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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagens läge finner vi ständigt hur barn och ungdomar blir allt mer stillasittande 

framför datorn, för att exempelvis spela tv –spel eller vara aktiva på sociala medier. Idrotten 

vill (s.13, 2009) beskriver att vi som människor behöver utmaningar och mål för att kunna 

motiveras inom vardagen. I idrotter och aktiviteter finns det olika tävlingsmoment för att 

kunna inspirera, höja våra gränser, och kämpa för att nå resultat. Därför jobbar fritidsledare 

ständigt med att motivera och försöka vägleda barn och ungdomar till att bli mer 

målmedvetna samt fysiskt aktiva i sin vardag. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur fritidsledare i en förort arbetar med att få barn och 

ungdomar till att bli mer motiverade samt målmedvetna i sin vardag. Syftet var också att 

undersöka om fritidsledare arbetar med att få barn och ungdomar till att bli mer fysiskt aktiva 

och om det var det något som gynnade barn och ungdomar.  

Metod: I denna studie så har en kvalitativ metod använts (djupintervjuer) och inkluderade sex 

respondenter som var fritidsledare. 

Resultat: Resultatet visade sig att fritidsledare motiverar barn och ungdomar på bästa sätt 

genom att låta dem ta del av fysisk aktivitet tillsammans. Fritidsledarna berättade hur fysisk 

aktivitet var något som var väldigt viktigt inom verksamheten och hur det ger en gemenskap. 

Fritidsledarna arbetade aktivt med att få dessa medverkande till att bli mer målmedvetna inom 

sin vardag. 

Diskussion: I diskussionen resoneras det över respondenternas svar under intervjun samt om 

det finns kopplingar bland deras åsikter. Fritidsledarna reflekterar kring deras arbete och ger 

även förslag utifrån deras egna erfarenheter av hur de hanterar barn och ungdomar som är 

omotiverade och inte har tydliga målsättningar. Vidare diskuteras det vilka styrkor, svagheter 

och vad som gick bra samt mindre bra med undersökningen.  

Nyckelord: Coach/Ledare, Motivation, Målmedvetenhet, Prestation, Självförtroende. 
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Abstract: 

Background: In today's situation we constantly find out how children and adolescents are 

increasingly sedated in front of the computer, video games et.c. Idrotten vill (p.13, 2009) 

describes that we as humans need challenges and goals to be motivated in everyday life. In 

sports and activities there are different races to inspire, raise our limits, and fight against 

results. Today, recreational leaders are constantly working to motivate and try to guide 

children and young people to become more goal-conscious and physically active in their daily 

lives. 

Purpose: The purpose of the study was to investigate how leisure leaders in a suburb work to 

make children and young people more motivated and goal-conscious in their everyday lives. 

The aim was also to investigate whether physical activity was something that benefited 

children and adolescents. Recreation leaders told us how physical activity was something that 

was very important in the business and how it provides a community.  

Method: In this study, a qualitative method has been used (deep interviews) and included six 

respondents who were free-time leaders. 

Result: The result proved that free-time leaders motivate children and young people in the 

best way by allowing them to share physical activity together. The athletes worked actively to 

make those involved become more goal-oriented in their daily lives- 

Discussion: 

The discussion discusses the respondents' responses during the interview and whether there 

are links among their views. The leaders reflect on their work and also make suggestions 

based on their own experiences of how they handle children and young people who are 

unmotivated and do not have clear goals. Furthermore, it also discusses which strengths, 

weaknesses and what went well and less well with the survey. 

 

Keywords: Coach / Leader, Motivation, Goal Awareness, Achievement, Confidence. 
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1. Inledning 

Fritidsgårdsledare har ett stort ansvar då det kommer till barn och ungdomar. Bland annat då 

de ständigt jobbar med att få dem att bli mer målmedvetna samtidigt som de också försöker 

motivera dem till att bli mer fysiskt aktiva. Varför fysisk aktivitet försöker impliceras av 

pedagoger beror på forskningsarbetet som WHO (2018) nämner. Det kan bland annat förlänga 

livslängden, minska risken för depression, individen utvecklar en större samarbetsförmåga då 

det är någon form av lagidrott (WHO, 2018). Världsorganisationen WHO beskriver också att 

fysisk aktivitet är något som är hälsosamt för både mentaliteten och det sociala välbefinnandet 

hos en individ. Därför är detta viktigt att utveckla denna stadie av fysisk aktivitet så tidigt som 

möjligt hos barn och ungdomar för att dessa personligheter ska kunna utvecklas. Barn och 

ungdomar i tidig ålder har även mycket press på sig att prestera bra i skolan och få bra betyg. 

Därför är den fysiska aktiviteten otroligt viktig då den kan  sänka stressen och skapa en glädje 

med fysisk aktivitet. 

RF (2009) beskriver att idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt och må 

bra utav. Det RF (2009) menar med detta är att barn och ungdomar inte ska vara påtvingade 

till att idrotta utan mer att de ska göra det för de vill samt med passion till det. 

Det som krävs för en individ att börja idrotta är motivation. Hassmén & Hassmén (2005) 

beskriver att en individ utan motivation kommer finna det svårt att börja idrotta då det krävs 

planering samt mål. Motivation är något som barn och ungdomar kräver för att påbörja en 

idrott och det är här fritidsledare kommer in i bilden. 

Fritidsgårdsledare som jobbar inom en kommun har oftast skolor som en bas och arbetet utgår 

främst till att få barn och ungdomar att öka sin fysiska aktivitet. Här uppmanar fritidsledare 

även varierande typer av aktiviteter till exempel musik eller dans som barn och ungdomar 

finner en glädje till. 

Fritidsledarens roll är även att försöka få barn och ungdomar att komma till verksamheten och 

delta i olika aktiviteter för att de ska kunna integreras med andra i samhället. En annan positiv 

roll som fritidsledaren kan ta på sig är att vara en bra förebild. Fritidsledare jobbar med att 

klargöra olika mål och egenskaper som kan förbättras hos barn och ungdomar samtidigt som 

de hjälper individen till att nå dessa. Ett exempel kan vara då barn och ungdomar kommer till 

fritidsgården utan motivation att vara fysiskt aktiva. Då kan fritidsledaren bestämma sig för 
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att ta med ungdomarna till kvällsfotbollen där de får interagera med andra och prestera med 

laget för att ha kul och må bra. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur fritidsgårdsledare uppmuntrar barn och 

ungdomar till fysisk aktivitet som gynnar deras personliga egenskaper som exempelvis 

självkänsla och målmedvetenhet (Hassmén & Hassmén, 2003).  

  

Frågeställningar: 

·         Hur arbetar fritidsledare för att motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet? 

·         Hur kan fritidsledare få barn och ungdomar som är omotiverade inför skolan eller allmänt 

i sin vardag öka hens motivation. 

·         Vad har fritidsledare inom fritidsgårdsverksamheten för förslag inför framtiden när det 

gäller motiverande strategier för skoltrötta/omotiverade barn och ungdomar? 
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2. Litteraturbearbetning 

I denna undersökning så tog jag hjälp av bland annat Gjerde (2004) och Bergs (2008) teorier 

som ger en syn på hur en ledare ska anpassa sig inför sin verksamhet samt inför barn och 

ungdomar. Gjerde (2004) och Berg (2008) nämner hur en fritidsledare ska uppföra sig framför 

barn och ungdomar för att de ska visa respekt, bli lyhörda samt skapa ett band med ledarna. 

Nedan kommer jag presentera olika metoder som kopplas till hur fritidsledare försöker 

motivera barn och ungdomar till en mer aktiv livsstil.  

Inom boken ledarskap (Hassmén & Hassmén , 2010) så tar de upp ämnet målsättning som då 

menas att en individ har ett mål hen vill uppnå. Det ska finnas ett realistiskt mål som kan 

uppnås av individen men även ett strategiskt sätt till att ta sig fram. Målsättning hör även ihop 

med att individen har ett motiv som då får hen att sträva till att nå det slutliga målet. För att 

jobba med målsättning på bästa sätt enligt Hassmén & Hassmén (2010) ska ledaren låta 

individen komma med kreativa och egna lämpliga mål som hen kan uppnå. Ledaren ska 

förstärka motivet hos individen och analysera ett strategiskt sätt till hur individen ska kunna 

gå tillväga med att uppnå det målet hen tänkt ut. 

2.1 Coaching & ledarskap 

Coaching är ett engelskt begrepp som på svenska betyder galavagn eller turistbuss. Ordet 

började användas under 1500 – talet som beskrev något som ”fraktade människor där de 

befann sig till dit de ville komma fram till”. Coach är med andra ord en metafor för något som 

fraktar människor till önskad plats. Ordet började senare användas inom idrotten där coachen 

hade till uppgift att frakta idrottsutövaren från en lägre till en högre prestationsnivå (Gjerde, 

2004; Berg, 2008). 

