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SAMMANFATTNING  

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot lärare i förskoleklass och grund-

skolans fritidsverksamhet 210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: ”Att springa till matkön”.  

 Fysisk aktivitet inom fritidshemmets verksamhet.  

 

Engelsk titel: ”Running to the lunch queue”  

 Physical activity in the after-school centre.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, fritidspedagog, fritidshemmet, barn. 

 

Författare: Malin Holgersson, David Payani Gunnarsson, Maria Teleby 

 

Handledare: Maud Ihrskog 

 

Examinator: Mikael Jensen 

 

 
 

Bakgrund: Den fysiska aktiviteten behandlas utifrån olika aspekter. Däribland kommer 

fysisk aktivitet och rörelse, fritidspedagogers deltagande, utomhuspedagogikens och miljöns 

betydelse för fysisk aktivitet att lyftas. Styrdokumenten och vår teoretiska utgångspunkt är 

två delar som även presenteras närmare.  

 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka vad några fritidspedagoger och några barn har för upp-

fattningar om fysisk aktivitet i fritidshemmet. 

 

Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med intervju som redskap. Intervju-

erna gjordes i tre olika kommuner och innefattar både barn och fritidspedagoger som re-

spondenter.  

 

Resultat: I vår studie framkom det att barnen uppfattar fysisk aktivitet som en idrott me-

dan fritidspedagogerna förknippar det med fysiologiska effekter av en aktivitet. Det visade 

sig finnas en stor okunskap bland fritidspedagogerna gällande innehållet i styrdokumenten, i 

förhållande till fysisk aktivitet. Dock fanns en ambition om förbättring och utveckling. Det 

visade sig finnas ett stort missnöje med de lokaler som fritidshemmen får nyttja. Utomhus-

miljön ses som ett extra rum som kompletterar lokalerna i fritidsverksamheten. Lokalerna 

ses inte som ändamålsenliga för verksamheten. Barnen uppfattar vissa fritidspedagoger som 

slöa och anser att de sällan deltar i fysiska aktiviteter. Vissa barn tycker att det blir lugnare 

inne på fritidshemmet om de först får vara ute och aktivera sig fysiskt.  
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INLEDNING 
Det är ständigt aktuellt med barns hälsa och rörelse. Ericsson (2005) beskriver att larmrap-

porterna om för mycket stillasittande och dess konsekvenser med ohälsa och övervikt kom-

mer tätt. Det handlar i stort om minskad tid i skolan för idrott och hälsa. Fysisk aktivitet be-

skrivs av FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2008) som 

all typ av muskelaktivitet som ger ökad energiomsättning. Det kan bland annat fås genom 

arbete eller fritidsintressen. Som vi uppfattar den traditionella skolan, så innefattar den 

mycket stillasittande. Vår uppfattning är att det är väldigt många barn som spenderar sin fria 

tid stillasittande och inaktivt, detta grundar vi på våra egna erfarenheter från den verksam-

hetsförlagda utbildningen (VFU). Barnens fysiska aktivitet anser vi måste öka och där spelar 

fritidspedagogerna en viktig roll för de barn som är inskrivna på fritidshemmet. En under-

sökning från skolverket (2008b) visar att 80 % av Sveriges alla 6-9 åringar och 14 % av alla 

10-12 åringar är inskrivna i ett fritidshem. Med denna bakgrund ser vi att fritidshemmet har 

en stor möjlighet att främja den fysiska aktiviteten och även främja barnens utveckling. Det 

står även i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

att ”skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen” (Utbildningsdepartementet, 2006 s 5).  

 

Fritidspedagogiken bygger på att fritidspedagogen skall utgå från barnens intressen samti-

digt som de skall locka till nya intressen (Lärarförbundet, 2005). Fri rörelseaktivitet i natu-

ren är ett sätt. Barnet själv bestämmer sina rörelser och söker efter utmaningar som passar 

dem själva. Vi förmodar att utomhusaktiviteter erbjuder mer frihet och stimulerar barns ny-

fikenhet till att utforska mer, medan idrotten i skolan är styrd av läraren i en helt annan ut-

sträckning. Vilket för oss innebär att barnen inte får samma frihet utan ska följa en redan 

tidigare bestämd planering. Det är betydelsefullt med rörelseträning för barn, därför att vid 

fysisk aktivitet/rörelse utvecklas vi som människor, menar Ericsson (2005). Det händer 

mycket vid rörelse som är positivt för kroppen som till exempel att muskelkraften och uthål-

ligheten utvecklas, benstommen stärks samt att balans och koordination tränas. Det finns fler 

positiva effekter, bland annat att många barn lär bäst genom upplevelse, de tränar sin sociala 

samvaro och gemenskap, de får ge utlopp för sin fantasi och kreativitet. Vid mycket utom-

husvistelse stärks även immunförsvaret, vilket i sin tur leder till färre sjukdagar för barnen, 

menar Hannaford (1995).  

