografin är en metod som 

används för att ta reda på olika människors förståelser och inställningar till skilda saker 

runt omkring dem. Vidare skriver de att människor har skilda sätt att förstå olika 

fenomen. I de skilda sätten blir fenomenografin en speciell metod för att undersöka 

verkliga ställningstagande (Allwood & Erikson, 2017). Även Kihlström (2007) nämner 

att det inom fenomenografin kan uppkomma olika förklaringar på ett och samma 

fenomen. Empirin i ett resultat kan med andra ord ha variationer i svaren. Det skriver 

författaren beror på att individers uppfattningar, som fenomenografin undersöker, skiljer 

sig från person till person. Ett sådant perspektiv avslutar Kihlström (2007) med att 

förklara kallas för den andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv 

beskriver istället hur och varför verkligheten ser ut som den gör (Alexandersson, 1994). 

Att uppfattningarna skiljer sig hos olika individer beror på, enligt Kihlström (2007), att 

de bär på olika teoretiska och praktiska kunskaper samt att uppfattningarna har olika 

innebörd för individerna som beskriver aspekten.  

 

För vår studie innebär fenomenografin som forskningsmetod att få reda på 

fritidslärarnas uppfattningar kring deras arbete med rastaktiviteter för att främja fysisk 

aktivitet hos de båda könen. Inom fenomenografin kan svaren hos olika individer skilja 

sig vilket är aktuellt för studien eftersom vi vill synliggöra lärares olika arbetssätt. 

Vidare innebär det att en andra ordningens perspektiv används.  

 

Inom en fenomenografisk undersökning skriver Alexandersson (1994) att det är viktigt 

att ha i åtanke att undersökningen ska synliggöra deltagarnas uppfattningar om ett valt 

fenomen, som i studiens fall är den fysiska aktiviteten på rasten. Därför anser författaren 

att förutsättningar som bidrar till en variation av uppfattningar ska skapas. 

Alexandersson (1994) skriver att sådana förutsättningar kan skapas genom att inte välja 
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deltagare som kan ge ett representativt underlag. Därför kommer vi ta hänsyn till den 

här aspekten i urvalsprocessen genom att exempelvis se till att deltagarna inte kommer 

från en och samma skola. 

 
6.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen för studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 

fritidslärare som är involverade i de styrda rastaktiviteterna. Justesen och Mik-Meyer 

(2011) skriver att forskaren i en sådan intervjuform utgår från en förutbestämd mall som 

ska agera som guide för samtalet. Utformningen ser ut på följande vis; mallen innehåller 

några huvudfrågor för ämnet men sedan finns det utrymme för spontana inriktningar 

och frågor som kan uppkomma under samtalets gång (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Vidare skriver författarna att frågorna ska vara öppna men om svaren anses vara 

otillräckliga skriver de att forskaren ska ställa följdfrågor i samband med huvudfrågorna 

för att få utvecklade svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

valdes som forskningsmetod med motiveringen att de öppna frågorna kan bidra till att få 

ett vidare innehåll av det empiriska materialet. Genom öppna frågor ges deltagaren 

friare utrymme till att berätta sina åsikter. Däremot har vi i frågorna haft en inriktning 

mot den fysiska aktiviteten. Val av intervjuform grundar sig även i att vi valde att utgå 

från en fenomenografisk vetenskapsteori. Alexandersson (1994) skriver att forskaren 

vid insamlandet av data bör utgå från öppna frågor för att ge intervjupersonen ett brett 

svarsutrymme för att formulera sin uppfattning om fenomenet, som i det här fallet är 

den fysiska aktiviteten på rasten. De öppna frågorna kan återfinnas i en semistrukturerad 

intervju och därför kunde vi använda oss av den intervjuformen.  

 

För studien genomfördes två intervjuer utan direkt visuell kontakt. Den ena intervjun 

genomfördes via e-post genom att frågor sändes som deltagaren besvarade skriftligt, 

därmed behövdes det inte genomföras någon transkribering. Den andra intervjun 

genomfördes via telefonsamtal vilket innebar att ljudinspelning var möjligt att 

genomföra. Därmed behövdes telefonintervjun transkriberas.  

 

Denscombe (2018) nämner några konsekvenser som kan uppstå vid val av intervjuer 

utan den visuella kontakten. Det första han nämner är att intervjupersonen blir avlägsen 

vilket kan leda till att vi som forskare inte kan läsa av deltagaren och verifiera svarens 

trovärdighet. Däremot skriver författaren att avståndet kan bidra till att minska känslan 

av obehag och osäkerhet som kan uppstå vid en fysisk intervju. Det kan leda till att 

intervjupersonen känner sig mer angelägen att svara utförligt. Men avståndet kan även 

leda till att deltagaren svarar med färre ord än vad den skulle ha gjort vid ett fysiskt 

möte (Denscombe, 2018). Eftersom avståndet till två av deltagarna var långt valde vi att 

erbjuda både mejl- och telefonintervju för att deltagarna skulle känna sig bekväma inför 

medverkan. 

 

6.2 Urval 

I urvalet gjorde vi ett subjektivt urval. Det skriver Denscombe (2018) innebär att 

medvetna val görs utifrån forskarens tidigare kunskaper om verksamheten och 

intervjupersonerna där studien ska genomföras. Därför valde vi att intervjua fritidslärare 

eftersom dennes yrkeskunskaper kan identifieras inom rastverksamhet. Däremot ansåg 

vi inte att sådant som kön, ålder och arbetslivserfarenhet hade någon betydelse för 

resultatets utfall och det lades därför ingen större vikt på val av deltagare mer än att de 

var behöriga fritidslärare. För att få kunskaperna som krävs för ett subjektivt urval 

började vi med att genomföra en efterforskning på nätet i syfte att få reda på vilka 

skolor som arbetar med rastaktiviteter. Sådan information kunde vi exempelvis ta del av 
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på skolornas hemsidor och tidningsartiklar. Slutligen valde vi elva skolor, från olika 

kommuner i södra Sverige, där vi kontaktade rektorerna via mejl. Att de valda skolorna 

kom från olika kommuner berodde dels på att vi bor i två olika kommuner och studerar i 

en tredje kommun. Men det berodde även på att en del av de skolor vi kontaktade 

visades i sökresultatet via artiklar om rastaktiviteter. Av elva kontaktade skolor svarade 

sju där två av svaren var negativa. Totalt fick vi fem intervjuer från tre olika kommuner.  

 

Motsatsen till ett subjektivt urval är ett slumpmässigt val där deltagarna för intervjun 

väljs slumpartat från den tillhörande yrkesgruppen för studiens syfte (Denscombe, 

2018). Vidare skriver författaren att syftet med ett slumpmässigt val är att forskaren inte 

ska ges någon möjlighet till att välja deltagare som kan påverka resultatet eftersom det 

kan leda till missledande utfall (2018). Däremot ansåg vi att ett slumpmässigt val kan i 

studiens fall leda till att obehöriga yrkesinriktningar involveras och det i sin tur skulle 

kunna leda till att det empiriska materialet inte grundas i yrkeskunskapen som krävs för 

området. Med obehöriga yrkesinriktningar menar vi de personer som arbetar inom 

fritidsyrket men saknar utbildningen som ger behörigheten för att undervisa på 

fritidshemmet. Valet av subjektivt urval fungerar för studien eftersom 

undersökningsmaterialet ska grunda sig på fungerande rastverksamheter för att 

synliggöra användbara didaktiska metoder för att öka fysisk aktivitet på rasten. Det 

innebär att vi som forskare måste leta upp skolor med fungerande rastverksamheter och 

kan därför inte göra ett slumpmässigt val av deltagare. 

 

6.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med skolor och potentiella deltagare började vi arbetet för 

studien med att skriva ett missivbrev. Brevet innehöll information om vilka vi är som 

genomför intervjun, studiens syfte, information om individskyddskravet, vilka vi vill ha 

med i studien utefter yrkesbenämning, vilken form av intervju som tillämpas och 

information om att studien slutligen offentliggörs via portalen DiVA (Se bilaga 1). 

Missivbrevet sände vi sedan ut till olika skolors rektorer i samband med förfrågning om 

det fanns frivilliga deltagare för studien. Totalt kontaktades elva skolor via mejl. 

Deltagarna som valde att medverka kom från fem olika skolor i tre kommuner från 

södra Sverige. Tre av intervjuerna genomfördes med fysiska träffar, en intervju via 

telefon på grund av långt avstånd och en femte intervju genomfördes via mejlkontakt på 

grund av avstånd och önskemål om skriftlig kontakt från deltagaren. För att komma 

fram till ett resultat anpassat efter studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer. 

Dessa spelades in via ljudupptagning för att sedan transkriberas. Efter genomförd 

transkribering och mottagande av skriftliga intervjusvar jämförde vi de olika 

intervjuernas utfall för att sedan kategorisera datainsamlingen. Efter det kom vi fram till 

följande kategorier; fysisk aktivitet kopplat till hälsa och skolprestation, metoder för 

fysisk aktivitet, killars och tjejers olika lek, styrda aktiviteters påverkan till en jämnare 

blandning av könen, de äldre elevernas deltagande vid styrd aktivitet, fånga elevernas 

uppmärksamhet och deltagande vid styrd aktivitet, utvärdera rastverksamheten. Utifrån 

kategoriseringen kunde sedan ett resultat nås. 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Kihlström (2007) skriver att reliabiliteten i en studie handlar om studiens tillförlitlighet 

som uppkommer om resultatet kan upprepas vid flera tillfällen och av olika personer. 

