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Sammanfattning 
 

Syfte 

Syftet med studien är att tydliggöra bilden av vad idrottslärarna vill uppnå när barn utför lek 

och hur de arbetar med lek. De två centrala frågeställningarna för studien låter som följande: 

 Vad har idrottslärare för syfte när de använder lek i sin undervisning? 

 Hur arbetar idrottslärare utifrån lek och uppstår det några svårigheter? 

 

Metod 

Metoden som har använts för genomföra studien var att intervjua fem idrottslärare enskilt. 

Intervjuerna har spelats in och inga antecknar gjordes under intervjuerna. Idrottslärarna som 

har medverkat i undersökningen har behörighet för att undervisa i ämnet idrott och hälsa i 

grundskolan och har lång arbetslivserfarenhet. Det är fyra manliga pedagoger och en kvinnlig 

pedagog som studien grundar sig på. 

 

Resultat 

Resultat som kom fram var att eleverna genom lek kan få fysisk aktivitet som bidrar till att 

deras rörelseförmåga utvecklas samt att ett av ämnets mål enligt läroplanen är att elever 

utvecklar sin sociala förmåga genom lek. Ett dilemma som kan uppstå är elevers passivitet, 

något som kan bero på hur van eleven är att utföra fysisk aktivitet. Det visade sig också att 

lekens miljö har stor betydelse för om eleven vill fortsätta delta i leken.     

 

Slutsats 

Enligt idrottslärarna beror elevers passivitet på den sociala miljön under lekens gång och 

under deras fritid eller deras intresse till ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarnas syfte med lek 

är att eleverna ska få lärdomar om fysisk aktivitet och känna en positiv känsla när de utför 

olika rörelser som bidrar till att rörelseförmågan utvecklas. 
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1. Inledning 
 

Syftet med studien är att få bredare kunskaper om vilket lärande idrottslärare vill uppnå när 

elever utför lek och vilka dilemman som kan uppstå under lekens gång. Jag har själv under 

VFU perioderna observerat och upptäckt att eleverna under lekens gång blir passiva och 

kommer ut ur leken och inte vill delta i leken igen. Vad kan detta bero på och vad kan 

idrottsläraren komma med för lösningar?  Jag har också iakttagit att idrottslärarna inte direkt 

är ute efter något slags lärande när elever utför lek. I Lgr 11 framhålls det att elever ska bli 

mera motiverade till att utföra fysisk aktivitet (Lgr 11:51). Pia Björklid (2005) påpekar att det 

i läroplanen tas upp att lek ska fungera som hjälpmedel till elevernas lärande (Björklid 

2005:29). 

 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att alla eleverna utvecklar allsidig 

rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” (Lgr 11:51).   

Enligt Lgr 11 ska ämnet bidra till att eleverna blir mer positiva till att utföra fysisk aktivitet 

och att deras rörelseförmåga ska utvecklas. 

 

Birgitta Olofsson (2003) påpekar att det i samhället finns barn som har svårt att delta i lek och 

att idrottslärare måste skapa den trygga miljön som ska bidra till att barnen kan lära sig leka. 

Vid fysisk aktivitet är det betydelsefullt att eleverna upplever en positiv känsla. Det ska leda 

till att eleverna i framtiden vill utföra fysisk aktivitet i olika sociala sammanhang (Olofsson 

2003:82). 

 

2. Bakgrund  

2.1 Lek 

 

Det finns ett flertal forskare som har intresserat sig för lekens betydelse för barn. 

Så anser K. Arne Blom (1995) till exempel att lek har oerhört stor betydelse för barns 

utveckling inför framtiden. I sociala sammanhang kan barn vara i lekens centrum och detta 

kan ge lärdomar samt bidra till barns utveckling (Blom 1995:29). B. Knutsdotter Olofsson 

(2003) framhäver att barn utvecklar såväl samarbetsförmåga som språk närde leker med 

varandra. Genom lek kan barn få känslan av att deras frihet och deras fantasi utvecklas. När 
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de leker får de kontakt med andra barn och deras sociala förmåga utvecklas (Olofsson 

2003:135–136). I boken Barn i rörelse påpekar Grindberg & Langlo (2002) att idrottsläraren 

inte kan vara säker på om eleven lär sig något när eleven leker. Idrottsläraren kan däremot 

vara säker på att eleven lär sig något vid delaktighet och under lekens gång (Grindberg & 

Langlo 2002:80). T. Hangård Rasmussen (1981) menar att när barn leker gynnar och 

förbättrar det deras språkutveckling och barnen lär sig att uttrycka sig så att andra barn eller 

vuxna förstår dem i olika sociala sammanhang (Rasmussen 1981:32–33).  

 

Under 1900-talet övergick lek från barnlek till lek som utfördes i samhället som traditionella 

lekar och dessa kom därefter in i olika idrottsgrenar som tävlingsmoment som Blom visar i 

Idrottens Historia (Blom 1995:14). Grindberg & Langlo (2000) understryker att lek alltid har 

funnits med i gamla läroplaner. I Lpo 94 betonades att när elever utförde lek skulle det vara 

som hjälpmedel till att eleverna utförde fysisk aktivitet som skulle leda till ett hälsosammare 

liv i framtiden (Grindberg & Langlo 2000:10). Barn som växer upp med dålig omsorg och 

utan trygghet har svårare att kunna delta i lek; istället tittar barnet bara på när andra individer 

utför leken (Andersson 1993:41). 

 

”Leken är en viktig del av barnets tillvaro. Det gäller både i förhållande till vad barnet är i 

ett visst ögonblick och i förhållande till vad det kan utvecklas till. Barnet leker inte i avsikt att 

utvecklas. Barnet är i leken, och det är att leka som är viktigt. Upplevelsen av att vara i 

ögonblicken med frihet att välja, pröva och känna efter är det som gäller” (Grindberg & 

Langlo 2000:79). Författarna betonar lekens stora betydelse för barn. Lek kan bidra till att 

barn får bättre lärdomar och att deras känsla vid utförandet av leken kan bidra till att barn kan 

våga ta egna initiativ under lekens gång. 