Coaching definieras som att en ledare utökar kunskapen hos en individ för att kunna prestera 

bättre och kunna motiveras till att nå sina mål. Individen upplever en förändring som är 

positiv och ser sin ledare som en vän och stöttar personen genom denna väg till sin 

slutdestination (Rogers, 2008; RF, 2009,s, 37). Coaching är ett begrepp som menas att man 

”frigör och utvecklar människors potential”. Detta innebär att en coach ska försöka 

kommunicera hur man kan utveckla det negativa hos en person till något positivt för att 

prestera och utvecklas på bästa sätt (Gjerde, 2004). Coaching är ett förhållandevis nytt 

ämnesområde (ca 1980) och det finns inte så mycket forskning eller så många teorier inom 

ämnet. De paralleller som kan dras till det är filosofi, kognitiv och humanistisk psykologi 
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samt organisationspsykologi som fungerar som viktiga källor och bidrar till att ge coachning 

en tyngre teoretisk förankring än begreppet har haft tidigare(Gjerde, 2004). 

Coachen ska ge stöd och finnas där för en individ då den vill prestera samt utöka sin möjlighet 

till att uppnå sina mål och drömmar. Det Gjerde (2004) förklarar här är hur man ska kunna 

resonera kring begreppet coachning eller ledarskap. Man kan säga att det hänger ihop med 

filosofi samt psykologi. Här gäller det att vi som nyexaminerade coacher ska försöka förstå 

innebörden av vad coaching är och hur vi ska kunna motivera samt leda andra i praktiken för 

att kunna anpassa oss till att definiera hur en coach ska bete sig. 

Coachning är ett mjukt sätt att höja medvetenheten om den existerade obalansen och att hjälpa 

den som coachas att hitta ett sätt att gå vidare som är gynnsamt för deras arbete och fritid. 

Detta innebär att man ofta skapar en vision av framtiden eller ett ideal att sträva efter, istället 

för att kämpa för överlevnaden genom att undvika problem (Whitmore, 2000). Det Whitmore 

(2000) menar här är precis som Gjerde (2004) påpekar att en coach ska försöka hitta det 

undermedvetna samt resurser som en individ inte ser eller betraktar inom sig själv och försöka 

lyfta fram det samt utveckla det hos individen för att den ska kunna motiveras för att prestera 

bättre inom vardagen eller aktiviteten. Det Whitmore (2000) också nämner är att man ska 

skapa realistiska mål med individen för att kunna sträva efter det samt försöka kämpa sig 

igenom hindren som kommer längst vägen, man ska försöka se igenom individens så kallade 

”problem” och försöka få hen att inse dessa problem egentligen inte är så stora som den själv 

tänkt de ska vara. Hos en coach så är det stort fokus på att framhäva den outnyttjade 

kapaciteten och kunskap hos en individ (Berg, 2008). 

Det Berg (2008) försöker förklara är att man alltid ska försöka poängtera en slags resurs hos 

en individ som anses vara en fördel så att personen känner igen den och inser att hen ska 

försöka utveckla denna kapacitet. Coachen ska finnas där för att uppmuntra personen till att 

prestera bättre samt vägleda individen. En coach/ledare ska inte favorisera sina medverkare 

eller dela upp de i mindre ”bra” lag och de bättre för sig utan ska försöka uppmuntra alla inom 

aktiviteten de utför som ett gemensamt lag för att på detta sätt få dem att prestera på ett bättre 

sätt tillsammans som grupp. Till följd av detta så kommer kommunikation in i bilden och 

uppmuntran från barn och ungdomar till varandra. Detta får självförtroendet att ökas bland 

barn och ungdomar samt bygger ett slags nätverk med fritidsgårdsledare. Fritidsgårdsledare 

får även här barn och ungdomar att inse att ingen är bättre än den andra utan alla är lika 

mycket värda i den aktiviteten som de utför (Becker, 2013). 
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Då en fritidsgårdsledare är inkonsekvent så skapas en bild av att ledaren inte är seriös inom 

idrotten och förtroendet mellan individen och ledaren försämras drastiskt (Becker, 2013). 

En fritidsgårdsledare kommer uppleva stora hinder när hen ställer höga krav på barn och 

ungdomar, bland annat kommer osäkerhet in i bilden då barn och ungdomar inte tillåts att 

vara öppna med vad de tycker och tänker samt när kommunikation med ledaren är mindre bra. 

En fritidsledare som agerar utifrån ett coachande förhållningssätt bör enligt Berg (2008) ställa 

öppna frågor till barn och ungdomar för att få bättre kommunikation samt öka 

självförtroendet. En coach ska inte heller försöka styra eller vara strikt med att leda samtal 

utifrån vad ledaren uppfattar vara ”det rätta” då barn och ungdomar  riskerar att tycka det är 

olämpligt. En coach ska inte heller ha stora förhoppningar och mål över vad en individ eller 

en grupp ska uppnå då detta kan få coachen att bli irriterad över individen/gruppen då de inte 

prestera på ett bra sätt (Berg, 2008). 

  

2.2 En Coach/ledares närvaro 

Hoigaard (2002) förklarar att en ledare ska kunna observera och lyssna på sina medverkare 

eller individen för att på detta sätt kommunicera på bästa sätt med hen. Observation förklaras 

av Hoigaard (2002)  som förståelsen för att inhämta information genom att observera barn och 

ungdomars tankar och mål. Samtidigt skapar det en bättre förståelse och ett större fokus hos 

barn och ungdomar. Detta kan i sin tur leda till att de blir mer målmedvetna. Det som är 

viktigt inom en verksamhet är att det ska finnas en balans med att alla får vara delaktiga och 

få sina röster hörda samtidigt som det skapar en trygghet i gruppen. En så kallad aktiv process 

skapas som betyder att coachen ska lyssna och iaktta de medverkandes åsikt så att gruppen 

förstår att flera lyckas om alla samarbetar med varandra (Hoigaard, 2002). 

Det som krävs av en coach är att hen ska ge energi, kreativitet, uppmärksamhet samt belöning 

som gör att individen lyckas inom aktiviteten (Berg, 2008; RF, 2009). Här menar alltså Berg 

att en coach ska försöka ge positiv feedback till sina deltagande samtidigt som ledaren ändå 

ska vara kreativ av sig genom att utforska gruppen psykiskt och sätta upp mål som de kan se 

sig själva bemästra. Det gäller att coachen får det undermedvetna hos en individ att bli det 

medvetna för att kunna prestera på ett optimalt sätt (Berg, 2008; RF, 2009). 

En coach ska försöka finna olika resurser hos en individ för att på detta sätt kunna utveckla 

det så personen kan därefter kunna resonera hur den ska kunna följa ledarens råd och tips. En 
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individ ska finna en coach som ett stöd till hens olika mål för att kunna ta sig vidare med 

uppgiften (Gjerde, 2004). 

En coach har en roll som ska försöka klargöra olika inslag hos individen som skapar en 

förändring på ett positivt sätt och kunna påbörja en glöd av inre motivation. Detta är något 

som ska kunna sättas som mål hos individen och det är viktigt att coachen inte undantar denna 

kategori (Wales, 2002). 

Om en coach ser brist på motivation hos en individ så ska coachen reagera genom att försöka 

förändra individens uppfattning av hur hen ska försöka prestera bättre eller motiveras. 

Coachen ska försöka uppmuntra och få individen att motiveras till att prestera bättre samt 

hitta lösningar till hur det ska ske på bästa sätt (Wales, 2002). 

Då en individ ökar sina kunskaper och sin fysiska kapacitet inom det fysiska rörelse förrådet 

så gynnar detta en mängd andra egenskaper som exempelvis bättre självförtroende, 

målmedvetenhet och självsäkerhet. Rörelseförrådet är lika viktigt för en individ som 

läsförståelsen då detta anses vara en del av en god uppväxt (RF, 2009). 

2.3 Miljöer för ledarskap och coaching 

Weinberg & Gould (2003) visar att medverkare också har åsikter om hur en ledare ska bete 

sig och vilka egenskaper ledaren ska kunna behärska. Personligheter och egenskaper som att 

lyckas, visa att man är engagerad bland en grupp medverkare och hur man ska kunna prestera 

när det kommer till olika uppgifter är något som en ledare ska kunna vägleda och strukturera 

sina medverkare till. Ledaren ska också kunna anpassa sig själv för att finna relationen bland 

sig själv och sina medverkare, då ledaren hittat detta så kommer det ske ett effektivt 

coachande (Weinberg & Gould, 2003; RF, 2009). 

Hassmén, Hassmén & Plate (2003) talar om hur en individ och ledare tillsammans kan sträva 

efter en process som leder till att motivationen blomstrar och individen lyckas tex att bli mer 

fysiskt aktiv. Motivation är något som först måste påbörjas inom individen eller gruppen som 

sedan leder till att de utför en aktivitet som är mer glädjefylld. 

Nedan har jag valt att framställa i punktform (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Weinberg & 

Gould, 2003; RF, 2009) hur en ledare ska försöka få barn och ungdomar att delta inom en 

fysisk aktivitet. Varför jag valt att ta fram dessa punkter är för att det är något som bemöts 

dagligen av fritidsledare. Hur ska fritidsledare försöka få barn och ungdomar tillbringa mer av 
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sin vardag till att vara fysiskt aktiva. Detta kommer också diskuteras senare under resultat- 

samt diskussion kapitlen. 