 

Vi är tre lärarstudenter som alla har ett brinnande intresse för fysisk aktivitet och utomhus-

pedagogik. Under vår VFU har vi mött många fritidspedagoger och barn. Det har varit 

mycket varierat hur vida det förekommer fysiska aktiviteter i verksamheten eller inte. Därför 

vill vi undersöka hur den fysiska aktiviteten uppfattas av fritidspedagoger och barn. 
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SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka vad några fritidspedagoger och några barn har för uppfattningar 

om fysisk aktivitet i fritidshemmet. 

 

Frågeställningar 

Begreppet fysisk aktivitet, hur tolkas det av barn och fritidspedagoger? 

Hur medvetna är fritidspedagogerna om vad det står i styrdokumenten kring fysisk aktivitet? 

I förhållande till fysisk aktivitet, hur ser fritidspedagogerna på miljön i fritidsverksamheten?  

Hur upplever barn fritidspedagogernas deltagande i aktiviteterna? 
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BEGREPPSDEFINITIONER  

Nedan förklaras olika begrepp utifrån vårt synsätt. Detta för att ni som läsare ska få en klara-

re bild av vårt sätt att se på studien, då vi som människor ibland kan uppfatta begrepp på 

olika sätt. 

 

Fysisk aktivitet: En form av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

 

Fritidshem: En pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn upp till tolv år som sker efter sko-

lan. 

 

Fritidspedagog: En högskoleutbildad pedagog som arbetar i fritidshemmet. 

 

Ändamålsenliga lokaler: Lokaler som är anpassade till verksamheten. 
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BAKGRUND 
I vår bakgrund beskriver vi relevant fakta gällande fysisk aktivitet, hur den påverkar oss som 

människor och även hur miljön har betydelse för fysisk aktivitet. Skolinspektionen (2010) 

och Szczepanski (2008) ligger som grund för tidigare forskning. Vidare i bakgrunden går det 

även att ta del av Szczepanski (2007) och Mårtenssons (2004) tidigare forskning om utom-

huspedagogik och miljöns betydelse för den fysiska aktiviteten. Vi kommer att belysa styr-

dokumenten i förhållande till fysisk aktivitet och kapitlet avslutas med en presentation av 

Maurice Mearleau - Pontys tankar som en teoretisk utgångspunkt. 

 

Tidigare forskning 

Uppfattningar kring lärademiljön 

Szczepanski (2008) beskriver att genom utomhuspedagogik får barnen förstahandserfaren-

heter genom att bearbeta, uppleva och undersöka fenomen i sin omvärld. Arbetspass och 

stunder ute i naturen blir mycket konkreta för barnen. Om undervisningen flyttar till verk-

ligheten menar författaren att barnens engagemang och personliga ansvar växer, förståelsen 

för relationer och system blir mer påtaglig och kunskapsinhämtningen ökar. Författaren 

skriver vidare att det är angeläget för skolan att skapa starkare band till naturen eftersom den 

fysiska rörligheten minskar och så även kontakten till naturen. Det finns en mångtydighet i 

naturen som gör det möjligt för barn och pedagoger att själva bestämma förutsättningarna 

för uterummet. Utomhuspedagogik erbjuder något till nästan alla ämnen och teman till ex-

empel hållbar utveckling, praktisk miljölära, kropp och hälsa och natur - och kulturmiljöer.  