2.2 Fysisk aktivitet 

 

Ur ett historiskt perspektiv har fysisk aktivitet varit centralt i ämnet idrott och hälsa. Genom 

den fysiska fostran, där rörelserna var mer anpassade till det militära, har leken istället 

innehållit rörelser som var anpassade till samhällsmedborgare. I de reformer som antogs i 

läroplanen 1980 var syftet att åstadkomma fysiska fostran hos eleverna. Detta skulle leda till 

att eleverna skulle leva ett mera hälsosamt liv i framtiden (Blom 1995:270–276). 
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”Om alla barn och unga får goda och positiva upplevelser av fysisk aktivitet genom hela sin 

uppväxttid kommer de allra flesta att kunna behärska det mesta som krävs för att kunna delta 

i sociala aktiviteter som är betydelsefulla för olika åldergrupper” (Grindberg & Langlo 

2000:22).  Här understryks att det är viktigt för barn att vid tidig ålder komma i kontakt med 

fysisk aktivitet och att de utvecklar sina egenskaper för att kunna delta i lekar i olika 

situationer där fysisk aktivitet utförs. 

 

Medicinsk forskning visar att fysisk aktivitet leder till minskade sjukdomar och att människan 

känner sig friskare (Larsson & Meckbach 2007:18). Fysisk aktivitet leder till att eleven kan 

koncentrera sig bättre, vilket i sin tur leder till att eleven lättare kan tillgodogöra sig nya 

kunskaper och utvecklas (Ericsson 2005:9). 

 

I ämnet idrott och hälsa är det centralt att eleven har kroppen i rörelse och ska känna en 

positiv upplevelse vid genomförande av olika rörelser (Larsson & Meckbach 2007:266). En 

god motorik leder till att eleven kan utföra olika rörelser samt att rörelseförmågan utvecklas 

(Grindberg & Langlo 2000:21). 

2.3 Miljö 

 

Idrottslärare ska kunna upptäcka vad som sker under lekens gång och utanför leken. Detta är 

viktigt på grund av att eleven ska känna trygghet och kunna utföra leken. Lekmiljön ska vara 

skapad på ett sådant sätt att deltagarna själva ska kunna få bestämma eller agera inom 

reglernas ramar under lekens gång (Grindberg & Langlo 2000:98–100).  

 

I olika sociala miljöer kan individen känna sig antingen trygg eller otrygg. Inom den miljö 

som bildar ramen för lek borde individen känna sig trygg och kunna visa sina känslor. 

Individen kan anpassa sig lättare till vissa förhållanden och svårare till vissa andra. Hur lätt 

eller svårt det är beror på hur omgivningen är utformad. En individ kan bli påverkad av sina 

vanor som den har från andra miljöer och ta med sig dessa till de nya miljöerna. Idrottslärare 

ska kunna skapa en miljö som leder till att eleven känner glädje vid lekens genomförande och 

ska kunna utvecklas  

Filosofen John Dewey framhäver att en individ vid en speciell situation kan bli påverkad 

positivt eller negativ. Vid andra sammanhang kan dessa påverkningar medföra vilka 

handlingar individen ska välja och utföra (Hartman 2004:16).   
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2.4 Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) 

 

I Lgr 11 finns det centrala innehållet för olika årskurser i grundskolan och där leken är 

kopplad till det centrala innehållet. 

 

 I det centrala innehållet för årskurs 1-3 kopplas lek till Rörelse, Hälsa och livsstil och 

Friluftsliv och Utevistelser. (Lgr 11:52-53). 

 I det centrala innehållet för årskurs 4-6 kopplas lek lite till Rörelse och Friluftsliv och 

utevistelser, men till ingenting inom Hälsa och livsstil (Lgr 11:52-53). 

 I det centrala innehållet för årskurs 7-9 kopplas lek bara till Rörelse (Lgr 11:52-53). 

 

När elever utför dessa aktiviteter ska de göra det genom att utföra olika lekar, dvs. använda 

leken som metod för att utföra dessa aktiviteter. Det som tydligt framkommer är att det 

centrala innehållet för äldre elever har mindre tyngdpunkt på lek. Lgr 11 presenterar en klar 

bild där idrottsläraren ska lägga fokus på lek vid tidig ålder där barnen ska utföra olika typer 

av fysisk aktivitet. 

 

2.5 Tidigare forskning 

 

I en undersökning av Meckbach & Lundvall (2008) understryks att flickor är mindre aktiva än 

pojkar i ämnet idrott och hälsa. Flickors intresse för fysisk aktivitet beror på erfarenheter och 

upplevelser av att utföra fysisk aktivitet. Det framhålls också att flickor är mer passiva vid 

utförandet av fysisk aktivitet och att detta kan bero på flickors brist på intresse för ämnet 

idrott och hälsa (Kön Idrott Skola 2008:12–15).  

 

En observation som H. Larsson (2008) lyfter fram i Kön Idrott Skola är att flickor oftast vid 

idrottsundervisning bildar grupper där bara flickor ingår. De observerar sedan vad det är för 

aktivitet som ska utföras och bestämmer sig därefter för hur de ska handla och visar sina 

handlingar därefter (Kön Idrott Skola 2005:15).  

 

I en undersökning vid institutionen idrott och hälsa vid Örebro Universitet framhävs att 

eleverna genom olika lekar kan nå målen som finns i läroplanen och att idrottsläraren 
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använder olika lekar som metod för att nå de mål som finns i kursplanen (Idrott och hälsa i 

Sveriges skolor 2002:19). 

 

I artikeln Kön Idrott Skola bekräftas att flickors intresse för ämnet idrott och hälsa är mindre 

än för pojkar samt att flickor blir påverkade av olika omständigheter som uppkommer och vill 

inte delta i undervisningen. I leken kan det vara tävlandet som har stor betydelse och flickor 

känner sig osäkra i det avseendet (Larsson et al 2005:4). 

 

I en rapport som skolverket tagit fram ansåg rektorerna i olika skolor att fysisk aktivitet har 

fått mera fokus i ämnet idrott och hälsa. Rektorerna hävdar att idrottslärarna fokuserar mera 

på fysisk aktivitet som eleverna känner glädje av genom att de får utföra olika lekar 

(Skolverket 2002:2).  Rapporten framhäver att eleverna anser att de lärt sig syftet med fysisk 

aktivitet. Eleverna mår bra och förstår hur viktigt det är med att utföra fysisk aktivitet under 

sin fritid (Skolverket 2002:27). 

 

Inger Ekbom, som är socionom och psykoterapeut inom organisationen Rädda barnen, menar 

att lek har stor betydelse för barnets sociala förmåga och för att kunna utvecklas. Hon 

fortsätter med att skriva att om barnet inte deltar i leken kan det vara ett bekymmer. Miljön 

spelar stor roll för att barnet ska känna sig trygg för att kunna delta och vara aktiv (Rädda 

Barn 2010).  