En god ledare bör sträva efter att: 

·         Skapa en idrottsmiljö där barn och ungdomar känner en glädje till att idrotta samtidigt som de 

tillsammans med deaktiva väljer ut övningar som gerär lagom utmanande för varje individ. 

·         Att uppnå sina mål som får individen att känna en  glädje till att lära sig vilket leder till att 

individen vill även förbättra mindre bra resurser och egenskaper inom sig. 

Att få vara delaktig inom idrotten/verksamheten och känna sig bekväm med miljön omkring 

sig  samt de kamrater och ledare som är involverade inom verksamheten. 

·         Olika tävlingsmoment både i grupp men även enskilt för att kunna vinna samt få en känsla av 

framgång som stärker självförtroendet hos individen 

·         Att hälsan förbättras och den fysiska kapaciteten stärks hos en individ, psykiskt ska personen 

inte känna någon form av nedstämdhet eller utanförskap inom en aktivitet då det kan skapa en 

omotivation till att delta. 

Yttre motivation som exempel belöning, uppmärksamhet och beröm från både coachen och 

medverkande inom aktiviteten leder till  en känsla av att individen lyckats samt en 

samhörighet inom gruppen. 

Carlman & Augustsson (2015) nämner att de skapade en så kallad ”Drop in idrott” vilket 

menas att barn och ungdomar fick delta inom verksamheten och själva bestämma vilka 

aktiviteter de ville utföra. Ledarna lade sig inte i detta utan anordnade endast aktiviteterna. De 

medverkande kunde exempelvis spela fotboll tillsammans, medan andra kanske valde att 

spela basket på andra planhalvan. En flicka i 14 årsåldern nämner i studien hur hon inte haft 

tid med att spela i fotbollslag samtidigt som hon gick i skolan och fick då chansen att vara 

med och ha olika aktiviteter som exempelvis fotboll eller dans som gynnade henne. 

I en annan studie av Högman & Augustsson (2017) så utförde de en liknande verksamhet som 

”Drop-in-idrotten” där barn och ungdomar fick komma och vara med i olika aktiviteter. Här 

visade resultaten att pojkarna bestämde över idrotten. Killarna tog rollen till att styra och 

bestämma vilket gav en följd av att tjejerna tog mindre ansvar till att organisera vad de ville 
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hitta på för aktiviteter. En tjej förklarade under intervjun med Högman & Augustsson (2017) 

att ledarna ibland inte var lika delaktiga inom verksamheten. Detta fick pojkarna att styra 

idrotten samt låta tjejerna känna sig utanför och inte vara lika aktiva. 

 

2.4 Olika kategorier av ledare 

Gunnarsson & Persson (1998) beskriver ledare på olika sätt när han eller hon ska leda en 

grupp individer. De menar  att ledare kan kategoriseras enligt följande: 

2.4 1 Den auktoritära ledaren 

Denna ledare uppfattar att allting ska vara som det alltid har varit och ingen har rätt att 

komma med förslag eller ändringar till exempel hur laget ska gå tillväga. Kommunikationen 

leds endast av ledaren och disciplin är något som ledaren ställer stora krav på.  Ledaren 

känner inget behov att låta de medverkande påverka aktiviteten genom att ge olika förslag. 

Den auktoritära ledaren är mindre bra på att leda barn och ungdomar då ledaren ställer för 

höga krav på gruppen och kommunikationen ofta uteblir. 

  

2.4.2 Den demokratiska ledaren 

Här förklaras det att ledaren uppfattas vara ansvarsfull och demokratisk av sig genom att 

försöka få de medverkandes röst att bli hörda så att en viss ändring kan ske. Ledaren låter 

barn och ungdomars röst bli hörda samt försöker reflektera om det finns något som ska 

förändras.  Ledaren känner inte behovet till att låta medverkande ta del av ledarskapet men det 

är ingen nackdel att låta deras röst bli hörd. Denna ledare är väldigt mogen och framgångsrik 

när det kommer till barn och ungdomar. Ledaren får barn och ungdomar att känna sig 

deltagande och bekväma under en aktivitet vilket skapar i följd en kommunikation som 

bygger starka band. 

 

2.4.3 Den låtgåmässiga ledaren 

Denna ledare tar inte ansvaret som ledare utan lägger det istället på gruppmedlemmarna. 

Ledaren ställer låga krav på barn och ungdomar som deltar. Det är brist på struktur över hur 
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barn och ungdomar ska samarbeta som grupp. Ledaren ger någon form av information eller 

struktur för hur slutmålet ska se ut men hur de medverkande tar sig dit är upp till individen 

eller laget. Denna ledare har sina fördelar då gruppmedlemmarnas självständighet får byggas 

upp när de planerar och arbetar tillsammans  under en aktivitet. Samtidigt kan det vara en 

nackdel då barn och ungdomar saknar tillräckligt med information för att utföra uppgiften 

eller aktiviteten. Individer kan även dominera aktiviteten och utesluta resterande 

gruppmedlemmar. 

2.5  Teoretiska utgångspunkter 

Det finns ingen universellt accepterad definition av begreppet motivation men det brukar 

identifieras som en stimulans eller drivande egenskap hos en individ som får hen att handla på 

ett visst sätt (Sage, 1977; Weinberg, 2010). 

Då en person inte finner någon motivation i sin vardag så beskriver Sage (1977) och 

Weinberg (2010) hur personen då kan börja reflektera över hur folk i sin miljö motiveras. Det 

kan vara allt från att gå till jobbet till att vara fysiskt aktiv t.ex. gå till gymmet. När individen 

härmar en viss person i en viss miljö så skapar detta ett beteende som får individen att 

motiveras att exempelvis vara fysiskt aktiv. 

SDT (Self determination theory) lägger stor vikt inom tre psykologiska perspektiv som är 

förknippade med individens inre motivation. Självbestämmande som menas att person har en 

valfrihet. En känsla av kompetens och sist social tillhörighet (Ryan & Deci, 2000).   

Behovet av relationer med andra kan vara hur en individ ska kunna skapa band och en slags 

kommunikation med sin fritidsledare/coach för att kunna sätta upp olika mål. Denna kategori 

tyder på att bandet mellan de skapar en bättre målmedvetenhet, självförtroendet ökar och 

motivation till att vara fysisk aktiv förbättras (Ryan & Deci, s.72, 2000). Behov av att känna 

sig kompetent är något som individen motiveras av då det mänskliga behovet törstar efter att 

jaga sina mål och prestera bättre för varje dag. Behovet av relation som handlar om hur 

individen har ett behov av att kunna ta del av en samhörighet med andra människor. Det kan 

vara allt från att personen känner ett behov av att vara älskad av andra och att det är någon 

som bryr sig om hen, till att ha ett behov av att ta hand om andra i sin omgivning samtidigt 

som man har ett behov av att samarbeta och ta hänsyn till gruppens bästa (Ryan & Deci, 

2000). 
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Behovet av  kompetens hos en individ handlar om att en individ har ett behov av att skapa 

energi och kraft till att prestera bättre än sitt gamla jag eller i andra fall bättre än personer i sin 

omgivning. Vilket skapar en motivation hos individen. Kompetens skapar även ett långsiktigt 

psykiskt välmående (Roberts,s 126, 2000; Ryan & Deci, 2000). 

Inom självbestämmande teorin så behandlas även behovet av autonomi som visar hur en 

individ har ett behov av att känna sig fri, att kunna besluta ens egna mål (valfrihet). Att 

individen ska själv kunna välja hur hen ska kunna rikta sig mot sina mål och hur individen ska 

agera för att nå det målet (Ryan & Deci, 2000). När en ledare ska arbeta med att stärka 

gruppmedlemmars autonomi så ska de undvika onödig press samt försöka minska kontrollen 

på gruppen eller individen. Valmöjligheter ska erbjudas till individen/gruppen då det ska vara 

frivilligt vilka mål som ska uppnås samt vilka strategier gruppmedlemmarna/individen väljer 

att använda sig av. Ledaren ska uppmuntra individen/gruppen samt försöka vara nyfiken över 

vilka mål och strategier individen/gruppen använder sig av. Ledaren ska förstå och reflektera 

kring varför eller hur individen/gruppen tänker då målsättningen sker (Ryan & Deci, 2000). 

Självbestämmandeteori tar jag upp i min undersökning främst för att fritidsgårdsledare 

ständigt jobbar med att skapa goda relationer för att barn och ungdomar ska kunna känna sig 

trygga och bekväma. Tillhörighet förklarar hur viktigt det är att fritidsledare inom 

verksamheten jobbar med att alla ska känna sig inkluderade, både inom aktiviteten och 

verksamheten. Vänskap, trygghet och motivation inom en verksamhet bygger på att barn och 

ungdomar ska kunna utvecklas som individer tillsammans genom exempel fysisk aktivitet. 