 

Skolinspektionens rapport om kvalitet i fritidshem  

Skolinspektionen (2010) belyser kritiken av fritidshemmets lokaler, hur dessa är utformade 

men även hur de används. De anser att utformningen av lokalerna är väsentlig för barnens 

fysiska hälsa. En effekt av detta är att barnen, likväl som pedagogerna, påverkas negativt av 

den vanligt förekommande höga ljudvolymen. Likväl som avsaknaden av möjligheten för 

barnen att kunna vara i små grupper inomhus som följd av att lokalerna inte är ändamålsen-

liga (Skolinspektionen, 2010, s 8, 30, 32). Kritiken i rapporten innefattar även den negativa 

utvecklingen av att barngrupperna blir allt större medan personaltätheten inte utvecklas i 

samma takt (s 10). Det framgår i skolinspektionens rapport (2010) att: 

 
/…/ det krävs ändamålsenliga lokaler och en god personaltäthet som ger barnen möjlig-

heter att dra sig undan den större barngruppen för ostörd lek och lugn och ro utan att kra-

ven på en god uppsikt över barnen sänks (s 27). 

         

Skolinspektionen (2010, s 13) belyser vikten av att personalen inom verksamheten hittar en 

god balans mellan aktiviteter som planeras och leds av vuxna samt aktiviteter som barnen 

själva äger. Det handlar om att möta barnen i deras intressen och arbeta utifrån dem när 

verksamheten planeras, både i det informella och det i situationsstyrda lärandet. Rapporten 

betonar att pedagogerna bör ha i åtanke, vid planering av verksamheten, att varje barn utgår 

från olika förutsättningar och har olika behov.  

 

Av granskningen framgår ett missnöje bland deltagande personal, gällande planeringstiden. 

En sak som några av personalen framhävde var att den planeringstid som fanns ska använ-

das till att både planera de timmar personalen gör i skolan och i fritidshemmet. Det var även 

så att inom vissa fritidshem är det inte säkert att det finns någon gemensam planeringstid för 

all personal där de kan utvärdera, reflektera och planera kring verksamheten (Skolinspektio-

nen 2010, s 18). Rapporten påvisar även att det på flertalet fritidshem (två av tre) inte ges 

tillräckligt stor möjlighet för barnen att själva få ta ansvar och att de inte får vara delaktiga i 

planeringen (s 20, 26). 
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Skolinspektionen (2010, s 13) betonar hur väsentligt det var att fritidspedagogerna har en 

röd tråd i sin verksamhet. För att enklare kunna få detta så behövs en djupare insikt i styrdo-

kumenten och att det regelbundet förs pedagogiska samtal kring verksamheten. Det går att 

utläsa av Skolinspektionen (2010, s 22-23) att fritidshem med för liten personaltäthet avstår 

aktiviteter då grupperna är för stora, då de inte kan garantera säkerheten eller på grund av att 

barnen hämtas på olika tider. 

 

Granskningen som skolinspektionen (2010) gjorde visade att en stor del av fritidshemmen 

behöver ”säkerställa att all personal är insatta i de nationella målen och kraven i skollag, 

läroplan och allmänna råd” (s 15). 

  

Fysisk aktivitet och rörelse 

Regelbunden fysisk aktivitet har en sjukdomsförebyggande effekt där hälsan och välbefin-

nandet främjas, menar Folkhälsoinstitutet (2010). FYSS (2008) menar att de former av rö-

relse som ger ökad energiomsättning, det vill säga all typ av muskelaktivitet exempelvis 

promenader, trädgårdsarbete, friluftsliv och träning är fysisk aktivitet. Det handlar helt en-

kelt om att röra på kroppen och uppnå ett välbefinnande, att få in fysisk aktivitet i sin vardag 

är ett sätt att röra sig.  

 

Enligt Raustorp (2004) är fysisk aktivitet och rörelse viktigt redan i tidig ålder, då barn ut-

vecklar motoriska färdigheter. Motorisk träning stimulerar perceptionsområden som exem-

pelvis tid-, rum- och kroppsuppfattning. En välutvecklad motorik tillsammans med en mo-

gen perceptionsförmåga och balans i psyket skapar förutsättningar för bättre koncentration 

och lärande. Även Ericsson (2005) skriver om motorikens betydelse för barnen och menar 

att motorisk träning ger ökade skolprestationer. Att röra på sig stärker barnens uppfattning 

om sig själva och människan utvecklas i positiv bemärkelse. Något som även styrks av 