 

Enligt Therese Welén (2003) är dagens samhälle utformat på ett sådant sätt att människor 

möts i sociala sammanhang och måste kunna samarbeta med varandra i olika situationer. 

Genom att barnen vid tidig ålder möter leken och kan delta, kan deras sociala förmåga 

utvecklas och i framtiden vara en fördel för barnets sociala förmåga (Welén 2003:51). 

3. Teori 
 

Den teori som kommer att användas i studien är kopplad till ett barnperspektiv. Teorin 

handlar om hur man i olika situationer tänker om barnet och hur barnet självt tänker i olika 

situationer som det hamnar i.  
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3.1 Barnperspektiv 

 

Barnperspektivet handlar om de vuxnas perspektiv och uppfattning med avseende på barn när 

barn befinner sig i olika sociala situationer. I FN:s barnkonvention utgår man från och arbetar 

för att barns åsikter ska vara viktiga i vårt samhälle och att man alltid ska sträva efter att förstå 

vad som är bäst för barn i olika sammanhang (Hallden 2003:12). Ändamålet med 

barnperspektivet är att fokusera på förutsättningar för barn under deras uppväxt och hur dessa 

mål ska kartläggas genom att föra dialog med barn. Det är viktigt att observera barns 

levnadsvillkor under barndomen. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för 

barnen (Hallden 2003:14–15).  

 

”Barn måste förstås utifrån den position de har i ett generationssystem. Barn kan inte 

definieras enbart via sin natur, alltså sin fysiska och psykiska mognadsgrad. Barn och 

barndom måste i stället ges betydelse i ett socialt och kulturellt system” (Hallden 2003:16). 

 

Vuxna kan i olika sammanhang eller situationer anse att barns uppfattningar kan vara ologiska 

och att vuxna koncentrerar sig på sin egen uppfattning om barn. Vuxna kan dra nytta av barns 

uppfattning och använda den till barnets bästa genom att föra en dialog med barnet. Vuxna 

kan observera vilka vanor barnet har och kan forma sin åsikt efter det (Johansson 2003:48). 

Barnperspektivet handlar om hur vuxna kan se barn i olika kontext och få olika uppfattningar 

om barns intention (Hallden 2003:13). Det är betydelsefullt för vuxna att bilda sig en 

uppfattning om hur barns värld är och vad barn kan ha för åsikter i olika situationer 

(Johansson 2003:46). 

 

3.2 Barnets perspektiv 

 

För att få den bästa uppfattningen om barnets åsikt eller förståelse av någon situation, är det 

bästa sättet att lyssna på och föra en dialog med barnet (Hallden 2003:20–21). För att begripa 

barnets perspektiv måste man som vuxen ha erfarenhet och en egen grundsyn om barnets 

perspektiv (Johansson 2003:42–43). 

 

Vuxna har vant sig vid att deras synsätt på barnperspektivet är det bästa för barnet. Men ur 

barnets perspektiv kan det i vissa fall vara så att barnet själv vet vad som är bäst för barnet. 
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Då gäller det att man som vuxen lyssnar på och för en dialog med barnet så att barnet kan 

komma med egna uppfattningar och tolkningar av situationen. På detta sätt kan vuxna få en 

klarare uppfattning om barnets perspektiv (Johansson 2003:51). Vuxna måste under alla 

förhållanden och i alla situationer reflektera över vad som är bäst för barnet (Johansson 

2003:50). Vuxna ska inte komma med uttalanden som leder till att barnets uttalande inte har 

något värde.  

 

4. Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att tydliggöra bilden av vad idrottslärarna vill uppnå när barn utför lek 

och vad barns passivitet kan bero på under lekens gång. De två centrala frågeställningarna för 

studien låter som följande: 

 

 Vad har idrottslärare för syfte när de använder lek i sin undervisning? 

 Hur arbetar idrottslärare utifrån lek och uppstår det några svårigheter? 

 

5. Val av Metod  
 

Här följer en redogörelse för hur studien har genomförts och vilken metod som har använts 

för genomförandet av studien. 

 

Den metod som valdes för studien var kvalitativa intervjuer beroende på att frågeställningarna 

var riktade till idrottslärarna och för att undersöka hur idrottslärarna uppfattade studiens syfte 

(Trost 2005:23). Intervjuerna genomfördes genom att de spelades in i mobilen för att inte 

förlora något uttalande som kunde vara viktigt för studien. Sedan transkriberades alla 

intervjuer var för sig i Word dokument. Inspelningarna lyssnades av flera gånger för att inte 

förlora utsagor som var betydelsefulla (Ejvegård, 2002, s.39). Under intervjuernas 

genomförande gjordes inga anteckningar. Varje fråga som ställdes till idrottslärarna var 

kopplad till undersökningens frågeställningar.  
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5.1 Urval 

 

Urvalet av intervjupersoner till undersökningen bestod av en kvinnlig idrottslärare och fyra 

manliga idrottslärare. Dessa fem idrottslärare har behörighet att undervisa i ämnet idrott och 

hälsa och har lång arbetslivserfarenhet. Tre av pedagogerna är idrottslärare på min VFU-skola 

och de andra idrottslärarna undervisar på två olika skolor. Jag fick förslag från mina 

kurskamrater om de idrottslärare som jobbar på andra skolor, varefter jag tog kontakt med 

dem via mail. På grund av tidsaspekten och för att underlätta genomförandet av studien valdes 

dessa idrottslärare (Denscombe, 2009 s.39). I undersökningen har sålunda genomförts 

intervjuer med fem idrottslärare. 

5.2 Genomförande 

 

Jag tog kontakt med tre av idrottslärarna på min VFU-skola när jag besökte skolan. De två 

andra idrottslärana fick jag kontakt med genom kurskamrater. Jag tog sedan kontakt med dem 

via mail och i mitt mail frågade jag dem om de var intresserade att delta i min studie och 

klargjorde vad syftet var med studien. Till alla fem idrottslärare som jag skulle intervjua sände 

jag mail och skrev om min undersökning och informerade om vad syftet var med 

undersökningen. Vi bestämde tiderna genom mailkontakt och när jag skulle besöka dem. Jag 

besökte idrottslärarna på deras skolor när jag utförde intervjuerna. Alla intervjuer skedde i 

deras arbetsrum där ingen kunde störa oss. Intervjuerna tog ca 20-30 minuter var. 