Självbestämmandeteorin talar också om hur relation är något viktigt där barn och ungdomar 

ska känna ett band av personer i sin omgivning. Dessa personer kan kopplas starkt till hur 

fritidsledarna försöker uppnå denna roll och hur barn och ungdomar som är med i en aktivitet 

skapar relationer med varandra och på så vis motivera sig till fysisk aktivitet. 
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3. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då jag undersökte fritidsgård ledares 

uppfattningar  om hur de får barn och ungdomar till att bli mer motiverade och målmedvetna 

inom sin vardag. Det som också nämnts som syfte är att undersöka hur fritidsledare motiverar 

barn till att vara mer fysiskt aktiva genom sporter och friluftsaktiviteter. Mina respondenter 

får även möjligheten till att förklara hur de jobbar inom sin verksamhet, i följd kan jag även 

tillägga olika följdfrågor (Kvale, 2009).     

Anledningen till varför en kvantitativ metod inte används inom just detta arbete är för att 

följdfrågor samt större perspektiv av olika svar från respondenten på enkät inte hade kunnat 

ställas på samma sätt samtidigt som risken för misstolkning ökar. En kvalitativ metod gav mig 

en bra inblick av hur jag kunde gå tillväga med undersökningen genom intervjuer och 

respondenten fick mer tid till att kunna reflektera över sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Hassmén & Hassmén, 2008). 

Det som också förklaras av Polit & Beck (2016, s.124) är att användningen av en kvalitativ 

metod ger respondenten stora möjligheter att förklara sig på ett mer utförligt sätt. Det som 

också benämns är hur fritidsgårdsledare kan ge en uppfattning av hur deras verksamheter 

jobbar med att få barn och ungdomar att motiveras till att bli mer fysiskt aktiva beroende på 

deras tidigare erfarenheter och metoder som gynnade min undersökning. 

En kvalitativ forskning gav mig en fördjupning av området jag vill forska inom samtidigt som 

jag kunde komma med olika följdfrågor samt strukturera frågorna beroende på respondenten. 

Informationen kommer att vara samlat på ett korrekt sätt och vara välformulerat för att läsaren 

ska kunna förstå hur arbetet gick tillväga (Hassmén & Hassmén, 2008). 

3.1 Urval och Genomförande 

Jag intervjuade 6 fritidsgårdsledare bland tre olika verksamheter runt om en storstad. Det 

skedde under en 10 dagars period. Varför jag valt att undersöka just fritidsledare var på grund 

av att de ständigt jobbar med skolor där de tar emot barn och ungdomar till sin verksamhet 

som gav mig ett stort intresse till hur de motiverar dem i sin vardag. Det jag också 

intresserades av var om och hur ledarna motiverar barn och ungdomar till att vara mer fysiskt 

aktiva.  Kvale (1997) förklarar att detta anses vara ett rimligt antal av individer för att kunna 

utföra denna typ av undersökning. Jag hade tillräckligt med tid för att kunna koppla och lyfta 
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fram respondenternas svar till sammanfattningar samt innehållsanalyser som jag senare 

kommer lyfta fram inom arbetet. Jag valde att försöka hålla intervjuerna inom en miljö som 

var ostörd samtidigt som det skapades en trygghet för både mig och respondenten. En bra 

atmosfär ger bättre förutsättningar för att intervjuerna blir både innehållsrika och fördjupade 

inom studiens ämne/syfte (Henricson, 2017, s. 145). Kvale (2009) kopplar mycket hur en 

trygghet kan skapa en bättre formulering av svar som också gynnade mig samtidigt som det 

gav mig chansen till att försöka utesluta ord som respondenterna gav exempelvis ”liksom, typ 

eller kanske”. Detta var just för att kunna underlätta för mig vad respondenterna menade 

samtidigt som läsaren finner resultatet vara lättläst. 

Jag använde mig av Kvale (2009) som beskriver att det ska varken vara ett samtal som känns 

för öppet bland mig som intervjuare och respondenten samtidigt som de inte heller ska vara 

för strukturerade frågeställningar. Varför frågeställningarna inte ska vara för strukturerade är 

för att jag som intervjuar kan undvika följdfrågor som är viktiga eller att respondenten kan 

känna sig obekväm (Kvale, 2009, s.147). Inledningsvis så började intervjun med olika typer 

av bakgrundsfrågor där jag frågade exempelvis vart utbildningen inom ledarprogrammet var 

examinerat och vilken verksamhet individen jobbar inom. Det jag ställde som 

inledningsfrågor för respondenten var hur personen uppfattar begreppet motivation och hur 

den ansåg sig själv kunna sträva efter det under en vanlig vardag. Här fick jag gav en inblick 

över vilka följdfrågor jag valde ställa bland annat inom motivation men också hur hen jobbar 

inom sin verksamhet genom att motivera medverkande genom fysisk aktivitet. 

Det jag har utgått från var att försöka finna de olika stadierna inom en intervju som nämligen 

Henricson (2017, s.145) beskriver som en semistrukturerad intervju. Denna typ av intervju 

ska nämligen ha öppna frågor där respondenten ska känna sig mer bekväm och i följd gör 

att  frågorna formuleras under intervjun till mer strukturerade. Det gav mig en förbättring med 

intervjun då jag kunde välja frågorna som jag ville beroende på respondentens svar. Kvale 

(2009, s, 147) beskriver också hur intervjun inte ska kännas obekväm för mig eller 

respondenten utan istället flytta på smidigt samtidigt som jag anpassar mig för att kunna få så 

bra svar som möjligt. Inspelningen skedde över min mobiltelefon samtidigt som jag 

antecknade under tiden respondenten talade. Här var det viktigt att jag också visade 

ögonkontakt med respondenten och inte tittade ner i anteckningsboken hela tiden vilket 

stärkte i följd kommunikationen samt kroppsspråket mellan mig och respondenten. 
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Vid bokning av mina respondenter så informerades de syftet med studien. Det som också 

skedde var att jag berättade att studien var konfidentiell och ingen skulle veta vem individen 

var. 

Det som kommer ske är att studien kommer vara konfidentiell som menas att ingen kommer 

identifiera vem eller vilka individer som deltog under inspelningen. Inspelningen kommer 

endast avlyssnas av mig. Utifrån ledarnas kunskaper och erfarenheter så valde jag endast ut de 

som var relaterade till ämnet. Kommunikationen mellan mig och respondenten kommer vara 

öppen men ändå strukturerad och jag kommer vara väldigt tydlig med att berätta för 

respondenterna om vilka frågor som skulle ställas så att de inte känner sig obekväma. 

Inom kategorin datainsamling så är det viktigt för mig att kunna vara neutral och endast samla 

in data som senare kommer analyseras i arbetet som menas att jag endast lyssnar och skriver 

ner vad respondenten säger. Alla intervjuer skedde på respondenternas kontor som var en tyst 

omgivning där inte folk är speciellt aktiva. Här hjälpte det mig men även mina respondenter 

att finna ro samt bekvämlighet med att påbörja intervjun (Hassmén & Haassmén, 2008). 

Eventuella risker som kan påträffas under studien är att respondenten kan få en känsla av 

tvång till att vara med på intervjun som i följd kan inhämta inte lika detaljerade svar som 

tanken var. 

3.2 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Kvale (2009 s.267) menar att validiteten med en studie syftar till om den lyckats mäta det som 

ska mätas. Att validets frågan behandlar huruvida undersökningen genomfört det som ska 

besvaras samt ifall det som ska undersökas har undersökts. Det ska även finnas enligt Kvale 

& Brinkmann (2009, s. 267) en ständig kontroll av den information som mina respondenter 

medger till att faktiskt erhålla en validering av denna studie och stämmer överens med syftet 

och de frågeställningar som ska besvaras (Kvale & Brinkmann 2009,s. 267). 

Generaliseringen för denna studie är inte lika konkret som en annan då undersökningsgruppen 

anses vara mindre än vad den bör normalt sätt vara för att konstatera detta (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

Reliabiliteten i denna undersökning anses vara hög då jag som forskare inom denna uppsats 

var intresserad av att ta del av respondenternas egna erfarenheter samt tankar kring 

verksamheten de jobbar inom. En följd av är att jag som intervjuare måste tänka på att inte ge 
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egna exempel eller tankar kring vad som är negativt och vad som är positivt utan vara neutral 

genom hela intervjun. Som ansvarig för intervjun får jag inte heller ge en fråga som får 

respondenten att känna endast ett svar kan besvaras utan det ska helst vara öppna 

konversationer. Jag som intervjuare kan inte heller klargöra vad eller hur mina respondenter 

skulle besvara mina frågor. Intervjuerna hade skiljts om det hade ägt rum under en annan 

tidpunkt då människor ändrar sina tankar och svar baserat på sina egna erfarenheter med 

tiden.  