Evans och Roberts (1987  i Cavill, Kahlmeier & Racioppi, 2006) “It may also confer other 

psychological and social benefits that affect health. For example, it can help build social 

skills in children” (s 7). Ericsson (2005) menar att för barn är det betydelsefullt med rörelse-

träning som är regelbunden för i rörelse utvecklas vi som människor. Muskelkraft och uthål-

lighet utvecklas och benstommens stärks samt så tränas balans och koordination vid lek och 

rörelse. Det finns även andra positiva effekter som att barnen lär bäst genom upplevelse då 

det skapas utmaningar och spänning. Wolmesjö (2006) skriver att grovmotorisk träning och 

rörelsemönster är en viktig aspekt för barns lärande. Barn som utvecklat dessa bitar kan ”fri-

göra sin kognitiva kanalkapacitet till att koncentrera sig på andra vikiga områden som att 

läsa, skriva, räkna och bedöma sin omgivning” (Wolmesjö, 2006, s 35). I Huitfeldt et al. 

(2005) anser de att den fysiska aktiviteten är väsentlig för barnets motoriska utveckling och 

även självförtroende. Det ökade självförtroendet gör att det hos många barn väcks en lust till 

att lära sig och delta i nya lekar och spel som innefattar rörelse. På fritidshemmet ges fler 

tillfällen till att vara ute och på så vis kan aktiviteterna även ske i naturen, vilket på sikt kan 

skapa ett intresse och en nyfikenhet. 

 

Huitfeldt et al. (2005) beskriver att det är av största vikt för barnen att få en grundkunskap i 

fysisk aktivitet och rörelse samt en ökad självkänsla. Detta då okunskap och/eller rädsla för 

att göra bort sig ofta leder till att barns försvarsmekanism är ett hinder för deltagande. Är 

barnen osäkra inför något så menar författarna att de ofta säger att aktiviteten är tråkig för att 

dölja osäkerheten. För barnet självt är det enklare att acceptera den anledningen än att säga 

att man inte kan eller vågar. Därför anser författarna att det är viktigt att ge alla barn möjlig-

het att få lära sig och förbättra sin kroppskontroll. Detta genom att klättra, krypa, hoppa och 

hantera exempelvis bollar. Wolmesjö (2006) beskriver att lärarna upplever det som att bar-

nen blir ”/…/ lugna och har lättare att koncentrera sig efter rörelseaktivitet” (s 72). Vidare 

menar författaren att eleverna själva känner att den fysiska aktiviteten gynnar deras koncent-
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ration, samt att den även förbättrar gemenskapen. Även om studien inte kan påvisa att det är 

just de ökade fysiska aktiviteterna som är påverkansfaktorn till den, av lärarna, upplevda 

förbättringen. Att personalen förespråkar och har ett positivt förhållningssätt ses givetvis 

som en förutsättning för att barnens lust ska väckas. Ericsson (2005) betonar hur viktigt det 

är att personalen har kunskaper om hur de metodiskt ska arbeta för att stimulera barns moto-

riska utveckling och skapa motivation till fysisk aktivitet. Wolmesjö (2006) belyser även 

vikten av att pedagogerna och vuxna i barns vardag lägger tid på att skapa en miljö som pas-

sar för lek och rörelse. Författaren menar också att vuxnas deltagande, motivation och enga-

gemang är en viktig del för att nå framgång i arbetet med fysisk aktivitet (s 75). 

 

Raustorp (2000) menar på att om eleverna i skolan inte får tid till att röra på sig och ge ut-

lopp för rörelseenergi och överskottsenergi kan detta leda till rastlöshet, oro och även ag-

gressivitet kan skapas hos eleverna. Det i sin tur leder till att den sociala samvaron och den 

sociala kompetensen försämras. Raustorp anser att skolan är en plats i samhället som profes-

sionellt har möjlighet att arbeta med fysiska aktiviteter. En elev med mindre goda förutsätt-

ningar färdighetsmässigt, ekonomiskt och socialt, ska få samma chans som alla andra. Kun-

skaper om människokroppen i egenvård, rörelse och motionskunskap bör alla ha. I lägre 

åldrar kan vi lära barnen om kroppen genom lek, kunskapsnivån fördjupas genom att teorin 

praktiseras. I högre årskurser kan intresse skapas genom hälsoprofilbedömningar, laboratio-

ner och träningsdagböcker. 