För vår studie kan vi uppnå en tillförlitlighet genom att kategorisera intervjupersonernas 

svar och därmed hitta likheter i fungerande metoder. Men Allwood och Erikson (2017) 

skriver att det bör finnas i åtanke att resultatet kan påverkas av yttre faktorer som 
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forskaren inte har för avsikt att undersöka. För en rastverksamhet kan sådana faktorer 

vara vädret och bortfall av rastansvarig personal. För vår studie kan vädret påverka 

resultatet genom att deltagarna presenterar metoder och aktiviteter som de genomför för 

tillfället i relation till vädret, så som pulkåkning. Exempelvis kan fritidsläraren svara att 

de arbetar mest med oplanerade aktiviteter för fysisk aktivitet eftersom det precis har 

varit snö och eleverna har mest önskat att få åka skridskor på skolgårdens spolade 

isbana. De metoder och aktiviteter som deltagarna delger oss kan också vara negativt 

påverkade av det rådande vädret genom att lärarna kan uppleva att styrda aktiviteter inte 

lockar eleverna när det exempelvis är regnigt väder. Vår studie kan även påverkas av 

bortfall av rastansvarig fritidspersonal i de olika rastverksamheterna, vilket kan innebära 

att deltagarna delger arbetsmetoder som är anpassade efter hur mycket personal de har 

till sitt förfogande. Faktorerna kan därmed göra så att resultatet skiljer sig i olika 

verksamheter och kan vidare leda till att reliabiliteten i studien påverkas negativt.  

 

Validiteten i en forskning handlar om forskningens giltighet och om studien är relevant 

för sitt syfte. I en kontroll av en studies validitet granskas det om studiens påståenden är 

trovärdiga i relation till det berörda sammanhanget (Allwood & Erikson, 2017). Genom 

det subjektiva urvalet säkerställer vi att en validitet mellan studiens syfte, 

frågeställningar och verkligheten i rastverksamheterna skapas. Det uppstår en validitet i 

studien genom att deltagarna är valda utifrån sina yrkeskunskaper och repertoar som 

följer med i deras yrkestitel, fritidslärare. Med andra ord är de utvalda deltagarna lärare 

som har rastverksamhet inom sitt yrkesuppdrag. Eftersom vi i intervjuerna frågar om 

lärarens arbetssätt med rastverksamhet finns det en risk att samtalet kan riktas in på 

olika håll. Därför måste vi i intervjuerna tänka på att ha fokus på vår valda inriktning, 

fysisk aktivitet, för att hålla validiteten genom hela studiens gång. 

 

6.5 Etiska principer  

Som forskare har vi en skyldighet att förhålla oss till individskyddskravet. Inom skyddet 

ingår fyra krav som är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa skriver Björkdahl Ordell (2007) finns 

för att skydda de medverkande deltagarna. Informationskravet tillämpades för studien 

genom att tydlig information kring vårt arbete, oss studenter som genomför studien och 

deltagarnas rättigheter gavs ut. Vi bad även de tillfrågade att skriftligt bekräfta via mejl 

att de har mottagit informationen. Samtyckeskravet tillämpades genom att deltagarna 

fick godkänna sin medverkan och de blev informerade om att de får avbryta sin 

medverkan under studiens gång eftersom deltagandet är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet tillämpades genom att alla deltagare i resultatets är anonyma. En 

sådan anonymitet hamnar under personuppgiftslagen som Vetenskapsrådet (2017) 

skriver att alla forskare ska följa. Det innebär att deltagarnas identitet bör skyddas för att 

det inte ska kunna ske någon skada på den medverkande på grund av sitt deltagande 

(2017). För den här studien tillämpades personuppgiftslagen genom exempelvis 

användning av kodnamn när dokumentationer och transkribering genomfördes. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, tillämpades i studien genom att vi informerade deltagarna om 

att deras uppgifter kommer att nyttjas av oss som genomför studien och eventuellt av 

examinatorn för studien. De etiska kraven har informerats till rektorerna och de 

medverkande genom ett missivbrev (Se bilaga 1). 

  

Den data som samlades in via intervjuerna hanterades och bearbetades av oss som 

genomfört studien. Men eftersom studien genomförs vid ett universitet måste vi ha i 

åtanke att det är utbildningen som äger materialet vi samlar in. Det innebär att det 
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insamlade materialet är utbildningens handlingar och kan återanvändas till förfogande 

av universitetet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

6.6 Bearbetning av data 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi ljudinspelningarna för att sedan kunna 

analysera och kategorisera svaren inför resultatredovisningen. Kategorierna skrevs i ett 

dokument i samband med läsning av intervjusvaren vilket ledde till att det blev många 

kategorier. Därför genomförde vi flera sorteringar för att minska antalet kategorier. I 

första sorteringen överblickade vi hur många intervjupersoners svar som föll under 

respektive kategori och tog bort de kategorier där det var få liknande svar. I andra 

omgången av bortsållning jämförde vi kategorierna med tillhörande intervjusvar kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar. De kategorier som inte ansågs relevanta för 

studien valdes bort. Slutligen blev det sju kategorier som berör arbetet med 

rastaktiviteter för att främja fysisk aktivitet, hur de utgår från ett genusperspektiv i 

arbetet, hur de förhåller sig till studiens valda åldersgrupp och hur de bedriver 

rastverksamheten med utgångspunkt i elevernas intresse och den fysiska rörelsen. 

 

6.7 Analysförfarande  

I arbetet med att analysera resultatet utgick vi från ett fenomenografiskt 

tillvägagångssätt som innefattar fyra faser inom analys- och tolkningsarbete som 

Alexandersson (1994) benämner. Den första fasen innebär att få ett helhetsintryck av 

resultatet, i andra fasen ska likheter och skillnader i resultatets empiri belysas, i fas tre 

ska uppfattningarna av steg ett och två kategoriseras i gemensamma underrubriker 

(Alexandersson, 1994). Dessa underrubriker ska även kopplas samman till studien syfte 

och frågeställningar. Slutligen skriver Alexandersson (1994) att resultatet under 

rubrikerna i analysavsnittet ska studeras och analyseras i förhållande till varandra och 

studiens syfte. Den här arbetsmetoden påminner om den som genomfördes vid 

kategoriseringen för resultatredovisningen. Skillnaden här är att arbetsprocessen 

genomfördes för analysavsnittet. 

 

6.8 Metoddiskussion 

För studien har en kvalitativ ansats valts utifrån vårt fokus på metoder i 

rastverksamheten för att öka fysisk aktivitet hos de båda könen i mellanstadiet. Eliasson 

(2013) nämner att en kvantitativ ansats används för att samla in data i form av uppgifter 

som kan betecknas som siffror. Data samlas bland annat in genom frågeformulär som 

besvaras genom en enkät eller intervju. Eftersom en kvantitativ ansats ger svar som 

analyseras i siffror hade vi inte kunnat få utvecklade svar på hur fritidsläraren konkret 

arbetar på den specifika arbetsplatsen för att främja den fysiska aktiviteten. För vår 

studie hade en kvantitativ ansats inneburit att vi istället hade fått ställa frågor med 

alternativsvar som vidare skulle leda till att svaren kan räknas och sättas in i tabeller. 

Konsekvensen av det är att resultatet hade blivit riktat utefter våra svarsalternativ till 

deltagarna och hade då inte speglat konkret hur de arbetar på deltagarnas specifika 

arbetsplatser. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie utefter Justesen och 

Mik-Meyers (2011) förklaring om att datainsamlingen kommer i form av ord som är 

beskrivna fenomen kopplat till en kontext.   

 

Nackdelen med en kvalitativ studie är att forskningen inte omfattar ett lika stort antal 

deltagare som den kvantitativa studien kräver, vilket innebär att forskningen enbart 

berör en minimal del av det valda forskningsområdet. Eliasson (2013) skriver att det i 

en kvantitativ undersökning krävs en större mängd deltagande för att minska risken för 
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att få ett missvisande resultat. Genom en kvantitativ forskning kan det även i studien ges 

ett resultat som är generaliserbart. Enligt Denscombe (2018) innebär det att ett resultat 

med stor sannolikhet kan förekomma på flera ställen men då krävs det ett större 

deltagarantal för att kunna generalisera resultatet. Då vi enbart har haft med fem 

deltagare innebär det att resultatet inte kan generaliseras. Däremot kan vi med resultatet 

nå viss överförbarhet. Det vill säga, resultat som kan överföras i andra situationer. 

Fördelen med den kvalitativa forskningsmetoden är att det inte finns ett krav på att ha 

många deltagare för att nå generaliserbarhet. Istället har vi haft fokus på vilka 

deltagarna är för att kunna få en empiri utefter vårt syfte och på så vis kunna få en 

överförbarhet. Den kvalitativa forskningsmetoden har därmed inneburit att mindre tid 

har behövts prioriteras till att få med deltagare för vår studie.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom intervjuformen utgår från en 

förutbestämd mall som innehåller studiens huvudfrågor. Mallen ansåg vi skulle vara ett 

tryggt stöd för att säkra att intervjuerna skulle beröra syftet och inte frångå vårt 

forskningsområde. Vi valde även att ha semistrukturerade intervjuer för att det i 

utförandet används öppna frågor utifrån den förutbestämda intervjumallen (Se bilaga 2) 

följt av spontana följdfrågor utefter samtalets innehåll.  