Genomförandet av datainsamlingen tog 2 veckor. Som tidigare påpekat så spelades 

intervjuerna in i mobilen. 

5.3 Databearbetning 

 

Efter intervjuerna med idrottslärarna har svaren bearbetats var för sig. Jag började med att 

transkribera allt som hade sagts under varje intervju i Word. Därefter skrev jag ut texterna och 

läste genom alla intervjuerna och sökte meningar som var viktiga och kunde kopplas till min 

undersökning samt strök under de meningar som var värdefulla för studien (Boolsen 2009, 

sid. 99 ff). Därefter genomgicks och analyserades materialet för att hitta likartade svar från 

idrottslärarna för att hitta kopplingar, dvs. gemensamma synsätt. Resultaten från de 

intervjuade presenteras först genom en kort sammanfattning. Därefter redogörs för de 
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viktigaste utsagor som har tagits upp i analysen. Varje idrottslärares svar tydliggörs och 

redovisas i resultatdelen. 

5.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Jag vill inleda frågan om en studies tillförlitlighet med ett citat från B. Nilsson (1997:163) 

som tar upp två viktiga aspekter: 

 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 

utklarat i frågeställningen” 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär hur trovärdigt studien har genomförts och vilka underlag som studien har 

tagit fram (Nilsson 1997:163). Den metod som har valts för genomförandet av studien har stor 

betydelse för trovärdigheten av arbetets resultat. Som framgått tidigare var syftet med studien 

att tydliggöra idrottslärarnas tankar och erfarenheter. Vid utförande av alla intervjuer med 

lärarna satt vi i ett enskilt rum där ingen kunde störa oss. Frågorna som ställdes till lärarna var 

formade på så sätt att vi kunde komma in djupare inom ämnet och lärarna kunde lyfta fram 

sina åsikter och tankar. Under intervjuerna var atmosfären bra och lärarna blev mera öppna 

efter varje frågeställning som ställdes. Under intervjuerna ställdes det följdfrågor där läraren 

kunde utveckla sina tankar.  

 

Validitet 

Validitet innebär hur pålitliga resultaten är som studien har kommit fram till i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar (Nilsson 1997:167). Genom intervjuerna med de fem 

idrottslärarna får studien fram deras perspektiv samt deras tankar kring studiens syfte. Detta 

borde vara en garanti för att intervjuerna lyckades mäta det som avsågs med studiens 

frågeställningar.  

 

5.5 Etiska aspekter 

 

Innan intervjun informerades varje idrottslärare om att de kommer att vara anonyma och att 

materialet bara kommer användas för denna undersökning (Trost 2005: 117). Detta gjorde jag 
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för att idrottslärarna inte skulle känna sig osäkra när de skulle besvara mina frågeställningar 

under intervjun. 

 

Informations- och samtyckeskravet: När jag hade fått bekräftelse från idrottslärarna, 

bekräftade jag att det har stor betydelse att de var villiga att vara med i undersökningen. De 

informerades om vad undersökningen handlade om och vad intervjumaterialet skulle 

användas till. De fick också veta att de hade möjlighet att säga nej till att medverka i 

undersökningen. 

 

Konfidentialitets- och Nyttjandekravet: I uppsatsen står det ingenting om vilka idrottslärarna 

kan vara eller vilka skolor de jobbade på. 

Materialet kommer bara att användas för undersökningens syfte. När uppsatsen är genomförd 

och godkänd kommer allt material att kastas och förstöras så att ingen annan kan få del av det. 

(www.codex.se) 

 

6. Resultat  
 

De fem idrottslärare som har medverkat i undersökningen har högskoleutbildning som ger 

dem rätt att undervisa i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Idrottslärarna har jobbat med 

olika åldrar i grundskolan och alla har en lång erfarenhet som idrottslärare. I det följande 

redogörs för hur pedagogerna har svarat på de frågor som har ställts under intervjun. 

I anslutning till varje fråga presenteras en kort sammanfattning av vad idrottslärarna har sagt 

och varit viktigt att lyfta fram. Sedan presenteras idrottslärarnas enskilda svar där svaren är 

kopplade till de frågor som ställdes till dem. Den sista delen består av en analys av 

idrottslärarnas svar som är kopplade till begrepp som används inom studien. Idrottslärarna 

som besvarat på frågeställningarna är anonyma och betecknas som pedagog 1,2,3,4 och 5. 

6.1 Vad har leken för betydelse i barns utveckling? 

 

Idrottslärarna var eniga om att lek har en stor betydelse i barns utveckling. Vissa idrottslärare 

ansåg att elever genom att leka kan lära sig att samarbeta med varandra och få nya lärdomar. 

Idrottslärarna ansåg att elever genom att leka kan känna sig fria och få känslan av att kunna 

klara av saker. De ansåg vidare att barnen måste lära sig leka för att det leder till att de kan 

(www.codex.se)
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samarbeta med andra människor. När barn leker är barnen fysiskt aktiva och genom lek kan 

barn få positiva lärdomar om fysisk aktivitet. 

 

Lek är en viktig del av barns uppväxt och påverkar deras utveckling. Barn som inte lär 

sig leka i tidig ålder kan få svårt att leka i äldre åldrar. Barn tränar sin samarbets- 

förmåga och respekt för andra genom lek och det gynnar barn i deras framtid. (Pedagog 

1) 

  

Lekens betydelse har en stor roll i barns utveckling. Barn utvecklar lekfullheten där de 

känner sig fria och skapar sina egna regler som leder till bland annat respekt mot 

varandra och att de är fysiskt aktiva när de utför lek. (Pedagog 2) 

 

Det har en stor betydelse. Barn måste få en känsla av att klara av grejer och genom lek 

kan de åstadkomma det. Barn lär sig en oerhörd massa grejer genom lek, ibland 

omedvetet och ibland medvetet. (Pedagog 3) 

 

För barns utveckling har lek stor betydelse. Genom lek utvecklas barn på många sätt. 

Motoriken stärks hos barn och deras sociala förmåga utvecklas. Under lek är det fritt för 

fantasi för barn. Barn kan komma med nya idéer hela tiden under lekens gång.  

(Pedagog 4) 

 

Lek har en stor roll i barns utveckling. Barn tror att de bara leker, men de vet inte att de 

lär sig något också. De är aktiva och rör sig och tränar på kondition och att musklerna 

utvecklas. I olika lekar finns också grovt motoriska rörelser som barn måste träna på. 