Validiteten i denna studie bedöms vara god då undersökningen hade en frågeställning som 

baserades på att mäta endast vad respondenten svarade och frågorna gav inte respondenten 

chansen att endast besvara på ett specifikt sätt. Intervjuguiden förklarades för respondenten, 

vilka frågor som kommer tas upp under intervjun och hur det kommer användas samt för 

vilket syfte. Alla respondenter har tagit del av samma frågor men endast få av respondenterna 

fick olika typer av följdfrågor beroende på deras svar (Kvale, 2009). 

Det som kommer lyftas fram är endast budskapet av respondentens svar och bedömning av 

vad som är bra och mindre bra är inte upp till mig som intervjuare att påpeka utan läsaren får 

själv reflektera och tala som den vill (Kvale, 2009). 

Intervjuguiden kommer finnas sista sidan av uppsatsen så att läsaren kan se vilka frågor jag 

prioriterade för respondenten. Jag lät respondenten läsa frågorna jag tänkte ställa för att skapa 

ett ”välkomnande” till individen och efter detta påbörja intervjun med att ställa frågorna i 

ordning samtidigt som jag kopplar de med följdfrågor som i följd underlätta granskningen. 

Efter denna process så försökte jag hitta delar och försöka koppla de med varandra beroende 

på vilka svar jag fick av respondenterna, det underlättade betydligt då olika mönster från 

intervjun kunde pusslas ihop. 

3.3 Etiska övervägande 

Innan intervjun så meddelade jag respondenterna att det är acceptabelt att avbryta intervjun 

under vilken tid som helst om någon av frågeställningarna stör respondenten eller känns som 

ett känsligt ämne så fick respondenten  välja att inte svara. Intervjun kommer att spelas in och 

kommer endast läsas i sin helhet av författaren samt handledaren. När examensarbetet är 

godkänt och färdigt så kommer all material att förstöras för att på detta sätt inte hamna i fel 

händer där de anonyma blir identifierade. All data kommer vara konfidentiellt och förvaras av 

författaren så att ingen annan person får tag på det och ett godkännande av respondenten 
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måste först medfölja så att författaren får använda materialet. Samtycke om att inspelning och 

att den deltagande är anonym måste antingen skrivas under eller godkännas via tal mellan hen 

och författaren innan påbörjandet av forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

3.4 Analysförfarande 

Enligt Dahlberg & Nyström (2008) så förklaras det att en kvalitativ innehållsanalys ska kunna 

delas upp i tre olika utgångspunkter. Den första delen ska kunna lyftas fram av intervjuaren då 

hen ska kunna lyssna och reflektera kring respondenternas svar och vilka följdfrågor som ska 

tilltalas för att få en helhet av frågeställningarna samt svaren. Därefter ska en identifiering av 

datan som insamlats av de anonyma respondenterna kortas ner till mer slutgiltiga svar som i 

följd gör att jag utesluter ord som är icke relevanta exempelvis ”liksom, kanske” m.m. Det är 

för att underlätta läsandet av texten för läsaren och endast ta med information som är viktig 

och anses vara relaterade till det huvudsakliga ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). Den 

sista delen är att svaren ska kodas och sorteras som senare delas  in i olika teman samt 

underkategorier. Det som också ska resoneras kring är hur diskussionen ska kunna följa en 

röd tråd för att senare kunna visa vad jag i detta arbete har kommit fram till (Dahlberg & 

Nyström, 2008). 
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4. Resultat 

Nedan presenteras mina respondenters svar, där jag liksom jag tidigare har förklarat väljer att 

redovisa fråga för fråga samt i en sammanfattande form. Det kommer finnas underrubriker 

som förklarades tidigare inom innehållsanalys. 

 Tema 1: Viljan att ge tillbaka 

Då jag frågade mina respondenter kring varför de valt just yrket ledare så förklarar de att det 

är roligt att få jobba med barn och ungdomar samtidigt som majoriteten kände att de kunde 

relatera mycket med vad barn och ungdomar går igenom i dagsläget. Det som också 

konstateras är att respondenterna känner att de gått igenom en svår uppväxt i olika förorter 

runt om storstaden och känner då ett behov att få ungdomar att medverka inom verksamheten 

för att inte gå den missledande vägen till exempelvis dåligt umgänge och droger: 

IT5: Jag gillar att jobba med ungdomar då man själv kan relatera till deras problem 

eftersom man själv gått samma väg som exempelvis problem med uppväxten som gör att man 

då kan välja att rätta ungdomar och barns väg till det bättre. 

IT2: Med en trasslig uppväxt så vill jag ge och erbjuda det jag aldrig fick exempelvis en som 

kan motivera och visa mig den rätta vägen. Att låta de bli målmedvetna och lyckas inom det 

de vill göra samtidigt som man kan hjälpa de nå dessa mål. Att man vägleder de och låter de 

ta rätt väg in till det yrket de vill rikta sig inom och göra någonting av deras liv. 

  

Team 2: En ledare som en bestämd roll 

Då jag kom in på frågan över hur en ledare ska kunna ses och visas som förebild för barn och 

ungdomar så svarade de flesta att en ledare ska vara bestämd av sig men ändå ”snäll”. Enligt 

respondenterna så ska man låta de medverkande få sin röst hörd men samtidigt ska man också 

resonera kring vad som inte bör tas upp inför en aktivitet och vad som kanske kan låta som en 

rimlig plan: 

IT2. I vissa fall är det viktigt för en ledare att kunna vara bestämd med sina medverkare 

då man ska kunna sätta ner foten och säga såhär ska vi göra idag men samtidigt ska man 

också få deras röst hörda inte bara styra o ställa. Exempelvis om tjejerna vill dansa och 
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killarna vill utföra en annan aktivitet som fotboll så gäller det att man inte ”fryser upp” 

utan försöker hitta lösningar för att alla ska ha det så roligt som möjligt. 

  

IT3.Samhället eller orten vi jobbar i är ingen vanlig ort, vi jobbar i en förort som inte är 

som ett ”vanligt” område och kräver att man är lite på hugget med barnen och 

ungdomarna som kommer då de har en väldigt svår uppfostran p.g.a. olika 

omständigheter. Då man sätter ner foten för hur det ska vara då är det så punkt slut, det 

är bara köra. ”Jag” finns inte, det ska vara ”vi” och endast ”vi”. Man ska aldrig tänka 

själviskt. 

Tema 3: Vägledning för barn och ungdomar 

Vidare så förklarar respondenterna att en ledare ska lyssna och alltid finnas där för de 

medverkande då man skapar tid och rum för barn och ungdomar. Om det finns ett problem så 

ska det prioriteras och om en individ är vilse inom sin målmedvetenhet samt saknar 

självförtroende så ska man försöka ge tips och vägleda dessa barn/ungdomar: 

IT 1: En ledare har två viktiga punkter i sitt yrke. Det första är att lyssna och alltid vara 

där för en samtidigt som man skapar tid för ungdomar som har problem och prioriterar 

deras önskemål över vad de vill göra och lyckas med. Det andra är följden till detta som 

är nämligen att vägleda och ge tips samtidigt som man inte går in i detaljer utan endast 

ett övergripande, exempel kan vara att man visar vad de bör förbättra och på vilket sätt 

de kan ta sig dit med mål eller riktningar. 

  

IT6. En ledare ska vara neutral. Man ska ta hänsyn till allas värderingar och principer 

oavsett om de låter konstiga eller välstrukturerade, för på detta sätt så får man barn och 

ungdomar att ta del av aktiviteter och planera med oss ledare som då stärker bandet 

mellan oss och de. En ledares jobb är inte att utgå från sina personliga aspekter utan att 

lyssna och rekommendera det som gynnar alla i långsikt. 
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IT5. Man försöker relatera sig med sina egna erfarenheter och uppväxt för på så sätt 

kunna förstå personen som i följd gör att man kan klargöra vad som är bäst för 

ungdomen då man själv i princip redan gått den vägen. I slutändan är bollen på 

ungdomens planhalva och det är han eller hon som bestämmer hur den vill gå tillväga 

men jag lyfter endast fram vad personen bör tänka på och vad den bör förbättra då alla 

lever sitt liv precis hur de vill. 

  

Tema 4: Olika former av aktiviteter 

Alla verksamheter där respondenterna spenderade sina dagar jobbade i princip med samma 

mål som var just att betrakta barn och ungdomar till fritidsgården/verksamheten och skapa en 

trygghet samt glädje för dem. De flesta  respondenter inkluderade olika kvällar som erbjöd 

olika aktiviteter där de medverkande kunde delta och ha kul med ledarna: 

IT 6: Vi har slutna verksamheter alltså riktade aktiviteter och öppna kvällar som menas att 

dels har vi kvällar där alla kan vara sig själva om som man säger, alla är välkomna med att 

kanske baka bullar med en ledare medans en annan ledare kanske tar hand om ungdomar 

som vill spela fotboll i skolans idrottshall. Den riktade verksamheten är just då för det mesta 

fotbollskvällar där åldrar från 12 – 18 år får vara och det gäller för både killar och tjejer så 

att ingen känner sig utanför för vi alla ska ha kul tillsammans. 