 

För intervjuerna fick vi fem deltagare från elva kontaktade skolor. Anledningen till 

bortfall kan vi inte med säkerhet förklara. Däremot tror vi att bortfallet kan beror på att 

rektorerna upplevde att de inte kunde avsätta tid för vår studie på grund av resursbrist. 

Med resursbrist menar vi att personalen redan var upptagna med andra uppdrag. 

Bortfallet tror vi även beror på att alla rektorer inte kontinuerligt läser sin mejl. Därför 

tycker vi nu i efterhand att vi borde ha frågat om deltagande per telefon och ge mer 

djupgående information via missivbrevet som i så fall skulle ha sänds via mejl. 
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7 Resultat 
I det här avsnittet kommer vår kategorisering av den insamlade empirin presenteras, 

med koppling till studiens syfte och med tillhörande citat från de genomförda 

intervjuerna. Slutligen kommer det förklaras hur empirin svarar på studiens 

frågeställningar från avsnittet Syfte och frågeställningar. Det är viktigt att belysa att 

namnen som används vid citaten är fiktiva namn för att ta hänsyn till 

individskyddskravet. Namnen som kommer att användas är könsneutrala namn eftersom 

vi ansåg att könet på deltagaren inte hade någon påverkan på resultatets utfall. Likaså 

ansåg vi inte att ålder och arbetslivserfarenhet hade någon betydelse och därför kommer 

inte det presenteras. Individskyddskravet innebär även att det inte kommer benämnas 

vilka skolor intervjuerna är genomförda på. Empirin kommer även vara språkligt och 

grammatiskt korrigerad för att underlätta läsningen av citaten.  

 

I den empiri vi har fått fram har vi plockat ut sju kategorier med gemensamma drag från 

de fem olika intervjuerna. Kategorierna är framtagna utefter syftet och 

frågeställningarna för studien samt att de är framtagna utefter de frågor och svar vi 

berörde vid insamlingen av empirin. De kategorier som kommer beröras i det här 

avsnittet i kronologisk ordning är följande:  

 

7.1 Fysisk aktivitet kopplat till hälsa och skolprestation 

7.2 Metoder för fysisk aktivitet 

7.3 Pojkars och flickors olika lek 

7.4 Styrda aktiviteters inverkan på deltagandet bland de båda könen 

7.5 Fånga elevernas uppmärksamhet och deltagande vid styrd aktivitet 

7.6 De äldre elevernas deltagande vid styrd aktivitet 

7.7 Utvärdering av rastverksamheten 

 

7.1 Fysisk aktivitet kopplat till hälsa och skolprestation 

I intervjuerna med de fem olika fritidslärarna som ansvarar över rastverksamheten 

märktes det att kunskapen kring forskning om fysisk aktivitet i relation till 

skolprestationer skiftade. Enbart två lärare nämnde relationen mellan rörelse och 

inlärningsförmågan och de motiverade då sitt arbete med den fysiska aktiviteten baserat 

på vetenskaplig grund inom ämnet. I citatet nedan talade fritidsläraren om den fysiska 

aktivitetens förutsättningar utifrån sina egna erfarenheter från sitt arbete. Då läraren i 

större delen av dagen arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

motiverade hen att den fysiska aktiviteten är främst viktig för dessa elever.  

  
Fysisk aktivitet är en förutsättning för att klara av skolan, och klara av alla 

uppgifter och för att kunna prestera. Jag jobbar med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och dom kräver oftast mer fysisk aktivitet än andra. Så för 

mig är det viktigt att min elev och andra elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar får fysisk aktivitet. Sen är det även viktigt för dom andra 

barnen såklart. Och det har visat sig att om man är fysisk aktiv så lär man sig mer 

och tar in mer kunskap, så det är viktigt. 

 

Lärare: Lo 

 

Den andra läraren som berörde relationen mellan rörelse, inlärningsförmågan och 

prestationsförmågan talade om den korta pausens betydelse för att öka möjligheterna för 

fysisk aktivitet. Det motiverade fritidsläraren genom att hänvisa till aktuell forskning 

gjord av hjärnforskaren Gisela Nyberg från Karolinska institutet.  
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Jag tror att vi måste öka möjligheterna för rörelser på flera sätt. Dels i 

klassrummet för att ha dem här korta breaksen för att kunna skapa förutsättningar 

för bättre inlärning och där har vi en annan. Det är Nyberg hjärnforskare som 

håller på med den formbara hjärnan. Just det här att ha korta pauser med rörelser 

skapar ju neurokemiska processer i hjärnan som underlättar för inlärning. Det 

skapar inga fysiska förändringar men det skapar neurokemiska processer. 

     

    Lärare: Mio 

 

7.2 Metoder för fysisk aktivitet  

När de olika deltagarna berättade om sina metoder i rastverksamheten för att öka 

rörelsen talade de om att erbjuda många valmöjligheter genom materiel. Materielen de 

nämnde är sådana saker som kan bidra till en lek eller aktivitet med fysisk rörelse. 

Läraren Mio beskrev hur de även arbetar med miljön för att få igång rörelse, genom att 

berika miljön med materiel.  

 
Det är viktigt att den här rörelsen sker i att man ha tagit och berikat miljön med 

någonting mer, asså, har vi en asfaltsplan, om vi sätter till en boll då har vi 

berikat miljön. Eller om vi lägger till lösa träbitar eller vad vi nu gör, då har vi 

berikat miljön. Att man berika miljön ger ju också ett bättre resultat för rörelse 

och utveckling av synapser. [...] Men om man ha alla de här tre sakerna 

tillsammans: glädje, rörelse under längre tid och berikad miljö så ger det bäst 

effekt och det är det som jag gör i hela min rastverksamhet. Så det är ett av de 

fokusen jag har, så vi behöver skapa fler möjligheter för det.  

     

Lärare: Mio 

 
Tanken är ju att vi ska ha en vagn med olika materiel som bollar och hopprep och 

sånt. 

 

Lärare: Kim 

 

Likt läraren Kim som erbjuder olika materiel för fysisk rörelse berättade Billie att hen 

utöver den styrda aktiviteten även erbjuder olika valmöjligheter som eleverna självmant 

kan välja att låna för sin lek. Dessa lekar är då inte lärarstyrda men läraren har ändå 

bidragit till att lek och fysisk rörelse uppstår hos de som inte deltar i den styrda 

rastaktiviteten.  

 
Plus att man då erbjuder en aktivitet samtidigt som dom har lite att välja på [...]. 

Att det finns materiel, så de kan hitta på något om dom har lust. Det är de man 

känner, så att det finns att välja för de som vill. 

     

    Lärare: Billie 

 

7.3 Pojkars och flickors olika lek 

När vi i intervjuerna frågade om pojkars och flickors lek nämnde majoriteten av 

fritidslärarna att de kunde se en skillnad i deras lek. Det exemplifierade lärarna genom 

att berätta om vad för olika lekar de har observerat hos könen. De exemplen de nämnde 

följde könsstereotypiska normer för vad som förväntas av pojkar och flickor att aktivera 

sig med. Däremot svarade en lärare att hen inte kunde identifiera några märkbara 

skillnader i pojkars och flickors lek på sin arbetsplats.  
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De flesta killarna spelar tyvärr fotboll och de flesta tjejerna leker tyvärr annat. 

 

Lärare: Lo  

 

Fotbollsplanen när de spelar själva då är det ju mest killar, det är det ju. Sen är 

det ju ofta det är med några tjejer men det är ju mest killar som kör fotboll. 

     

    Lärare: Billie 

 

Hopprep tilltalar både killar och tjejer. Annars så ser man väll att tjejer går 

omkring och är sociala och snackar och killar, det är fotboll liksom. 

 

     Lärare: Kim 

 

I nedanstående citat benämnde läraren Mio att det finns studier som belyser skillnaden i 

antalet deltagare för respektive kön i bollsporter som innebandy och fotboll. Läraren sa 

även att hen har observerat att skillnaden är betydligt större när aktiviteterna genomförs 

på elevernas fritid eller raster där de själva styr vad de gör.  

 
Men om vi säger lek så kan man ju se tydligt på riksförbundets studie, först hur 

många pojkar respektive flickor som spelar innebandy eller fotboll som är ganska 

vanliga på våra skolgårdar. Ja då är det ju större andel pojkar än flickor som 

spelar. Det är en ganska stor skillnad till och med. Men om man också se på 

mängden pojkar respektive flickor som spelar fotboll, innebandy som inte är så 

styrt, asså på sin fritid eller på raster eller sånt där, då är skillnaden än större. 

     

    Lärare: Mio 

 

7.4 Styrda aktiviteters inverkan på deltagandet bland de båda könen 

Något gemensamt som flera lärare belyste var att styrda aktiviteter bidrar till att det blir 

en jämnare blandning av könen hos de elever som deltar. Det kan exemplifieras tydligt i 

Los citat där det beskrivs att den könsstereotypiska uppdelningen minskar om läraren 

styr aktiviteten. Det kan även exemplifieras i Mios citat men till skillnad från Lo 

beskrev Mio att det beror på lärarens arbetsmetoder för att en blandning av könen ska 

uppstå. Fritidsläraren Mio nämnde att man som lärare genom olika metoder ska erbjuda 

olika val som lockar en större publik.  