(Pedagog 5) 

 

Att lek har en stor betydelse för barns utveckling var något som idrottslärarna var eniga om. 

Men det fanns olika syn på utveckling hos barnen. Genom att barn utför lek är de aktiva och 

deras motorik stärks. Det är också viktigt att barn känner att de klarar av att utföra olika lekar 

så det stärker deras själförtroende. Tora Grindberg & Greta Langlo (2000) betonar att när barn 

leker med varandra kan det leda till att barn kommer lättare in i olika sociala sammanhang 

och stärker barns samarbetsförmåga. Det framförs också att barn tror att det inom lek ska 

finnas en massa rörelser som ska leda till positiva upplevelser genom att de utför olika lekar. 

Barn kan lättare få lärdomar när känslorna är positiva vid utförande av fysisk aktivitet 

(Grindberg & Langlo 2000:63–64). 

 

6.2 Vad betyder lek för barn/elever tror du? 

 

Idrottslärarna bekräftade att barn tror att det i lek ska finnas en massa rörelser och att det är en 

rolig upplevelse för dem. Barnen känner en frihet genom att de själva får bestämma under 

lekens gång. Barn har egen uppfattning om leken och att de själva får bestämma inom ramen 

för lekens regler. 
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Lek är en kul grej för barn där de finns en massa rörelse och glädje. (Pedagog 1) 

 

Lek betyder mycket för barn, man ska ha kul och att det ska vara mycket rörelser och 

tävla ska man göra med varandra, tänker barn. (Pedagog 2) 

 

För barn betyder lek väldigt mycket. Barn känner att de måste leka hela tiden, de måste 

ha nått eget och får bestämma som det styr. Barn kan genom lek känna sig mycket 

lugnare efter att de har utfört leken. (Pedagog 3) 

 

Lek ska vara var rolig och det ska finnas en massa rörelser. Under lek kan elever tänka 

annorlunda än vad de vanligtvis gör i skolbänken. Under lek kan det gå snabbt och 

elever måste ta snabba beslut och det kan vara nått positivt för barn att lära sig ta 

snabba beslut. (Pedagog 4) 

 

För barn är lek en kul grej som de utför. Barn känner att det är ingen som bestämmer 

och att får göra som man vill, men inom lekens regler. (Pedagog 5) 

 

Lek har en stor betydelse för barn genom att barnet självt känner att det kan utföra leken och 

själv får bestämma hur man ska agerar under lekens gång (Grindberg & Langlo 2000:79). 

Barn vill ofta under lekens gång kunna uppmana sig själva att kunna utföra leken på ett annat 

sätt så att utförandet eller uppgiften av leken blir svårare (Grindberg & Langlo 2000:81). 

 

6.3 När du ska planera dina lektioner och det ska vara lek, är det 
något som du tänker på innan? 

 

Idrottslärarna var uppmärksamma på att undervisningen ska vara anpassad till alla elever. 

Viktigt är också att elever känner glädje av att utföra leken så de lättare kan anpassa sig och 

vara aktiva. Man kan använda leken som metod för att elever ska kunna träna på olika rörelser 

så deras rörelseförmåga utvecklas. 

 
Det är viktigt att jag inte har samma lek hela tiden. Jag tänker också på om det är någon 

slags rörelse som jag vill att eleverna ska träna på eller att jag försöker få in 

gymnastikrörelse i leken. (Pedagog 1) 

 

Det ska vara kul och alla elever ska vara aktiva och leken ska leda till att elevers fantasi 

kan utvecklas. Det ska finnas en massa rörelser som elever kan utföra. (Pedagog 2) 

 

När jag planerar lektioner som ska innehålla lek så tänker jag först om det passar för 

alla elever och om det skulle behöva ändras nått under lekens gång. De gör jag för att 

leken ska vara anpassad till alla elever och att barnet lär sig nått under leken. (Pedagog 

3) 

 

Jag tänker på vilka slags elever jag ska ha och hur eleverna i klassen är i grupp. Viktigt 

är att elever känner glädje av leken och att elever är delaktiga. Leken måste också ha ett 

syfte - vad är det barn ska träna eller förbättra sig inom. (Pedagog 4) 
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Jag planerar efter att alla elever ska vara delaktiga och sedan förklarar jag leken på ett 

lekfullt sätt så att elever får en glädje i början av leken. Det är viktigt att det finns ett 

syfte med leken så elever utvecklas eller lär sig något. (Pedagog 5) 

 

När idrottslärarna ska planera sin undervisning och har lek som moment planerar dem efter 

vad syftet är och vilka elever det ska ha. Ett viktigt syfte är att eleverna känner glädje och att 

barnen utvecklas. Pia Björklid (2005)  påpekar att olika aktiviteter ska vara ett slags redskap 

som bidrar till elevernas utveckling och att eleverna blir vana att utföra fysisk aktivitet under 

sin fritid (Björklid 2005:125). 

6.4 Tänker du något om fysisk aktivitet när elever utför olika lekar? 

 

I de flesta lekar som innehåller rörelser ingår fysisk aktivitet. Kollar man i läroplanen ser man 

att fysisk aktivitet har en stor funktion i ämnet idrott och hälsa. Fysisk aktivitet är en 

grundläggande plattform för ämnet idrott och hälsa. 

 

Om alla elever är aktiva under lek så är de fysiskt aktiva och det är poängen med leken. 

(Pedagog 1) 

 

Fysisk aktivitet är grunden för ämnet idrott och hälsa. Man kollar genom läroplanen och 

väljer ut olika mål från läroplanen och lekens innehåll byggs efter det. (Pedagog 2) 

 

Fysisk aktivitet finns i alla lekar. Men sen beror det på vilka elever man har, hur deras 

fysiska förmåga ser ut. Ibland planerar jag efter en viss fysik som elever ska träna på 

och leken planeras efter det. (Pedagog 3) 

 

Fysisk aktivitet är regel nummer ett inom ämnet idrott och hälsa. I lek sker det också 

fysisk aktivitet hela tiden. Men sen spelar det roll vilken lek man har valt till lektionen. 