Tema 5: Barn och ungdomars syn på en ledare 

Vidare så förklarade mina respondenter en väldigt intressant aspekt då det kommer till hur en 

ledare ska ses av barn och ungdomar. Det som diskuterades mycket och som jag ställde 

följdfrågor till var just om barn och ungdomar får anse en ledare som vän för att stärka banden 

mellan dem: 

IT.6 Barn och ungdomar ska inte se mig som en vän, de ska inte heller se mig som en 

familjemedlem utan som en ledare och en professionell roll. Jag ska kunna visas som en 

vägledare och ingenting annat. 

Vidare så ställde jag följdfrågan: Tror du inte ni kan få en bättre relation om du är mer som en 

vän? 
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IT6. Jo, men då blir det att man favoriserar barn och ungdomar som kommer till 

fritidsgården som är fel och bör undvikas då resterande kan känna sig utanför. Man måste 

utgå från personens behov och kunna bemöta de utan att tänka på ursprung eller religion. 

Exempelvis om jag har en kristen och tre muslimska ungdomar då ska jag inte favorisera den 

kristna individen utan se de alla som en grupp där alla ska få lika mycket uppmärksamhet och 

kunna bemöta deras behov för att vi ska kunna ha det så roligt som möjligt. 

  

Tema 6: Barn och ungdomar som är omotiverade 

I mina intervjuer fokuserade jag mycket på att undersöka hur mina respondenter skulle 

resonera kring hur de skulle agera om de fick en ungdom som var omotiverad, stökig av sig 

och vad de skulle kunna erbjuda hen för att få tillbaks sitt självförtroende igen. En ledare 

förklarade kring ”fjärilseffekten” då man ska försöka skapa glädje hos individen så han 

sprider denna glädje vidare till andra personer. 

Resterande respondenter förklarade i princip samma sak då en som ledare får lägga mer tid på 

individen och försöka få den bli målmedveten igen. Det som också togs upp inom denna ram 

var hur man ska ändå kunna lägga ner ”normalt” mycket tid för att inte ge hen för mycket 

uppmärksamhet som då får den medverkande känna sig favoriserad samtidigt som den kan få 

i princip det den vill: 

IT4. Man får lägga ner mer tid på såna barn och ungdomar. Speciellt där jag jobbar i en 

förort så har vi många av denna typ. Vi anser att det viktiga här är att man ska kunna 

skilja på att lägga ner tid och favorisera barn och ungdomar. Du måste kunna lägga ner 

lagom mycket tid men samtidigt kunna ha en överblick på verksamheten så att alla får 

lika mycket uppmärksamhet. 

  

IT3. Visst, man får lägga mer krut på dem men det är samtidigt aldrig försent att man ska 

lära sig saker och motiveras till att bli mer målmedveten inom sitt liv. Ingen ska vara 

utanför samtidigt som man ska kunna motivera dom. Även de som är mindre motiverade 

är oftast mer skeptiska mot saker. De vill inte ta för sig av aktiviteter och kräver då av 

oss ledare att kunna inkludera dom på rätt sätt. 
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Tema 7: Struktur och planering 

Då frågan kring hur mina respondenter jobbar med att få en individ nå sina slutgiltiga mål så 

förklarar de att de jobbar med att få hen att inse felen och vad den brister av först för att 

senare kunna jobba utifrån det. Då en individ inser vad den måste förbättra så började mina 

respondenter förklara hur individen kan förbättra sig själv och ta sig till mål: 

IT2. Det första du måste inse är att vara bekväm i det osäkra, det är okej. I livet kommer 

många osäkra situationer och man tror hela tiden att här blir det stopp för mig jag har 

verkligen åkt in i väggen nu men när du tar dig ur denna osäkra sits kommer du märka 

att nästa problem har nu kommit  som egentligen inte stämmer heller då livet erbjuder 

många liknande händelser. 

  

IT5. Kortsiktiga mål är definitivt något jag jobbar med. Man måste ta bit för bit med 

olika belöningar längst vägen för på detta sätt motiveras både jag och ungdomen av 

dessa små framsteg som i slutändan kommer nå det stora. Även om personen visar att 

den kan ta ett stort kliv direkt så finns det ändå ingen garanti att personen kan utföra det 

på bästa sätt Resultatet uppskattas mer då man går steg för steg. 

Vidare förklarar en annan av mina respondenter hur motivation finns i oss alla men man 

måste kunna hitta den först för att kunna prestera till det bättre där ledaren tar klivet in och 

pushar personen mot det målet. Även om personen inte har denna motivation så förklarar 

respondenten att individen kan hitta det i sin omgivning och försöka härma det. 

IT1. Det du ska göra är att hitta en glöd för att kunna prestera och motiveras bättre så tills 

nästa gång ett problem uppstår vara redo med ett starkt självförtroende. Om du inte anser dig 

själv ha tillräckligt med motivation för att kunna konkurrera ut ett problem försök kolla i din 

omgivning efter hur andra gör och härma denna person nästan så att du har denna person 

som förebild. 

Tema 8: Aktiviteter för ökat motivation till fysisk aktivitet 
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Flera av mina respondenter uppmanade att man motiverar barn och ungdomar med aktiviteter 

som får dem att röra på sig samtidigt som det skapar kontakt med ledarna och de 

medverkande inom verksamheten. Även om alla inte gillade sporten som utfördes så kom de 

alltid med lösningar så att alla fick delta inom någon typ av aktivitet som de gillade. 

Exempelvis fick killarna spela fotboll och tjejerna fick dansa Zumba, vilket fick alla att vara 

inkluderade samt känna en glädje. 

IT4. Aktiviteter definitivt, ett exempel kan vara 50% av ungdomarna gillar att spela 

fotboll, då ser jag till att vi gör någon typ av aktivitet som främjar hälsan för att kunna 

förstå det är den typ av uppskattningen. Tjejerna är välkomna såklart men fotboll har 

alltid varit en slags ”mansport” det är fakta och det är ingenting jag säger från mitt egna 

perspektiv utan det är så det är. Killar gillar det mer och därför får man se till att de 

tjejer som inte vill vara med kan ändå vara delaktiga inom en annan sport exempelvis 

innebandy, basket et.c. 

En annan respondent gav ett uttryck att barn och ungdomar skulle jobba i grupp så mycket 

som möjligt för att de ungdomar inte skulle känna sig utanför samtidigt som de ska förstå att 

ursprung eller religion är inget som spelar roll för att skapa en vänskap och ha kul inom en 

sport eller allmänt få kontakt med andra och motiveras. 

IT6. En aktivitet där alla är med och jobbar i grupp exempelvis brännboll eller 

orientering i grupp där de får känna lite av hur det är att jobba med grupp och förstå att 

ursprung, religion och kultur är inget man ska diskriminera utan alla är lika mycket 

värde.  

Det som också gavs som exempel på var att man ska försöka se vad barn och ungdomar vill 

hitta på för att ha kul inom verksamheten och hur de skulle ta sig ur bilden av att alla killar 

vill spela fotboll hela tiden. Man ska låta majoriteten bestämma ibland samtidigt som tills 

nästa gång låta minoriteten bestämma så alla får känna sin röst är hörd. 

IT2. Exempel är att man frågar barn och ungdomar vad vill ni göra och vilken aktivitet gillar 

ni?Du ska först kanske låta den majoritetdelen få bestämma aktiviteten men tills nästa gång 

ska du låta minoriteten bestämma vilken aktivitet de ska ha, på detta sätt skapar du en 

uppfattning av att alla har rätt till att få sin röst hörd och samtidigt bildas det en vänskap 

mellan de. 
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IT5. Jag som person är mestadels en disciplinerad ledare då jag gillar att styra för det funkar 

bäst så men du ska ändå vara demokratisk av dig ju.  Du ska ändå inte vara för demokratisk 

eller ge dem vad de vill då det kan i följd låta de bli bortskämda och förväntar sig att resten 

av livet kommer fungera på samma sätt, att de får vad de vill. 

Tema 9: Fördelar och nackdelar med att jobba individuellt som ledare 

Fördelen som förklaras av hur en ledare får jobba individuellt var klart över hur de kan vara 

spontana hur de vill med att exempelvis grilla eller spela fotboll om det är bra väder och åka 

pulka under vintern. Nackdelen var att kollegorna kunde argumentera kring vilken aktivitet 

barn och ungdomar skulle utföra inför dagen som då kunde krocka och skapa konsekvenser. 

IT2. En ledare kanske vill vara inne och baka medans en annan vill spela fotboll med 

ungdomarna som då kan leda till argument bland oss ledare. Detta är ett stort minus då vi 

som ledare ska kunna representeras som föräldrar för de medverkande inom fritidsgården. 

Då de ser att vi som ledare kan inte ens uppföra oss med varandra hur tror du då de blir? Jo 

såklart börjar de också bygga ett slags hat mot varandra. 