 
Med styrda rastaktiviteter får vi också in båda. Både tjejer och killar. [...] Jag kan 

se skillnad om det är en kille från, vi säger femman, som startar en 

fotbollsaktivitet eller om vi lärare frågar vilka vill spela fotboll här inne. Så om 

den är styrd och kommer från oss lärare så är det fler flickor som hänger med. 

[...] Så jag tror att om vi kommer med idén så tror jag att vi kan bidra till ett 

bättre genus både i aktiviteter och annat. 

     

    Lärare: Lo 
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Där är det väl inte sagt att flickor ogillar att spela boll och alla pojkar gillar att 

spela boll. Men det finns en tydlig könsskillnad. Sen finns det åt andra hållet, 

finns det ju lekar. Om jag sätter upp ett stall till exempel och hoppbanor och så 

vidare, så är det ju fler flickor som är där än pojkar. Men jag tror att man ska ha 

många alternativ av fotboll, man ska ha många alternativ av häst och agiliti, eller 

vad det nu är, för att locka så många olika personer som möjligt. Spelar man bara 

match, och en match, på den stora fotbollsplanen då är det en viss typ av folk 

som är där men om man har fler bollar och fler småmål, eller skjuta prick, det 

lockar flera.  

     Lärare: Mio 

 

Deltagaren Robin ansåg däremot, utifrån sina observationer, att det är mest flickor med i 

rastaktiviteterna. I följdfråga om vad det kan bero på svarade hen att killarna har lättare 

för att komma på och aktivera sig själva med fysisk aktivitet än vad flickorna har. 

 
På de två gårdarna med äldre elever är det mest tjejer. [...]. De kanske har svårast 

att aktivera sig. Killarna spelar mycket fotboll, bandy, king. 

      

Lärare: Robin 

 

7.5 Fånga elevernas uppmärksamhet och deltagande vid styrd aktivitet 

För en rastverksamhet krävs det mer än att bara erbjuda styrda rastaktiviteter. Lärarna 

berättade att de även måste lägga ner arbete på att få ut information till eleverna och 

göra dem medvetna om vad som kommer erbjudas. En gemensam metod som en del av 

lärarna använder sig av är att ge ut veckoscheman för rastverksamheten som sätts ut där 

eleverna dagligen vistas. Lärarna berättade även om deras arbete med att fånga upp 

eleverna och vilka metoder de använder för att göra eleverna uppmärksamma om att det 

bedrivs en styrd aktivitet på skolgården. Inom det här området skiljde sig de olika 

deltagarnas metoder i hur de fångar elevernas uppmärksamhet om att det pågår en 

aktivitet just nu. Metoderna de nämnde var synliggörande med specifik utstyrsel likt en 

yrkesuniform anpassad för rastansvarig, en skylt och samtal med eleverna.  

 
Vi gör ett schema varje vecka med aktiviteter vi gör på rasterna. Ibland ändras 

det på grund av vädret. Ibland tar vi ut några extra på rasten som då blir oplanerat 

för eleverna. [...] Samtala med dem när vi är ute. Ropar och berättar att nu kör vi 

en viss aktivitet. Vi lämnar ut ett schema till lärarna och sätter upp schemat på en 

vägg vid matsalen. 

 

     Lärare: Robin 

 

Jag har ju en grön väst på mig, då vet dom att det är rastaktiviteter. De andra har 

ju gul, de som är rastvärdar då. Och så vet de vilken dag de har. [...] De får vara 

en gång i veckan, mer har jag inte tid med. 

 

Lärare: Billie 

 

Vi har en skylt som det står lekar på och den drar vi ut till vissa platser då, som 

under eken är det vanligaste, flaggstången kan det vara. 

 

     

    Lärare: Kim 
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7.6 De äldre elevernas deltagande vid styrd aktivitet 

I intervjuerna framkom det att det finns vissa svårigheter med att få 

mellanstadieeleverna till  att medverka i de styrda rastaktiviteterna. Några lärare sa att 

det beror på att de börjar bli äldre och vill sysselsätta sig med andra saker som inte 

innefattar lek. Det eleverna sysselsätter sig med istället, berättade Billie, är socialisering 

och kommunikation. I Billies citat nedan berättade hen om svaren som eleverna gav i en 

utvärdering. Anledningen till att de äldre eleverna slutar att leka och aktivera sig 

beskrev Mio beror på att eleverna anser att de har blivit för stora för att leka. Men Mio 

antydde att vi som lärare ändå ska fortsätta söka efter lekfulla sammanhang som kan 

locka eleverna till att vilja delta.  

 
Men det är väl just att de håller på att diskutera något och då vill de gå undan och 

prata sina grejer. Så det fick jag ju också ofta i svaren att det är bra att du finns 

för dom som inte har något att göra på rasterna. Men vi som vill gå rundan och 

prata, vi kan ju göra det skrev de.  

 

Lärare: Billie 

 

Och jag ska väl säga att det svåraste är att hitta de äldre eleverna. De faller i ett 

tidigt stadie av rastverksamhet. [...]. Iallafall här då, sexorna är våra största, då är 

man på väg ut och man är för stor för att leka tycker man, men egentligen inte. 

[...]. Tycker man i sexan att det är kul att jaga varandra, ja då ska man få göra det. 

Det handlar hela tiden om att hitta lekfulla sammanhang, glädjefyllda 

sammanhang. Och däri, då hittar man aktivitet, då hittar man rörelseaktiviteter i 

detta. 

 

Lärare: Mio 

 

En annan infallsvinkel som berördes vid intervjuerna, angående svårigheterna att 

engagera mellanstadieeleverna till att delta i styrda aktiviteter, är att eleverna enligt 

läraren Robin ansågs vara kräsna. Vidare berättade hen att det krävs mer utmanande 

aktiviteter för att fånga deras intresse.  

 
De är mer kräsna. Vill ha mer avancerade lekar. De nöjer sig inte med vanliga 

kull-lekar. Kompistryck ifall de ska vara med på aktiviteterna eller inte. 

 

     Lärare: Robin 

 

På Kims arbetsplats är det tvärtom. Kim berättade att mellanstadieeleverna där har det 

enklare för sig att aktivera sig fysiskt och deltar därför mer i de styrda aktiviteterna än 

vad de yngre eleverna gör.  

      

    
Här verkar det som att det är mer mellanstadieelever som leker på rasterna än vad 

det är lågstadiet. 

     

    Lärare: Kim 

 

7.7 Utvärdering av rastverksamheten  

I frågan om utvärdering av rastverksamheten visade det sig att de fem lärarna i sina 

respektive verksamheter ägnade sig olika mycket åt utvärdering. Några av dem gjorde 

sina utvärderingar terminsvis vilket synliggörs i Billies citat, medan några av deltagarna 

utvärderade oftare, vilket exemplifieras i Robins citat nedan.  
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Efter jul fick de utvärdera höstterminen vad de tyckte. 

 

Lärare: Billie 
 

Efter varje aktivitet. Vi skriver upp hur många som var med och hur det gick.  

 

Lärare: Robin 

 

I resultatet uttryckte några lärare att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna 

genomföra utvärderingar oftare. Det nämndes tydligt i de två följande citaten av Billie 

och Lo.  

 
Jag hinner inte skriva upp hur många det är varje gång jag har det, de hinner inte 

jag, tyvärr. 

 

    Lärare: Billie 

 

Jag önskade vi haft längre tid, åh sitta ner med de. 

 

    Lärare: Lo 

 

Men när det gäller utvärdering av den fysiska aktiviteten i rastverksamheten var det 

ingen av lärarna som utvärderade utifrån det perspektivet. Därför nämner vi inga citat 

kring frågan med utvärdering ur ett fysiskt aktivt perspektiv eftersom svaren från 

deltagarna var enformiga. Liknande bristfällighet gällde utvärdering av genus i 

rastverksamheten. Däremot visade Lo ett intresse för att lyfta upp genus i samband med 

utvärdering av rastverksamheten. Mio visade också ett intresse för genusfrågan men 

förklarade att de på hens arbetsplats berör frågan genom samtal lärare emellan och inte 

genom utvärdering. Mio benämnde även att hen anser att lärare bör ha ett medvetet 

förhållningssätt kring genus för att i verksamheten kunna förmedla särskilda beteenden 

och val inom genusfrågor.  

 
Genus har jag nog inte tittat på så mycket faktiskt. Men det vore intressant att 

lyfta det. För man tänker generellt när jag har kört lekar så har ju både killar och 

tjejer varit med och deltagit. Så jag tror definitivt det har varit god påverkan, 

enligt det perspektivet. Om jag tänker överlag. 

 

Lärare: Lo 

 
Nej det gör vi inte, däremot pratar vi mycket kring det med läraren. Vi tar inte 

specifikt så till eleverna, vi vet ju att bollplanen är ju bara för pojkar, vi trycker 

inte på så. Men vi som lärare måste ha en medvetenhet om vårt förhållningssätt. 

Vad vi tillåter på gården påverkar hur eleverna väljer. Så det är mer ett 

förhållningssätt för oss vuxna. Vi har ju inte den könsindelningen när vi tar och 

utvärderar, det har vi inte. 