Blir eleverna andfådda kan dem utvecklas. (Pedagog 4) 

 

Fysisk aktivitet kommer in i alla lekar där det finns rörelse. När elever utför något slags 

rörelse sker det fysisk aktivitet. (Pedagog 5) 

 

Att fysisk aktivitet finns i alla lekmoment var idrottslärarna eniga om. Idrottslärarna ansåg att 

eleverna måste få kunskap om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för deras framtid genom 

att eleven deltar och är aktiv vid utförandet av olika lekar (Langlo et al 2002:24). I Kön Idrott 

Skola påpekas att idrottslärarna vill att eleverna ska få lärdomar vid olika kroppsrörelser som 

ska leda till att eleverna får lärdom om att hälsan har stor betydelse för deras framtid (Larsson 

et al 2005:13). 

6.5 Hur är barns vilja vid utförande under lekens gång och varför är 
det så? 
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Hur flickors agerande under lekens gång var gav idrottslärarna insikt att miljön har en stor roll 

i det. Flickor är med i leken men flickor känner sig inte trygga. Man ser skillnad mellan 

flickor som är aktiva på sin fritid och flickor som inte är aktiva på sin fritid. Flickor som inte 

har intresse för fysisk aktivitet är passivare och försöker oftast gömma sig i leken. Pojkars 

aggressivitet under lekens gång kan vara en annan orsak till att flickor inte känner sig trygga 

och att lekens miljö inte känns trygg för flickor. Pojkar kan i vissa lekar ta mera plats så 

flickor kommer utanför leken.  

 

Flickor är med och kör men man ser att de inte lika mycket som pojkar tar plats under 

leken. Det kan bero på att pojkar är mera aggressiva eller att lekens innehåll är för 

mycket tävlande. I vissa fall är det att flickor inte vågar ta för sig och försöker gömma 

sig genom att inte röra på sig mycket. Intresset för ämnet bland flickor är inte så högt 

eller att de inte vill utföra någon slags fysisk aktivitet. (Pedagog 1) 

 

Det beror på vad det är för elev. Vad gör eleven på sin fritid, är den aktiv i någon slags 

idrott? Dessa orsaker kan påverka eleven jättemycket. Under lek kan flickor ibland 

gömma sig och inte vill vara involverade i leken. Detta kan bero på att miljön inte 

känns trygg och att flickor inte är säkra på att kunna utföra rörelsen. (Pedagog 2) 

 

Flickors intresse till ämnet är mindre än pojkars eller att flickor inte utför fysisk 

aktivitet under sin fritid och har inget intresse för fysisk aktivitet. Flickor kan känna 

ibland att leken går för fort eller att pojkarna är för aggressiva och känner att leken är 

meningslös. Flickor kan ibland komma med ursäkten att de är sjuka eller har ont 

någonstans, Men det finns flickor som är med och utför alla lekar också och har intresse 

för fysisk aktivitet. (Pedagog 3) 

 

Flickors agerande under lek är väldigt varierande. Majoriteten av pojkarna är mestadels 

aktiva, men det finns såklart även vissa pojkar som är passiva, För flickorna så är det 

beroende på vilken lek och hur trygga de är i gruppen som påverkar deras deltagande i 

leken. Är gruppen sammansvetsad så är alla delaktiga och de flickor som är aktiva i 

idrott utanför skolan är mer aktiva i leken än de som inte idrottar utanför skolan. 

(Pedagog 4) 

 

Flickor är med och utför lekar, men när de inte känner sig trygga under leken brukar de 

vara mera passiva och står stilla och kollar bara. Flickors agerande beror på hur det är 

på deras fritid, om det är en flicka som är aktiv eller passiv under sin fritid. Dessa 

orsaker påverkar dem när det ska utföra lek. (Pedagog 5) 
 

B Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att om eleven inte gillar att utföra fysisk aktivitet och 

känner sig otrygg, kan det leda till att eleven inte vill delta (Olofsson 2003:111). Flickors 

agerande under lekens gång beror på hur intresset ser ut till ämnet och hur lekens miljö ser ut. 

Flickors intresse i fritiden påverkar dem också i leken. Är det en elev som är fysiskt aktiv på 

sin fritid och känner glädje av att vara fysiskt aktiv, har den lättare att komma in i leken 

(Meckbach & Lundvall 2008:15). 
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Ann Steenberg (1997) anser att pojkar ta mera plats i vissa lekar, medan flickor blir mera 

passiva och känner att det är tävlandet som är i fokus och det gynnar pojkarna under lekens 

gång (Steenberg 1997:30). Detta kan vara en orsak till att flickor är mindre aktiva och deras 

intresse att utföra olika lekar försämras för att det är tävlandet som är i fokus och att pojkarna 

tar alldeles för mycket plats i leken. 
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7. Analys av resultat 
 

I analysdelen kommer frågeställningarna att kopplas till teori och begrepp som används i 

studierna. 

7.2 Vad har idrottslärare för syfte när de använder lek i sin 
undervisning? 

 

Fysiskt aktiv är grunden för ämnet idrott och hälsa. Man kollar genom läroplanen och väljer ut olika mål från 

läroplanen och lekens innehåll byggs efter det. (Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 lyfter fram att fysisk aktivitet har en stor funktion i ämnet idrott och hälsa och för 

det mål som finns i Lgr 11.  Eleverna ska försöka uppnå de olika målen genom att använda sig 

av leken som hjälpmedel för kunna nå dessa mål. Syftet för pedagog 2 är att genom utförandet 

av lek uppnå elevernas bästa så att lek leder till att eleverna är fysiskt aktiva och att de via 

leken ska kunna nå målen och utvecklas.   

 

Lek är en viktig del av barns uppväxt och påverkar deras utveckling. Barn som inte lär sig leka i tidig ålder kan 

få svårt att leka i äldre åldrar. Barn tränar sin samarbetsförmåga och respekt för andra genom lek och det 

gynnar barn i deras framtid. (Pedagog 1) 
 

Pedagog 1 betonar barns utveckling utifrån barnets bästa och vilka möjligheter det kan bidra 

till i barnets framtid. Detta ligger i linje med ett barnperspektiv där man tänker efter vad som 

är bäst för barnen i deras framtid (Hallden 2003:14–15).  

 

Tänker på vilka slags elever jag ska ha och hur eleverna i klassen är i grupp. Viktigt att elever känner glädje av 

leken och elever är delaktiga. Leken måste ha ett syfte också vad det är som barn ska träna eller förbättra sig 

inom. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 lyfter fram elevers behov och hur miljön måste vara under lektionen. Det är viktigt 

att miljön är bra och anpassad till alla elever så de känner sig trygga. Viktigt är också att det 

finns ett syfte med lektionen och en koppling till Lgr 11.  