Vidare förklaras det att även hos ledare måste det finnas struktur och planering över vad de 

ska göra och hur de ska utgå från samma mall. Respondenterna förklarar att de har olika 

möten p.g.a. detta för att diskutera vad som gick bra förra terminen och vad som gick mindre 

bra för att på detta sätt kunna försöka göra bättre av sig och viktigast av allt lära sig. Ledarna 

förklarar också hur barn och ungdomar får också komma med tips och ideér då de också ska 

känna sig inkluderade inom verksamheten. Ledarna ska visa respekt med att ta in all typ av 

information och senare resonera om det är relevant eller icke relevant för verksamheten: 

IT5. Det måste finnas struktur och planering bland oss, vi ska kunna tänka i grupp och kunna 

komma överens. Vi säger aldrig nej till de råd och tips vi får utan vi tar in allt och senare 

diskuterar vad vi bör faktiskt åstadkomma och vad som känns mindre bra att ta med. 

En respondent gav tipset om hur de skapat en förslagslåda där alla får skriva lappar och 

lägga det i lådan som senare tas upp i mötet för att diskutera om det är något verksamheten 

kan förbättra. 

IT.6 Exempelvis om en ungdom precis blivit medlem inom vår verksamhet och vågar inte tala 

om för oss vad den vill hitta på för aktivitet så får den istället skriva en lapp som den slänger i 

lådan anonymt som vi senare tar upp på mötet och resonerar om det är något vi kan utföra. 
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4.1 Sammanfattande analys av resultat 

Inom (Tema,8;Tema2) så nämner en av mina respondenter hur en person ska försöka anpassa 

sig efter andra i sin miljö. Detta är för att finna en motivation inom sin vardag och i följd 

försöka nästan härma det. Detta kan kopplas till både Weinberg (2010) och Sage (1977) som 

förklarar hur en person ska reflektera över sin omgivning då hen själv saknar motivation. 

Personen som saknar motivation ska försöka finna andra sätt att få en motivation inom sin 

vardag genom att exempel härma personer i sin omgivning som kanske får det genom fysisk 

aktivitet. 

Det som också togs upp av ledarna (Tema,6) var hur man anpassade sig efter sina 

medverkandes önskemål kring vilken aktivitet de vill utföra och hur man får en omotiverad 

individ bli mer motiverad samt målmedveten av sig som förklaras av Weinberg & Gould 

(2003) och Nicholls (1984). Det som beskrivs av dessa författare är att en ledare ska förstå 

individen och anpassa sig efter hens mål för att kunna skapa ett band och kommunicera på ett 

mer effektivt sätt. Det som också beskrivs är hur man ska försöka få alla medverkare vara 

med inom aktiviteten så att ingen känner sig utanför (Tema,4; Tema,9)  som också beskrivs av 

Weinberg & Gould (2003) och Nicholls (1984) som en viktig detalj för att kunna lyckas som 

en ledare. 

Resultaten jag fick fram inom de olika teman visade tydligt hur alla ledare i de flesta fall men 

inte alltid jobbade mot samma mål men på olika sätt.Självbestämmandeteorin är något som 

flera ledare jobbade utifrån genom att få den medverkande att reflektera och definiera sitt 

välmående samt hur det kan förbättras hos individen. Här kopplas även behovet av autonomi 

då de barn och ungdomar fick själva välja vad hen tyckte passade sig bäst (Tema,3;Tema,9) 

(Weinberg & Gould, 2003; Nicholls, 1984). 

Senare förklarade ledarna att de lyfter endast fram egenskaper och resurser som individen har 

inombords men inte lagt märke till. Som följd får individen resonera kring hur hen ska 

uppfylla de mål ledaren analyserat fram hos individen och försöka prestera bättre som kopplas 

mycket med självbestämmandeteorin, bland annat kompetens och relationer 

(Tema,3;Tema,7;Tema,8). 
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur fritidsledare i en förort arbetar med att få barn och 

ungdomar till att bli mer motiverade samt målmedvetna i sin vardag. Syftet var också att 

undersöka om fritidsledare arbetar med att få barn och ungdomar till att bli mer fysisk 

aktivitet och var det något som gynnade barn och ungdomar. Hur förstärker ledare en tydlig 

bild av ungdomens målmedvetenhet och hur stärker man motivet att vilja lyckas? Tidigare i 

studien så nämns det om den auktoritära ledaren som uppfattar att saker ska gå som ledaren 

själv vill och ingen har rätt till att få sin röst hörd. Denna form av ledarskap verkade inte 

utföras av mina respondenter vad jag fick för svar under intervjun.  

Resultaten visade däremot att mina respondenter relaterade sig mer till att vara den 

demokratiska ledaren. Denna ledare var ansvarsfull, demokratisk av sig men försökte även få 

de medverkandes röst hörd och försökte alltid få alla vara med inom aktiviteten. Det skapade i 

sin tur en bra kommunikation bland ledaren och ungdomarna samtidigt som de sociala banden 

stärktes (Gunnarson & Persson, 1998). Fysisk aktivitet var något fritidsgårdsledare 

rekommenderade för barn och ungdomar inom verksamheten för att de ska kunna inse hur 

viktigt det är att vara fysiskt aktiva och att det även skapar relationer bland barn och 

ungdomar.  

Det kan kopplas till självbestämmande teorin som förklarar hur  relationen var något viktigt 

bland barn och ungdomar som i följd leder till att de känner sig trygga inom verksamheten 

(Gunnarson & Persson, 1998) . Ledarna skapade en bättre kommunikation då det fanns en 

trygghet samt relation till barnen och ungdomarna vilket ökade deras motivation till att delta 

inom verksamheten samt inom de fysiska aktiviteterna. 

Glädje och trygghet samt en ökad motivation var något som också grundades här som stödjer 

sig på tidigare teoretiska utgångspunkter (Bandura, 1977; Hassmen & Hassmen, Plate, 2003; 

Weinberg & Gould, 2011; Nicholls, 1984). Det kan även relateras till Carlmans & 

Augustssons (2015) studie som talar om hur ungdomar kan se upp till ledarna inom en 

verksamhet och skapa en trygghet tillsammans med dem.  Fritidsledarna som jag intervjuade 

nämner i princip samma resultat som Carlman & Augustsson (2015) studerat kring, det vill 

säga att barn och ungdomar känner sig trygga och glada över att få komma till en verksamhet 

där ledare tar hand om dem och hittar på olika aktiviteter tillsammans med dem.  
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Carlman & Augustsson (2015)  kom också fram till att en ledare inte ska favorisera sina 

medverkande, utan alla ska vara lika mycket värda. I en av intervjuerna så nämner de hur två 

pojkar berättar att en ledare präglades av att heja på de som endast var duktiga inom 

idrotten,som exempelvis när de ”duktiga” gjorde mål så skrek ledaren och berömde hur bra de 

var, men när de mindre bra medverkande gjorde mål så visade sig att ledaren vara mindre 

engagerad och inte lika entusiastisk. Det var något mina respondenter var väldigt tydliga med 

och förklarade att man inte ska favorisera sina medverkande då det som följd kan skapa en 

känsla av att resterande barn och ungdomar inte känner sig lika bra och inte blir inkluderade i 

aktiviteten. Det finns härmed en risk att de som inte får uppmärksamhet från ledare eller 

kamrater kommer att sluta delta inom de olika aktiviteterna. Här kan även Achievement Goal 

Theory kopplas på då ledarna ska förstärka barn och ungdomars bra eller mindre bra sidor. I 

sin tur leder detta till att barn och ungdomars motiv stärks och faktiskt försöker uppnå sina 

målsättningar. Fritidsledarna uppmanade denna typ av förstärkning tydligt under intervjun 

men även att kunna se barn och ungdomar genom observation. 

Något som också kan kopplas till resultaten inom min studie är hur Högman & Augustsson 

(2017) förklarar hur alla barn och ungdomar ska känna sig inkluderade inom någon typ av 

aktivitet och alltid ha ledare som ser till att alla känner sig trygga och glada inför vad 

verksamheten har att erbjuda. I studien av Högman & Augustsson (2017) visade det sig att 

barn och ungdomar som var delaktiga inom olika aktiviteter gjorde det mestadels för att ha 

kul och träffa nya vänner och inte för att tävla. Här kan även denna studie kopplas till 

självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000), då ungdomar styr sina egna val och det 

bakomliggande motivet till varför man väljer att delta inom en aktivitet som är just för att 

finna en glädje och skapa nya relationer. Teorin kan även kopplas till hur ledarna i min studie 

arbetade inom fritidsgården med att försöka strukturera aktiviteter som ska vara spontana och 

roliga.  

Tjejer och killar ska få vara med och försöka skapa vänskap, glädje och viktigast av allt en 

mer fysiskt aktiv vardag. Min studie visade också hur tjejer kan känna att killar dominerade 

idrotter som exempel fotboll eller andra aktiviteter som fick dem tycka det var mindre kul att 

delta i dessa aktiviteter. Mina respondenter har därför anpassat verksamheten så att flickor 

istället fick dansa Zumba i egen lokal med en ledare eller alternativt baka bullar som de tyckte 

var kul. Vilket skapar i följd olika typer av spännande aktiviteter där alla fick vara med och 

bestämma. Även detta kan kopplas till självbestämmandeteorin, vilken påpekar att alla ska 

känna en vänskap och trygghet inom en aktivitet (Deci & Ryan, 2000). Här får barn och 
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ungdomar även ett socialt band till fritidsgårdsledare genom dessa aktiviteter då det bildar en 

nära relation till dem. Möjligheter till ett bättre självförtroende, målmedvetenhet, motivation 

och viktigast av allt ett utökat rörelseförråd hos barn och ungdomar gynnas även genom fysisk 

aktivitet (Bandura, 1977; Hassmen & Hassmen, Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2011; 

Gjerde, 2004, Ford, 1992; Nicholls, 1984).  