 

Lärare: Mio 

 

7.8 Sammanfattning  

Syftet med studien har varit att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska 

metoder för att genom rastverksamhet främja på mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I 

undersökningen har en särskild vikt lagts vid hur genusperspektivet kan beaktas i det 

här sammanhanget. Intervjuefrågorna deltagarna svarde på utgick ifrån syftet och de 
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tillhörande frågeställningarna. Utifrån frågeställningen kring hur fritidsläraren arbetar 

med att öka den fysiska aktiviteten hos elever på mellanstadiet framkom det olika 

strategier för hur lärarna lockar till sig eleverna genom att anpassa rastaktiviteterna 

utifrån deras intressen. Strategierna lärarna nämnde var bland annat att erbjuda materiel 

som bidrar till fysisk rörelse, anordna mer avancerade aktiviteter som utmanar eleverna 

och skapa styrda aktiviteter som för eleverna uppfattas som glädje- och lekfulla. Vidare 

svarade empirin på frågeställningen om hur lärarna förhåller sig till ett genusperspektiv i 

sin planering av rastaktiviteter genom olika metoder och förhållningssätt lärarna har. 

Det framkom att lärarna har observerat att blandningen mellan könen blir större om 

styrda aktiviteter erbjuds. Vidare framkom det i empirin att det handlar om lärarens 

förhållningssätt till perspektivet och hur läraren utformar och erbjuder en 

rastverksamhet för eleverna. Enligt empirin handlade det om att se till elevernas 

intressen. Som metod nämnde en lärare att det handlar om att erbjuda olika former av 

aktiviteter för att locka så många olika intressen som möjligt, vilket läraren förklarade 

bidrar till att nivån av daglig fysisk aktivitet blir jämnare hos de båda könen. 
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8 Analys  
I det här avsnittet kommer den framtagna empirin analyseras i förhållande till de olika 

teorierna och begreppen som har legat till grund för studien. Empirin kommer att 

analyseras under olika underrubriker som är följande; fysisk aktivitet på rasten, 

didaktik, att använda sin lärarkompetens, utvärdering och genus. 

 

8.1 Fysisk aktivitet på rasten 

När vi sammanställt och analyserat empirin under kategorin fysisk aktivitet har vi insett 

att få deltagare visade att de bar en djupare kunskap om den fysiska aktivitetens 

betydelse för kroppens fysiska och psykiska delar. Få verkade också vara medvetna om 

den aktuella forskningen om barns minskade rörelse. Däremot var det två medverkande 

som tydligt visade kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen 

och motiverade vidare sina svar på frågor om fysisk aktivitet med kunskapen de bar på. 

De båda deltagarna nämnde att den fysiska aktiviteten skapar förutsättningar för att 

klara av skolan bättre eftersom inlärnings- och koncentrationsförmågan skärps. Det 

stämmer överens med det vi läst om i Ericssons (2003) forskning, som tidigare har 

nämnts i arbetet. Utefter sitt resultat drog forskaren slutsatsen att mängden fysisk 

aktivitet i elevernas vardag har betydelse för elevers prestationer i skolan då det visade 

sig att barnen som rörde sig mer fick bättre koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). 

Men Stjernström Roos (2015) nämner att ökad rörelse bidrar även till andra fysiska 

fördelar såsom minskad risk för psykisk ohälsa, benbrott och fetma. Vi anser även att 

ökad rörelse i vardagen bidrar till bättre kondition, ökad muskelstyrka, balans och 

koordination. Dessa fysiska fördelar berördes inte i den tidigare forskning som vi har 

skrivit om i vårt arbete eller i empirin från intervjuerna, men vi anser att de är viktiga 

fördelar att belysa i arbetet med fysisk aktivitet på rasten eftersom det är viktigt att 

värna om elevernas hälsa.  

 

För att kunna öka elevernas fysiska aktivitet på rasten krävs det olika förutsättningar för 

att aktivera eleverna. Enligt deltagarna för studien behövs det tillgång till materiel som 

kan användas vid lek och aktiviteter eftersom det bidrar till att eleverna får något att 

göra, vilket alla deltagare var överens om. En deltagare nämnde att det handlar om att 

berika miljön med något mer än det som redan finns, på exempelvis en asfaltsplan, för 

att eleverna ska ges möjlighet för rörelse. De materiel som deltagarna nämnde att de 

brukar ta fram är exempelvis en boll, hopprep, pingisrack etcetera. Att berika miljön 

med materiel i syfte att främja den fysiska aktiviteten benämns även i en tidigare nämnd 

studie av Elliott, Combs och Boyce (2011). I deras studie kom de fram till att tillgång 

till materiel och redskap bidrar till att elevers initiativ för rörelser ökar. Det stämmer 

överens med våra iakttagelser från VFU perioder där vi har sett att eleverna har det 

svårare att aktivera sig om de inte har tillgång till materiel. Därför tycker vi att det inte 

kan ställas krav på att eleverna bör röra sig mer om det inte finns tillräckligt med 

förutsättningar som stimulerar eleverna till rörelse. 

 

8.2 Didaktik 

Didaktiken beskriver Lindström och Pennlert (2016) som läran om undervisningen 

vilket Dahlkwist (2012) skriver innebär att ett valt ämnesinnehåll plockas fram för att 

struktureras och anpassas till en fungerande undervisning utefter elevgruppen. I empirin 

beskrev en deltagare hur hen arbetar för att utforma en rastverksamhet som tilltalar olika 

målgrupper såsom kön och ålder. Deltagaren påstod att det handlar om att ge många 

alternativ och varianter inom en viss aktivitet för att kunna tilltala så många elevers 

intresse som möjligt. Det som nämndes i empirin stämmer överens med Dahlqwist 
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förklaring om hur en undervisning utformas. Att tillvarata elevernas intresse för att 

utforma en undervisning anpassad till elevgruppen benämns även i en tidigare nämnd 

studie av forskarna Stellino, Sinclair, Partridge och King (2010). Där studerar de om 

elevers mängd fysiska aktivitet ökar om fler rastaktiviteter erbjuds och vilka målgrupper 

som ägnar sig mest åt rörelser. Resultatet av studien visar att mängden fysisk aktivitet 

ökar men att det skiftar i vilken målgrupp det ökar beroende på aktivitetens innehåll. 

Studien ledde forskarna vidare till slutsatsen att läraren bör känna sina elever för att 

kunna erbjuda aktiviteter som tilltalar olika elevers intressen (Stellino et al., 2010). I en 

utsaga från vår empiri synliggörs svårigheterna med att få med de äldre eleverna i 

rastaktiviterna. Men en lärare uttalade sig om att det handlar om att skapa svårare 

aktiviteter som kan utmana eleverna. Lärarens utsaga visade på ett konkret exempel på 

hur en lärare didaktiskt kan arbeta med att utforma rastaktiviteter som tilltalar olika 

målgrupper. Läraren använde sin kännedom om vad som intresserar eleverna och skapar 

sedan aktiviteter baserat på vad eleverna gillar. 

 

Inom didaktiken ingår de tre frågorna Vad? Hur? Varför? som besvarades i empirin. 

Vad-frågan besvarades genom studiens syfte, fysisk aktivitet. Hur-frågan besvarades 

sedan genom de metoder lärarna delgav i intervjuerna, så som samtal med eleverna och 

erbjudande av många olika valmöjligheter i form av aktivitet och materiel. Varför-

frågan besvaras i lärarnas medvetenhet och motiveringar till varför eleverna ska vara 

fysiskt aktiva på rasten. Det synliggjordes främst i deltagaren Mios utsaga om hur 

rörelse bidrar till att neurokemiska processer i hjärnan skapas vilket förbättrar 

inlärningsförmågan.  

 
8.2.1 Att använda sin lärarkompetens 

För att få elever att ägna sig mer åt fysisk aktivitet på rasten krävs det ett utbud av 

aktiviteter. Men det krävs även att den rastansvarige läraren använder sig av sin 

lärarkompetens för att främja syftet med ökad fysisk rörelse. En kompetens som 

används för att uppmuntra eleverna till att delta i rastaktiviteter är den sociala 

kompetensen. Den nämndes i empirin av flertalet deltagare. Det framkom att lärarna 

arbetar med att ha en bra relation till eleverna där de kan tala fritt med varandra och 

skämta. Lindström och Pennlert (2016) skriver att en relation till eleverna medför att 

eleven känner sig bekräftad och en känsla av trygghet kan uppstå. Det leder vidare till 

att ett gott klimat skapas (Lindström & Pennlert, 2016). I den insamlade datan kan vi se 

att det finns en överensstämmelse i deltagarnas svar kring att en god relation med 

eleverna, likt relationen Lindström och Pennlert benämner, bidrar till att eleverna dras 

till dem när aktiviteter arrangeras.  

 

En av deltagarna talade om att den sociala kompetensen även innebär att veta vem man 

ska uppmuntra till att delta för att få med resterande elever i dennes kompisgrupp. Det 

handlar med andra ord om att känna sina elever. Om en sådan kunskap kring eleverna 

existerar hos läraren har läraren en möjlighet till att engagera en större mängd elever till 

att vara fysiskt aktiva under rasten. Genom kännedom och samtal med eleverna vet 

läraren även vad de vill göra och vad som faller dem i intresse.  