 

Jag planerar efter att alla elever ska vara delaktiga och sedan förklara leken på ett lekfullt sätt så att elever får 

en glädje i början av leken. Det är viktigt att det finns ett syfte med leken så elever utvecklas eller lär sig nått. 

(Pedagog 5) 

 

 

Pedagog 5 betonar att eleverna ska känna en positiv känsla av leken och att leken ska ha ett 

syfte utifrån Lgr 11. Pedagog 5 menar också att om han berättar om leken på ett sätt så elever 

känner glädje, då kan elevernas inställning bli mera positiv och de vill delta i leken. Med 

utgångspunkt från ett barnperspektiv ansåg samme pedagog 5 att om leken förklaras på ett 
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lekfullt sätt så får eleven en positiv bild av leken. Som pedagog har man ansvar för elevernas 

utveckling. Det gäller att som pedagog kunna samtala med sina elever och tydliggöra vad 

eleverna tränar på och utvecklas.  

 

 

För barn är lek en kul grej som de utför. Barn känner att det är ingen som bestämmer och att de får göra som de 

vill, men inom lekens regler. (Pedagog 5) 

 

Denna pedagog formulerar sin egen syn på vad eleven känner för mening med leken. Detta 

kan kopplas till barnperspektivet samt till barnets perspektiv, där pedagogen tolkar vad barnet 

tänker i olika situationer vid lek (Johansson 2003:46). Eleverna kan i olika situationer tänka 

på annorlunda sätt, men som pedagog har man i uppdrag att kunna sätta sig i in elevens tankar 

och kunna förstå dem. 

 

7.3 Hur arbetar idrottsläraren utifrån lek och uppstår det några 
svårigheter? 

 

Det beror på vad det är för elev. Vad gör eleven på sin fritid, är den aktiv i någon slags idrott? Dessa orsaker 

kan påverka eleven jättemycket. Under lek kan flickor ibland gömma sig och inte vill vara involverade i leken. 

Detta kan bero på att miljön inte känns trygg och att flickor inte är säkra på att kunna utföra rörelsen. 

(Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 betonar att man bör se på eleven från olika utgångspunkter och i det 

sammanhanget har miljön stor betydelse. Miljön måste vara formad på ett sådant sätt eleven 

känner sig trygg. Detta kopplas till barnperspektivet där barnen ses enskilt och ur pedagogens 

perspektiv (Hallden 2003:13). Eleverna är olika och har olika personligheter. Eleverna kan 

tänka olika om saker och kan uppföra sig olika i olika sammanhang. Detta gäller också i 

samband med leken. Vissa elever trivs med att vara fysiskt aktiva och vissa elever gillar det 

inte. Som pedagog ska man bemöta alla elever på rätt sätt och leda in dem till aktiviteten. 

Genom att ändra miljön för leken eller lekens regler, kan den därefter anpassas för eleven 

eller eleverna.  

 

Flickors agerande under lek är väldigt varierande. En majoritet av pojkarna är mest aktiva, men det finns 

såklart även vissa pojkar som är passiva, För flickorna så är deras deltagande i leken beroende av vilken lek det 

handlar om och hur trygga de är i gruppen. Är gruppen sammansvetsad så är alla delaktiga och de flickor som 

är aktiva i idrott utanför skolan är mer aktiva i leken än de som inte idrottar utanför skolan. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 ansåg att det finns avgörande faktorer som en pedagog måste ha insikt i. Sett ur 

barnets perspektiv är frågan vilka vanor eleven har och hur det ser ut med barnets beteende 
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och agerande (Johansson 2003:48). Eftersom miljöns roll under lekens gång är av betydelse är 

det också viktigt att som pedagog skapa den positiva miljön där eleverna känner sig trygga 

och vill delta (Hartman 2004:16). Som tidigare påpekat kan barnens perspektiv vara olika 

liksom att deras agerande kan vara olika. Som pedagog ska man kunna bemöta alla elever på 

rätt sätt och hitta lösningar som är anpassade till eleverna så att de kan ändra på sin inställning 

och motivation till aktiviteten.  

8. Diskussion 
 

Undersökningens syfte är att tydliggöra vad idrottslärarna vill nå för lärande när eleverna 

utför olika lekar och vilka dilemman som kan uppstå under lekens gång. I olika sociala 

miljöer kan elever känna sig trygga eller otrygga. Vissa elever kan lättare anpassa sig, men för 

vissa elever kan det vara svårare att anpassa sig till miljön.  

 

Det kan vara så att eleverna blir påverkade av de vanor som de har i andra miljöer och bär 

med sig till nya miljöer, där de känner sig otrygga. Det är vikigt att pedagoger formar 

lektionens miljö på ett sådant sätt att alla elever känner glädje av leken och kan utvecklas och 

få lärdomar om fysisk aktivitet (Grindberg & Langlo 2000:75). John Dewey nämner två olika 

miljöer som människan kan få lärdomar av (Hartman 2004:16). Ett exempel kan vara hur 

eleven har det under sin fritid. När eleven är aktiv i någon förening och gillar att utföra fysisk 

aktivitet påverkar det elevens intresse att utföra fysisk aktivitet. Om eleven däremot inte gillar 

att utföra fysisk aktivitet, kan det leda till att eleven inte vill delta under idrottslektioner.  

 

”När barnen kan känna sig fria och trygga i sin egen kropp i umgänget med andra har de 

goda möjligheter att bli delaktiga i en social gemenskap” (Grindberg & Langlo 2000:61). 

 

För att eleverna ska ha en positiv upplevelse av fysisk aktivitet är det viktigt att idrottslärarna 

använder leken på ett sådant sätt att den är anpassad till elevernas behov. Eleverna kan 

uppleva att de bara leker, medan idrottslärarna kan ha som mål att eleverna får lärdom om 

fysisk aktivitet. Eleverna ska känna att leken har en mening och vill delta i det. Under lekens 

gång ska idrottsläraren kunna ändra på leken för att eleverna ska känna glädje (Grindberg & 

Langlo 2000:71, 66). Genom lek kan eleven förbättra sin kunskap om fysisk aktivitet. Det 

ingår också i idrottslärarnas roll att planera i god tid och att anpassa undervisningen efter sina 

elevers behov, något som bl.a. betonas i Lgr 11:8. 
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Människans kropp är till för att den ska vara aktiv och utföra fysisk aktivitet under 

människans livstid (Bengtsson & Svensson 2006:2). Människor som har dåliga känslor och 

eller dåliga erfarenheter av att utföra olika rörelser kan må psykiskt dåligt. De känner att de 

inte är tillräckligt bra på att utföra olika rörelser och vill därför kanske inte fortsätta att utföra 

rörelsen (Ahlberg 2005:43).  