Mina respondenter försökte vara en god förebild för barn och ungdomar genom att bemöta de 

på deras egna nivå. Fritidsledarna hade som fokus att förstärka barn och ungdomars resurser 

som de inte upptäckt än och på så sätt lyfta fram dem. Denna typ av anpassning kopplar 

jag  till det som Rogers (2008) och RF (2009,s, 37) nämner hur en ledare ska lyfta fram en 

individs resurser och outnyttjad kapacitet till att prestera bättre. Gjerde (2004) nämner också 

hur en ledare endast ska lyfta fram de resurser som individen inte lagt märke till och visa 

personen hur den alltid haft denna egenskap inombords. Fritidsledaren skapar här en 

förståelse för hur personen ska kunna utnyttja denna egenskap för att exempelvis delta inom 

en idrott eller aktivitet som mina respondenter försökte engagera sina medverkande till att 

göra.   

Ledarna som intervjuades nämner strategier som liknar självbestämmandeteorin men även här 

kan det kopplas till Bergs (2008) synpunkter. Berg (2008) talar om hur en aktivitet ska kunna 

bedrivas för att skapa ett band mellan ledare och sina medverkande.  Samtidigt lär sig barn 

och ungdomar hur man presterar, sätter sina egna mål och planerar tillsammans med sin 

fritidsledare till att nå dessa mål. RF (2008) och Berg (2008) nämner hur 

självbestämmandeteorin kan kopplas till en aktivitet som skapar glädje och ett ökat 

förståelse/kommunikation bland barn, ungdomar samt ledaren. 

Maehr & Nicholls (1980) och Spink & Roberts (1980) talar om hur en person ska försöka se 

sina misstag som en läxa till nästa utmaning då man är mer beredd inför nästa misslyckande. 

Flera av mina respondenter nämner inom intervjun att individer ska försöka vara bekväma i 

det osäkra då det endast är en tillfällig period under livet som man ska försöka jobba sig ur. 

Whitmore (2000) nämner att coachning innebär att man frigör en persons möjligheter till att 

prestera maximalt och att en ledare inte finns till för att undervisa en individ om vad 

motivation är, utan finns mer för att skapa en metod hos personen som gynnar han/hon att 

försöka förstå hur en individ själv kan motivera sig och prestera på bästa sätt.  
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En del av mina respondenter talar om att de haft en svår uppväxt och försöker få dessa barn 

och ungdomar att inte gå en väg som leder till dåligt umgänge eller i värsta fall droger. 

Fritidsledarna försöker även lyfta fram hur barn och ungdomar ska exempelvis gå till skolan, 

studera och vara med inom verksamheten som erbjuder olika aktiviteter för att ha kul med 

andra som skapar en glädje tillsammans. 

Hoigaard (2002) nämner en så kallad aktiv process hos ledaren som menas att hen ska försöka 

lyssna och iaktta de medverkandes åsikter så att alla ska känna att deras röst blir hörd, som får 

till följd ett bättre samarbete bland barn och ungdomar men även ledaren själv. En av mina 

respondenter nämner hur de har kommit på idén att ha en förslagslåda där de låter barnen och 

ungdomarna lägga lappar i. Detta tas senare upp på möten som styrs av ledarna och resonerar 

kring vad som låter som en rimlig plan att genomföra eller inte. Vilket skapar då en trygghet 

för barn och ungdomar genom att de får veta att de också kan vara med att bestämma.  

Här bildas det även en bättre kommunikation mellan ungdomarna och ledarna vilket kan även 

kopplas till självbestämmandeteorin då barn och ungdomar faktiskt får vara med och 

medverka till förändringar inom verksamheten och skapar ett motiv till deltagande (Berg, 

2008). 

Respondenterna nämner även att en ledare inte ska anses vara en vän eller en familjemedlem 

då detta kan skapa ett oseriöst band mellan ledaren och de medverkande utan en ledare är en 

professionell roll inom sitt yrke. Becker (2013) nämner att en coach ska vara konsekvent, 

vilket menas att en ledare ska kunna tas på allvar och att de medverkande ska visa respekt 

samt ta idrotten/aktiviteten på ett seriöst sätt. Till följd leder det till att prestationsförmågan 

förbättras bland de medverkande inom aktiviteten som kopplas mycket med det 

respondenterna försökte uttrycka inom intervjuerna.  

När en ledare är inkonsekvent så försämras bilden av ledaren, att den inte tas på ett seriöst sätt 

som då sänker tilliten till hen och aktiviteten blir mindre rolig. Även Carlman & Augustsson 

(2015) nämner i sin studie hur flickan inte ansåg ledarna ta ansvar inom verksamheten och i 

följd gav pojkarna en mer dominans av aktiviteten. 

Becker (2013) talar också om hur man inte ska favorisera barn och ungdomar inom 

verksamheten då det kan skapa ett mindre motiv till att delta för individer som inte får samma 

uppmärksamhet. Det nämns av Carlman & Augustsson (2015) samt mina respondenter, om 

hur en ledare ska försöka ge lagom mycket tid och inte favorisera sina medverkande då det 
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kan leda till att man utesluter resterande inom verksamheten, vilket kan leda till att de känner 

sig utanför. 

5.1 Metoddiskussion 

I den här undersökningen så tycker jag att metoden jag använt var något som verkligen var 

positivt. Den kvalitativa undersökningsmetoden gynnade mig mer än vad en kvantitativ hade 

gjort med enkäter då jag fick chansen att fördjupa mina frågor på olika sätt (Kvale, 2009). Jag 

fick mer information och kände hur respondenterna också trivdes med att jag fick ställa frågor 

som verkade uppfattas som intressanta och roliga att svara på. Det som däremot kan 

reflekteras kring är om ungdomar eller barn kanske skulle inkluderas i undersökningen då de 

kunde komma med svar från deras synvinkel över hur en ledare ska bemöta de och vad som 

kan förbättras inom verksamheten inför framtiden. Då skulle dessa ungdomar och barn kunna 

förklara hur de ser på motivation och vad som får dem att motiveras genom sin vardag. Detta 

skulle vara väldigt intressant att undersöka, men det hade krävt mer tid som jag kände var 

brist på. Validiteten i min studie får anses vara någorlunda hög då mina respondenter var 

professionella inom sitt yrke och erfarna. 

 

5.2  Framtida forskning 

Slutsatsen är att fritidsledare inser hur fysisk aktivitet är något viktigt för barn och ungdomar 

för att kunna skapa band och öka individens självförtroende inom sin vardag. I och med detta 

kan man dra slutsatsen att det är därför ett måste för barn och ungdomar att öka sitt 

rörelseförråd i deras tidiga ålder. Inom min undersökning så gav jag endast en grund till hur 

man kan jobba med detta men en fördjupning inom ämnet är något som måste tas upp inför 

framtiden och hur vi som framtida ledare ska kunna väva ihop denna tråd på bästa sätt. Det 

som också är viktigt är att nya ledare, liksom RF (2009) nämner, måste ut på arbetsmarknaden 

och då helst med utländsk bakgrund, kvinnor samt unga ledare i för att på detta sätt få 

ungdomar och barn att inse hur samhället anpassar sig och ständigt ändras. I dagens samhälle 

är det lätt hänt att ungdomar fastnar i en dålig umgängeskrets redan i tidig ålder. Som följd 

leder detta till sämre framtida förutsättningar, mindre motivation till att utbilda sig och jobba 

et.c. Det krävs därför att  mer tid, pengar och uppmärksamhet läggs ned på barn och 

ungdomar för vägledning och motivation samtidigt som fysisk aktivitet alltid ska finnas inom 

ramen för verksamheten. 
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Intervjuguide: 

 

- Hur länge har du jobbat inom fritidsgården? 

- Vart tog du din examen inom fritidsledarutbildningen? 

- Varför kännde du just för detta yrke? 

- Kan du definera ordet ledare till mig och hur du ser på betydelsen av det. 

- Hur tycker du en ledare ska uppföras inför sina medverkare inom en aktivitet? 

- Hur tycker du en ledare ska uppfattas av ungdomarna och barnen som är bland eran 

fritidsverksamhet? 

- Hur jobbar din verksamhet/fritidsgård med att motivera barn och ungdomar att idrotta och 

må bättre? 

- Känner du att det finns något som ni kan utöka för att nå ut bättre bland barn och unga? 

- Vad anser du vara viktigt för barn och unga för att på bästa sätt kunna finna motivation i sin 

vardag?  
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