 

Didaktiken i lärarens kompetens framstod i empirin genom deltagarnas sätt att 

strukturera upp sin rastverksamhet och göra eleverna medvetna om vad som kommer att 

ske. Alla deltagare berättade att de hade ett veckoschema över rastverksamhetens 

händelser som sattes synligt ut där eleverna vistades. Dahlkwist (2012) benämner 

strukturering som en väsentlig del av skapandet av en fungerande undervisning. I 

empirin nämns det även olika strategier för att synliggöra att en aktivitet är igång. Det 
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gjorde de genom att använda sig av skyltar, genom att bära en speciell väst och genom 

att ropa att en aktivitet var igång. Ämneskompetensen berörs sedan i lärarens val av 

lekar och aktiviteter för att främja den fysiska rörelsen. 

 
8.2.2 Utvärdering  

Inom didaktiken ingår det även att utvärdera i syfte att kunna utveckla och förbättra 

framtida undervisning. I empirin framkom det att samtliga deltagarna genomför 

utvärderingar tillsammans med eleverna. Genom elevernas medverkan förklarade 

lärarna att de får en överblick om vad eleverna tycker om rastverksamheten och vad de 

önskar mer av. På så vis kan elevernas intressen och viljor uppmärksammas och 

rastverksamheten med den fysiska aktiviteten kan på så vis utformas till att passa 

elevgruppen. 

  

I empirin framkom det även att lärarna i de olika verksamheterna utvärderar olika 

mycket. Vissa av dem utvärderar terminsvis medan andra av dem utvärderar mer 

kontinuerligt efter varje genomförd styrd aktivitet. De som utvärderar ofta antecknar 

antalet deltagare för varje aktivitet och hur det gick. Men de som inte utvärderar ofta 

hade som gemensamt svar att tiden inte räcker till. En sådan brist på tid tror vi kan leda 

till svårigheter med att utveckla och förbättra rastverksamheten och dess undervisning 

om läraren inte har någon tid för självreflektion och utvärdering. 

 

8.3 Genus 

När det talas om genusteori används också begreppet socialt förkroppsligande. Det är 

enligt Connell och Pearse (2015) sociala beteenden kopplade till kroppens biologiska 

egenskaper. Männen är många gånger biologiskt sett större uppbyggd än kvinnan eller 

har möjlighet till att bygga större muskelmassa än en kvinna. Därav har mannen enligt 

Hirdman (2003) fått en given föreställning på hur han ska vara psykiskt såväl som 

fysiskt. I frågan om genus kunde nästan alla deltagare nämna exempel på 

könsstereotypa mönster i elevernas val av lek på rasten. Dessa könsstereotypiska 

mönster är vad Connell och Pearse (2015) nämner som socialt förkroppsligande och 

som Hirdman (2003) förklarar som givna av samhället. Deltagarna kunde exemplifiera 

att pojkarna ägnade sig mest åt bollsporter medan flickorna var mindre fysiskt aktiva för 

att de istället ägnade sig åt kommunikation och socialisering. 

 

Men de flesta deltagarna berättade att om det på rasten anordnades styrda aktiviteter så 

blev blandning av flickors och pojkars deltagande större och elevernas val av lek och 

aktivitet påverkades mindre av könsstereotypiska mönstren. Deltagarna trodde de 

berodde på att en lärare var involverad. Att lärarens involvering i elevernas lek med 

fysisk aktivitet bidrar till ökad blandning benämns även i resultatet från Powell, 

Woodfield och Nevills studie (2016). I den här studien skiljde sig också pojkars och 

flickors lek utefter könsstereotypiska mönster men om läraren höll i en aktivitet eller 

deltog i elevernas lek bröts mönstret och en blandning av pojkars och flickors 

deltagande uppstod (Powell, Woodfield & Nevill 2016).  

 

I studien och empirin fanns det en medvetenhet om att lärarens närvaro och delaktighet i 

elevernas fysiskt aktiva lekar och aktiviteter bidrar till att det blir ett jämnare deltagande 

mellan könen. Om den rastansvariga läraren vidare arbeta med vetskapen genom att i 

den styrda rastaktiviteten ha i syfte att främja en ökad blandning mellan könen, arbetar 

läraren med att motverka könsstereotypiska mönster. Ett sådant arbete benämns i 

skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11, 2018). 
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9 Diskussion 
I det här avsnittet kommer det föras diskussioner kring studien och dess arbete. 

Diskussionerna kommer att föras under specifika underrubriker som resultatdiskussion, 

diskussion om metodval, teoridiskussion, fortsatt forskning och slutligen en 

slutdiskussion. 

 

9.1 Resultatdiskussion  

Syftet med vår studien har varit att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska 

metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I 

undersökningen har det även lagts en särskild vikt vid hur genusperspektivet kan 

beaktas i det här sammanhanget. 

 

I analysen belyser vi att det hos deltagarna fanns en medvetenhet kring den minskade 

mängden av daglig fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Det fanns även en 

samstämmig vilja hos de olika deltagande lärarna att med rastverksamheten vilja bidra 

till att eleverna rör sig mer. I analysen nämner vi även att det var få deltagare som under 

intervjun visade att de bar på kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse med stöd 

av forskning. Utifrån vår uppfattning ifrån intervjuerna och vår analys innebär det att 

det saknades en vetenskaplig grund i deras arbete med att främja rörelse på rasten. 

Skollagen (SFS 2010:800) skriver i kapitel 1. 5§ att undervisningen i skolan ska stödjas 

av en vetenskaplig grund. Det förklarar Skolverket (2018) innebär att läraren ska kritiskt 

granska och hålla sig uppdaterad om ny och relevant forskning. I resultatet visades det 

att två deltagare höll sig uppdaterade med ny och relevant forskning kring den fysiska 

aktivitetens betydelse, vilket gör att arbetet med att öka den fysiska aktiviteten blir 

vetenskapligt grundad. Utifrån de två deltagarnas svar anser vi att fler lärare borde 

stödja sitt arbete med ökad rörelse på rasten med en vetenskaplig grund för att öka sin 

kunskap och förståelse kring varför arbetet har stor betydelse. På så vis kan lärarna även 

motivera sitt arbete med fysisk aktivitet på rasten för vårdnadshavare och huvudmän 

inom skolverksamheten.  

 

Utifrån resultatet kunde vi även se att de flesta lärarna inte arbetade med den fysiska 

aktiviteten som främsta huvudområde. Det saknades utvärdering kring den fysiska 

aktiviteten och specifik planering för att främja den fysiska aktiviteten. Med andra ord 

saknade lärarna ett medvetet perspektiv för fysisk aktivitet i anordnandet av 

rastverksamheten. Perspektiven kunde istället vara elevernas viljor och intressen, att 

sysselsätta eleverna och att utgå från ett genusperspektiv för att skapa en rastverksamhet 

för alla. Trots det visade resultatet att lärarna arbetade med den fysiska aktiviteten, 

däremot skedde det oftast omedvetet eller utefter förhållningssättet att eleverna mår 

bättre av att röra sig och bli piggare för kommande lektion. Därför svarade empirin på 

vårt syfte och våra frågeställningar även ifall det inte genomfördes ett arbete som hade 

fysisk aktivitet som huvudsyfte.  

 

I resultatet framkom olika didaktiska metoder för att främja den fysiska aktiviteten hos 

såväl pojkar som flickor. Resultatet visar att lärarstyrda aktiviteter bidrar till att det blir 

en jämnare blandning i deltagandet mellan de båda könen samt att det bidrar till att färre 

könsstereotypiska mönster speglas i eleverna val av aktivitet och lek. Det belyses även i 

analysen där vi nämner tidigare forskning som har visat på samstämmigt resultat som 

empirin påvisade. I metoderna som framkom kan en övervägning göras om huruvida det 

finns en överförbarhet i metoderna eller inte. Därmed kan en annan lärare som läser om 

metoderna, som nämndes i resultatet, överväga om de går att överföra till dennes 
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verksamhet med liknande utfall i blandningen av flickors och pojkars deltagande. Men 

vid frågeställningen kring hur de arbetar didaktiskt för att öka den fysiska rörelsen hos 

mellanstadieeleverna blev svaret hos de flesta deltagande lärarna att det fanns 

svårigheter med att få eleverna till att delta i styrda aktiviteter och att vara mer fysiskt 

aktiva. Enligt lärarna berodde det på att eleverna ansåg sig vara för stora för att leka och 

ville hellre socialisera och kommunicera med varandra. Fast även ifall lärarna sa att det 

fanns svårigheter i att locka eleverna till att delta i de styrda rastaktiviteterna visade det 

sig i empirin att eleverna ändå var fysiskt aktiva och deltog i styrda aktiviteter. Lärarna 

gav därmed ett svar som tydde på att mellanstadieeleverna inte var så fysiskt aktiva och 

deltog inte så mycket i de styrda rastaktivteterna men empirin visade ändå motsatsen. 

Det har lett till att vi har insett att vi i resultatet har få svar som visar på hur lärarna 

arbetar didaktiskt med att locka mellanstadieeleverna till fysisk aktivitet och deltagande 

i styrd aktivitet trots svårigheterna de nämnde. För att få dessa svar skulle vi ha ställt 

fler följdfrågor för att få mer utvecklade utsagor till hur de arbetar med att främja den 

fysiska aktiviteten hos mellanstadieeleverna. 