 

Rörelseförmågan utvecklas genom att eleven utför lek som består av motoriska grundrörelser. 

Motoriken har en viktig funktion för att elevens rörelseförmåga utvecklas. Leken som ska 

utföras kan exempelvis bestå av danssteg som innefattar olika slags koordination och som 

därmed utvecklar motoriken (Langlo et al 2002:23). 

 

När det gäller flickors agerande under leken beror det på hur intresset ser ut till ämnet och hur 

lekens miljö är utformad. Flickors intresse på fritiden påverkar dem också i leken. Är det en 

elev som är fysiskt aktiv på sin fritid och känner glädje av det har den eleven lättare att 

genomföra fysisk aktivitet. Flickor anses också sluta tidigare med någon form av fysisk 

aktivitet än pojkar. Detta kan bidra till att deras positiva känsla att utföra fysisk aktivitet 

minskar och att de inte längre vill utföra olika rörelser (Larsson & Meckbach 2007:18). 

 

I vissa lekar kan pojkar ta mera plats och flickor blir mera passiva och känner ingen glädje av 

leken. Bollekar kan vara en lek där flickor kan vara mera passiva, vilket kan bero på att pojkar 

är mera intresserade av bollekar. De tar mera plats i leken, något som leder till att flickor får 

en mindre roll i leken. Det kan leda till att flickor blir passiva och att de känner att de inte är 

tillräckligt bra för att kunna delta (Steenberg 1997:29). 

 

I artikeln Kön Idrott Skola framhävs att flickors intresse till ämnet är mindre än pojkars. När 

det ingår ett moment av tävlande i leken kan flickor känner sig osäkra (Larsson et al 2005:4). 

För att flickor ska bli mera involverade i leken ska idrottslärare försöka att inte lägga fokus på 

tävlandet utan istället försöka lägga fokus på att elever känner glädje av leken och ha en 

massa rörelser inom leken. 

 

Idrottslärares syfte med olika lekar är att elever ska vara fysiskt aktiva. Detta kan kopplas till 

Bunkefloprojektet där målet var att elever skulle få lärdomar om fysisk aktivitet och förstå 

vilken betydelse den har för deras framtid (Ericsson 2003:3). 
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9. Slutsats 
 

I grundskolan har leken i ämnet idrott och hälsa en stor inverkan på eleverna. Genom att 

eleverna utför olika lekar kan det utveckla deras rörelseförmåga och deras intresse till att 

utföra fysisk aktivitet. Idrottslärare kan genom den rätta metoden använda leken för att nå mål 

som är uppställda i kursplanen. Elever kan å andra sidan i lekmiljön bli negativt påverkade 

och få en känsla av de inte är trygga och vill därför inte längre utföra leken. Idrottslärare 

måste anpassa och bestämma leken efter elevernas behov och måste fokusera mera på att alla 

elever blir involverade i leken och känner sig trygga i lekens miljö. 

10. Metoddiskussion 

 

Jag bestämde mig från början att intervjua idrottslärare för att se hur de tänker om leken, 

eftersom lek har en stor betydelse i elevers utveckling. Det var viktigt att mina 

frågeställningar hängde ihop så att intervjun inte skulle spåra ut från det syfte som jag hade. 

Under intervjuerna utgick samtalen från mina frågeställningar och det kändes rätt vid 

genomförandet av varje intervju. Det som jag tycker var viktigt var att alla idrottslärare var 

behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa och få reda på hur dessa lärare tänkte om 

leken. Det var också bra att jag spelade in intervjuerna. Om jag inte hade spelat in 

intervjuerna hade jag fått anteckna och intervjuerna hade inte varit lika värdefulla. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje idrottslärare. Om intervjuerna hade genomförts 

samtidigt med flera idrottslärare eller tillsammans med några elever, skulle man kunnat 

utforma intervjun på ett annorlunda sätt. 

11. Vidare forskning 

 

I och med att det är bara idrottslärare som har blivit intervjuad, belysas frågorna om lekens 

betydelse i idrott och hälsa enbart ur deras synvinkel. Forskningen borde fortsätta genom att 

man intervjuar eller ger ut enkäter till elever och undersöker vad eleverna tycker om leken och 

vilka svårigheter som de tycker kan finnas under lekens gång.  
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13. Bilaga 

 

13.1 Intervjufrågor till pedagoger 
 

 

 Vad har du för utbildning och erfarenhet som idrottslärare? 

 Vad har leken för betydelse i barns utveckling? 
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 Vad betyder lek för elever tror du? 

 När du ska planera dina lektioner och de ska vara lek, är de något som du tänker på 

innan? 

 Vad är din favorit lek som du brukar ha i dina lektioner och varför? 

 Tänker du något om fysisk aktivitet när elever utför olika lekar? 

 Hur är barns vilja vid utförande under leken och varför är det så?  

 

 
 

Vilka sökord har du använt? 
Lek, Fysisk aktivitet, Socialt, Rörelse, Lära, Genus, Barn, Elever, Människor och skola. 

 

Var har du sökt? 
Järfällas bibliotekskatalog.  

Solnas bibliotekskatalog. 

GIH:s bibliotekskatalog.   

www.idrottsforum.org 

www.google.se 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Järfälla bibliotekskatalog: (Barn och Lek) (Rörelse, Lek och Lära) (Genus) 

Solnas bibliotekskatalog: (Socialt och människor) (Genus)  

GIH:s bibliotekskatalog:  (Rörelse och Lek) (Lek och Lära) 

www.idrottsforum.org: (Lek och Genus) (Fysisk aktivitet) (Lek i skola) 

www.google.se: (Flickor, rörelse och fysisk aktivitet) (Socialt perspektiv)  
 

Kommentarer 
Generellt fanns det brett med material som jag använde till studierna. www. Idrottsforum.org 

hitta jag artiklar som var lämpliga till min undersökning. Solna och Järfälla bibliotek fanns det 

bra litteraturer som jag använd mig av. GIH:s bibliotek hitta jag material också som jag 

använt mig till studien. Genom Google sökmotor kunde man hitta skrifter som kunde 

tydliggöra vissa begrepp bättre.     
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