 

9.2 Diskussion om metodval 

För studien har en kvalitativ ansats använts för att studera det valda forskningsområdet. 

Utifrån den kvalitativa ansatsen har vi vidare använt oss av semistrukturerade intervjuer, 

som är en forskningsmetod inom den kvalitativa ansatsen. Likt vad som tidigare har 

nämnts i metodavsnittet skriver Justesen och Mik-Meyer (2011) att det i en 

semistrukturerad intervju används en förutbestämd mall med frågor vid intervjun. Valet 

av intervjuformen grundar sig i att vi ville kunna ställa följdfrågor för att få mer 

utvecklade svar, vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) inte får göras när 

strukturerade intervjuer genomförs eftersom intervjuformen ska följa en förutbestämd 

guide med frågor i korrekt ordningsföljd. Vidare skriver de att den strukturerade 

intervjun oftast innehåller slutna frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Den semistrukturerade intervjun ledde till att vi fick svar som speglade lärarnas tankar 

och åsikter kring vårt forskningsområde och de frågor vi ställde. Intervjuformen bidrog 

även till att vi kunde få mer utvecklade svar genom följdfrågor och genom att läraren 

fick ett friare talutrymme. Men deltagarna fick inte för stort fritt talutrymme, som de 

hade fått om vi hade använt oss av ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 

är enligt Denscombe (2018) en intervjuform där den som blir intervjuad får tala fritt 

utifrån ett introducerat ämne. Även ifall vi ville att lärarna skulle få ett friare 

talutrymme valde vi bort de ostrukturerade intervjuer eftersom vi inte ville riskera att 

frångå vårt syfte och de frågor vi ville ha svar på, vilket hade kunnat ske genom att ha 

en intervju styrt av deltagaren.  

 

En annan forskningsmetod vi hade kunnat använda oss av är observation. Skillnaden 

med den forskningsmetoden hade blivit att vi i vår studie hade fått observera hur lärarna 

praktiskt arbetar med att främja den fysiska aktiviteten på rasten, hur deras arbetssätt 

och rastverksamhet tas emot av eleverna, om de äldre eleverna deltar i den erbjudna 

fysiska aktiviteten och hur många elever som deltar bland pojkar och flickor. Om vi 

hade valt att använda oss av observation hade fördelen varit att vi med egna ögon hade 

sett hur rastverksamheterna främjar fysisk aktivitet hos mellanstadieeleverna och de 

båda könen. Ytterligare en fördel är att vi hade fått en större inblick i vilka didaktiska 

metoder som fungerar kontra inte fungerar genom att se metoderna genomföras. Vi hade 

även kunnat se lekar och aktiviteter som ger vidare inspiration för ett arbete med fysisk 

aktivitet på rasten. Nackdelen är att det under observationstiden kan vara ett dåligt 

tillfälle på grund av exempelvis väder som gör att eleverna inte vill delta i 
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rastaktiviteterna. En sådan påverkan är, vad som tidigare har nämnts av Allwood och 

Erikson (2017) i avsnittet och reliabilitet och validitet, en yttre påverkan som kan 

påverka reliabiliteten och tillförlitligheten i studien negativt. Den insamlade data kan 

därmed bli missvisande. Ytterligare en nackdel är att vi hade fått ett resultat som enbart 

hade speglat det vi hade sett vid observationstillfället medan vi i en intervju får svar 

som övergriper en större tidsperiod.  

 

Ett annat alternativ av forskningsmetod som hade kunnat tillämpas är en kombination 

av intervju och observation. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att 

nackdelen med en intervju är att vi som forskare inte med säkerhet kan veta om utsagan 

från deltagaren genomförs och är sann. Men med en kombination av observation och 

intervju skriver författarna att forskaren kan följa upp intervjuerna och dess innehåll 

genom att sedan observera deltagaren i verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Om vi hade använt oss av den här kombinationen i vår studie hade empirin från 

intervjuerna kunnat stärkas av det vi observerar.  

 

För studien har en fenomenografisk ansats tillämpats i syfte att kunna undersöka vad 

Kilhlstöm (2007) benämner för den andra ordningens perspektiv. För studie har det 

inneburit att undersöka lärarnas uppfattningar, åsikter och förståelse för den fysiska 

aktiviteten på rasten och hur den tillämpas för att främja en jämnare blandning i 

deltagandet hos de båda könen bland mellanstadieeleverna. Fenomenografin har bidragit 

till att intervjufrågorna har utformats på ett sådant sätt som ger möjligheter till att 

synliggöra deltagarnas olika perspektiv på ämnet.  

 

När vi genomförde vårt urval sökte vi på internet efter skolor som arbetade med 

rastverksamhet. Utefter de sökresultat vi fick kontaktade vi rektorerna för de valda 

skolorna. Av elva kontaktade skolor valde fem deltagare från fem olika skolor att delta. 

En av intervjuerna genomfördes via mejl efter förfrågan från deltagaren. Då svaren från 

mejlintervjun upplevdes bra följde vi inte upp med följdfrågor vilket kan ha inneburit att 

vi har gått miste om mer utformad empiri från deltagaren.  

 

För att få med lämpliga deltagare till intervjuerna hade vi istället kunnat skriva en 

förfrågan om deltagande, med förklaring om vårt arbete och dess syfte, på forum för 

rastaktiviteter. Ett sådant exempel är Facebook gruppen; Rastaktivisterna! - rasten som 

aldrig tar slut. Genom det tillvägagångssättet tror vi att vi hade fått deltagare som 

känner sig intresserade för vårt område som studien berör och deltagare som känner att 

de kan tala för vårt valda område. Det tillvägagångssättet hade varit ännu bättre 

eftersom det hade kunnat leda till ett resultat som visar på ytterligare didaktiska metoder 

som främjar den fysiska aktiviteten för båda könen på mellanstadiet. Men ett sådant 

tillvägagångssätt hade kunnat leda till att empirin hade blivit representativ för 

rastverksamheter med fysisk aktivitet och genus i fokus, vilket motsäger vår 

fenomenografiska utgångspunkt där strävan är att få nyanserade svar istället för 

representativa. 

 

9.3 Teoridiskussion  
9.3.1 Didaktik 

I vår studies syfte valde vi att utgå från ett didaktiskt perspektiv för att undersöka 

fritidslärarnas undervisning på rasten. Därför blev det didaktiska perspektivet en av våra 

underliggande teorier för arbetet. Ur teorin har vi använt oss av och utgått från de 

didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? som Liberg (2014) benämner. Som tidigare 

har nämnts under rubriken didaktisk teori skriver författaren att varför-frågan synliggör 
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syftet med det valda undervisningsinnehållet (Liberg, 2014). Ämnesinnehållet för den 

här studien har varit den fysiska aktiviteten. Den didaktiska frågan varför har sedan, 

innan undersökningens början, varit förutbestämt utefter vårt syfte med att öka den 

fysiska aktiviteten hos de båda könen bland eleverna på mellanstadiet. Syftet har vi 

motiverat med skrivningar från läroplanen, regeringskansliet och vårdguiden 1177, som 

alla förespråkar daglig fysisk rörelse. Frågan vad och hur har vi sedan utgått från för att 

via vår undersökning få reda på vad de gör i de olika rastverksamheterna de deltagande 

lärarna höll i och hur de utformar aktiviteterna. Men de två didaktiska frågorna har 

begränsats till att handla om temat fysisk aktivitet anpassat för pojkar och flickor på 

mellanstadiet.  

 

Teorin har i första hand varit till hjälp för att formulera studiens frågeställningar och de 

intervjufrågor vi använde oss av vid insamlandet av empirin. Vidare har teorin varit ett 

stöd för utformningen av studien resultat och analys. I resultatet framkommer 

didaktiken i lärarnas utsagor kring de metoder de använder sig av i sin 

rastverksamheten. Didaktiken förekommer särskilt tydligt under kategorin 7.2 Metoder 

för fysisk aktivitet, i resultatets avsnitt. I analysen berörs sedan didaktiken under en 

egen underrubrik där didaktikens frågor, lärarens kompetens och utvärdering analyseras 

i relation till resultatet och tidigare forskning. 

 
9.3.2 Genus 

När vi startade arbetet med studien läste vi i olika rapporter och forskningsresultat att 

mängden fysisk aktivitet skiljer sig mellan pojkar och flickor. Det konstaterar bland 

annat forskarna Raustorp och Fröberg (2018) i sin studie där de har gjort mätningar på 

skolbarns dagliga mängd av fysisk aktivitet. Studien visade att flickors mängd av fysisk 

aktivitet var lägre än pojkarnas vilket samstämmer med andra nämnda studier som har 

belyst skillnaden mellan könen. Därför valde vi i vårt val av fysisk aktivitet på rasten att 

specificera oss ytterligare genom att även studera hur lärarna arbetat didaktiskt med att 

öka den fysiska aktiviteten hos de båda könen. Tidigare i arbetet har vi även nämnt att 

det inom genusteorin finns könsstereotypiska mönster framkomna ur sociala 

konstruktionen som Hirdman (2003) nämner. Dessa kan identifieras i eleverna val av 

lek och aktivitet. I Powells, Woodfields och Nevils (2016) studie framkommer det att 

pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor. Men i en annan studie genomförd av Bleeker, 

Beyler, James-Burdumy och Fortson (2015) som vi tidigare har nämnt, visar resultatet 

att skillnaden mellan pojkars och flickors deltagande vid fysisk aktivitet minskar om 

läraren är involverad, genom exempelvis styrd rastaktivitet. Därför valde vi i våra val av 

intervjufrågor att undersöka om lärarna kan identifiera könsstereotypiska mönster i 

elevernas deltagande och val av fysisk aktivitet samt hur de arbetar för att främja en 

ökad blandning av könen i deltagandet vid fysiska aktiviteter.  

 

Genusteorin har varit till hjälp för vår studie eftersom empirin berörde könsskillnader 

inom den fysiska aktiviteten. Teorin har även varit hjälp för att belysa olika metoder för 

hur lärare didaktiskt kan arbeta med genusfrågor för att skapa en mer jämställd 

rastverksamhet. De olika metoderna framkom i lärarnas svar vid intervjuerna. 

 
9.3.3 Empiri som saknas 

I empirin framkom det av flertalet lärare att de använde sig av miljön och materiel som 

redskap för att främja den fysiska aktiviteten på rasten. Exempelvis använde de sig av 

miljön genom att använda sig av skolgårdens asfaltsplan vid styrda rastaktiviteter eller 

genom att erbjuda materiel som bidrar till ökad fysisk rörelse för de elever som inte 

deltar i rastaktiviteterna. Szczepanski (2007) skriver om de didaktiska frågorna i relation 
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till lärmiljöer utomhus. Men till skillnad från tidigare nämnda författare inom 

didaktiken nämner Szczepanski även frågan Var?. Vidare förklarar författaren att den 

didaktiska frågan berör beslutet kring vart lärandet ska äga rum och vad för betydelse 

den valda platsen har för lärandet (Szczepanski, 2007). Att använda sig av miljön och 

materiel som metod för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet var något vi inte såg 

som en metod i början av arbetet. Men i inledningen benämnde vi miljön som en faktor 

till ökad eller minskad fysisk aktivitet. Däremot har vi i arbetet inte funderat vidare på 

den faktorn. Men efter genomförda intervjuer har vi insett att miljö- och materieltänket i 

relation till elevernas fysiska rörelse ingår i lärarens arbetssätt att utforma sin 

undervisning. Därför anser vi att det i intervjufrågorna saknas en inriktning kring 

miljöns betydelse för det didaktiska arbetet i rastverksamheten. Miljöns betydelse för 

det didaktiska arbetet på rasten är viktig att synliggöra vilket Szczepanski (2007) skriver 

beror på att lärare och elever metodiskt använder uterummet som ett verktyg och plats 

för lärandet. Vidare skriver författaren att uterummet därmed blir en metod för att lära 

såväl som ett objekt för lärandet (Szczepanski, 2007). Därför anser vi nu att vi saknar 

mer utvecklade förklaringar kring hur lärarna didaktiskt arbetar med miljön och att 

berika miljön med materiel. Om en sådan inriktning hade funnits hade vi kunnat få mer 

svar kring hur lärarna främjar den fysiska aktiviteten på rasten för de båda könen bland 

mellanstadieeleverna. 

 

9.4 Fortsatt forskning  

Eftersom vi inte hade med en inriktning på den fysiska miljöns betydelse för ett 

främjande arbete mot ökad fysisk rörelse anser vi att det skulle fungera som en enskild 

forskning. Det beror delvis på att miljöns betydelse och berikande av miljön med hjälp 

av materiel, i främjandet av fysisk rörelse, nämndes empirin. Men det beror även på att 

vi tror att området är så pass stort att det skulle kunna ha en egen studie med tillhörande 

teorier och tidigare forskning. I en sådan forskning skulle en didaktisk utgångspunkt 

fortfarande kunna tillämpas eftersom det skulle ge svar på metoder för hur miljön och 

materiel kan användas för att öka elevers dagliga mängd av fysisk aktivitet.  

 

Sundh (2016) berättar att de i hans rastverksamhet använder sig av en bod där de har ett 

utlåningssystem. I boden förvarar de rastansvariga lärarna allt material som eleverna får 

använda sig av på rasten såsom bollar, hoppstyltor etcetera. Genom den metoden ser 

lärarna till att det finns tillgång till materiel som kan främja elevernas fysiska rörelse 

samtidigt som de se till att värna om materielet. I en fortsatt forskning inom det här 

området hade undersökningen kunnat leda till att fler metoder för hur miljön och 

materiel används för att öka elevernas dagliga aktivitet. 

 

9.5 Slutord  

I resultatet benämnde lärarna olika metoder och strategier för att öka 

mellanstadieelevers mängd av fysisk aktivitet hos pojkar såväl som flickor. Metoderna 

kunde exempelvis vara att ha ett veckoschema på kommande veckas aktiviteter, erbjuda 

olika materiel, hålla i aktiviteter med högre svårighetsnivå och att samtala med eleverna 

för att synliggöra deras önskemål och intressen. Det framkom olika didaktiska metoder 

som skiljde sig mellan de olika deltagande lärares rastverksamheter. Men något som de 

flesta lärarna var samstämmiga över var att en lärares involvering och närvaro bidrar till 

att könsstereotypiska mönster i val av lek och aktivitet bryts. Slutligen framkom det 

även i empirin att lärarens involvering främjar att det blir en jämnare blandning mellan 

könen vid deltagande av rastaktiviteter som innefattar fysisk aktivitet, vilket motiverar 

dem till att erbjuda styrda rastaktiviteter.
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Rebecca Holm och Emmeli Bengtsson och är lärarstudenter på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar vår sista termin på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem och arbetar just nu med det självständiga arbetet inför 

examen.  

 

Syftet med vår studie är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder 

som främjar att båda könen på mellanstadiet ägnar sig åt mer fysisk aktivitet på rasten 

genom rastaktiviteter. Med den fysiska aktiviteten avser vi sådan aktivitet som kan bidra 

till pulshöjning, bättre kondition, motoriska färdigheter och balans. 

 

För vår undersökning kommer vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

fritidslärare/fritidspedagoger som är delaktiga eller har ansvar över den styrda 

rastverksamheten. Intervjuerna har i syfte att ge en inblick i hur de arbetar med 

rastaktiviteter som kan främja elevers fysiska aktivitet. Intervjuerna kommer att spelas 

in för att sedan transkriberas, analyseras och kodas.  

 

Enligt de forskningsetiska principerna har vi i vår studie en skyldighet till att informera 

er om de forskningskrav vi följer:  

Enligt konfidentialitetskravet kommer alla deltagare att vara anonyma.  

Samtyckeskravet säger att medverkan i studien är frivillig vilket innebär att deltagaren 

har rätt till att avbryta sin medverkan under studiens gång.   

Enligt nyttjandekravet bör vi även tala om att uppgifterna om de medverkande enbart 

kommer att användas av oss i studien och eventuellt av examinatorn av arbetet.  

Enligt informationskravet behöver vi som forskar i studien en bekräftelse om att ni har 

mottagit informationen. Därför ber vi er att svara på det här mejlet.  

 

 

När det självständiga arbetet är godkänt av examinator kommer arbetet att publiceras i 

portalen DiVA. Det innebär att arbetet kommer att vara offentligt för allmänheten som 

vill ta del av vår forskning. Vid frågor, kontakta oss gärna! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca & Emmeli 

 

Kontaktuppgifter:  

Rebecca: rh222in@student.lnu.se 

Emmeli: eb223eb@student.lnu.se 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Hur ser ni på begreppet fysisk aktivitet? 

 

Studier säger att den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar har minskat. Hur 

förhåller ni er till det faktumet?  

- Hur arbetar ni med den fysiska aktiviteten i rastaktiviteterna?  

- Kan ni berätta om några aktiviteter ni gör? 

 

Brukar ni arbeta med planerade eller oplanerade fysiska aktiviteter?  

- Hur tänker/förhåller ni er till planerade och oplanerade aktiviteter? 

 

Vilka typiska könskodade/stereotypiska mönster kan ni identifiera i elevernas 

deltagande eller val av lek?  

 

Upplever ni att det är mest flickor eller pojkar i rastaktiviteterna?  

- Vad tror ni det beror på? 

 

Hur förhåller ni er till genusperspektiv i val av fysisk aktivitet?  

- Hur arbetar ni med de fysiska aktiviteterna för att locka till ungefärligt lika 

många pojkar som flickor?  

 

Vilka svårigheter finns det i att anordna fysiska aktiviteter för mellanstadieelever i 

jämförelse med de yngre? 

 

Vilka metoder använder ni för att fånga elevernas uppmärksamhet och deltagande?  

 

På vilket sätt utformar ni fysiska aktiviteter anpassat till mellanstadieelever? 

 

Hur får ni reda på vad eleverna gillar/vill göra?  

- (Om eleverna får önska) Har det någon betydelse i antalet medverkande i 

aktiviteten om det är önskade aktiviteter av eleverna eller inte? 

 

Hur ofta utvärderar ni er rastverksamhet?  

- Hur utvärderar ni att rastaktiviteterna främjar ett arbete mot ökad fysisk 

aktivitet? 

- Hur utvärderar ni att rastaktiviteterna främjar en blandning bland könen?  

 

 

 

Uppföljningsfrågor som kan tänkas komma:  Kan du utveckla? Hur menar du? Kan du 

ge exempel? Kan du berätta mer?  

 