 

Nordlund, Rolander och Larsson (2004) säger att ungdomars spontanidrott, det vill säga 

idrott utanför föreningslivet, minskar markant. Detta i sin tur leder till att fler får sämre häl-

sa. Något som inom skol- och fritidsverksamheten kan förebyggas genom att väva in rörelse 

och fysiska aktiviteter i verksamheten. Även Wolmesjö (2006, s 12) påpekar att vi männi-

skor idag lever i ett samhälle där den vardagliga fysiska aktiviteten blir allt mindre och 

mindre. Mer stillasittande aktiviteter har tagit över de förut så vanliga aktiviteterna att leka 

utomhus och fysiskt aktivera sig. Förr var människan bättre på att aktivera sig med rörelse 

då det var ett mer naturligt inslag i vardagen. Idrottshögskolan i Stockholm har studerat 

svenska skolbarns rörelsevanor (Riksidrottsförbundet, 2004). Studien visade att hälften av 

alla barn i Sverige rör på sig för lite och fysisk inaktivitet kan leda till tidig ohälsa. Skolan 

och fritidshemmets personal möter många barn och kan därför vara de som ger barnen en 

god uppfattning i hur de kan skapa sig en sund livsstil och hjälpa till så att fysisk aktivitet 

blir en del av vardagen. 

 

Fördelar som Nordlund, Rolander och Larsson (2004) lyfter med fysisk aktivitet är bland 

annat den förbättrade hälsan, minskad fetma och motverkan av astma. Författarna betonar 

vikten av att ha mycket rörelse som ett inslag i den annars väldigt stillasittande vardagen 

som många har. Vidare menar de att leken ska prioriteras högt då barnen där får stimulans 

för sina sinnen, så som språk och motorik. Rörelsen gör det möjligt för barnen att upptäcka 

och utveckla sin kropp och själ, för att på så vis behålla glädjen i den fysiska aktiviteten. 

Med andra ord, lekar och aktiviteter måste utgå ifrån barnens värld och perspektiv för att 

kunna vara ett livslångt intresse och lärande. Pehrsson (1997, s 71) kommenterar att förmå-

gan att leka är på topp när barnen börjar i skolan. För barn är leken deras sätt att anpassa sig 

till den verklighet och det samhälle som barnet finns i. Barn lär genom lek och det anses 

därför som något som varje pedagog ska ta vara på. Genom att se till att skapa en miljö där 

barnens fantasi och kreativitet tillfredsställs, där barnen självmant väljer att fysiskt aktivera 

sig. Riksidrottsförbundet (2004) har listat fördelar med regelbunden fysisk aktivitet och någ-

ra avgörande faktorer som de nämner är barnens självförtroende ofta stärks, ökad inlärnings-

förmåga, bättre koncentrationsförmåga, ökad muskelstyrka och bättre kondition.  

 



 9 

Utomhuspedagogikens betydelse för fysisk aktivitet 

Utomhuspedagogik ska enligt Brügge och Szczepanski (2007) ses som ett komplement till 

den traditionella pedagogiken där ett lärande ofta sker mellan fyra väggar. Det bör enligt 

författarna vara en naturlig del i all undervisning. Brügge och Szczepanski (2007) kommen-

terar att få komma ut i naturen är för många barn en stor upplevelse och naturen har mycket 

att ge, så som kunskaper, känslor och inspiration. Alla sinnen är aktiva i lärprocessen och 

när förutsättningar för rörelse skapas sätter kroppen tanken i rörelse. I naturen får barnen 

möta olika utmaningar och använda sin kreativitet och förmåga att lösa problem och det ges 

många möjligheter till att samarbeta. Brügge och Szczepanski menar att i utomhusmiljön ges 

möjligheter till fysisk träning och i terrängen tränas barnens balanssinne och koordinations-

förmåga. Fria rörelseaktiviteter som sker i naturen har ingen viss färdighet eller kunskap 

som barnen ska lära sig. Barnen väljer och söker sina utmaningar efter sin egen förmåga och 

vad som är meningsfullt kan bara individen själv bestämma. Naturaktiviteter erbjuder för-

hållandevis stora friheter och deltagarna bestämmer gemensamt eller var för sig kriterierna 

för aktiviteten, menar Öhman och Sundberg (2004). Genom utevistelsen kan barnen närma 

sig andra ämnesområden och skapa en förståelse för att kunna bearbeta kunskapen i skolan. I 

läroplanen (Lpo 94) står att läsa: ”Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för 

och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv” (s 8). 

 

Nationellt Centrum för utomhuspedagogik tolkar begreppet på följande sätt:  

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och re-

flexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärveten-

skapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 (Nationellt centrum för pedagogik 2010-11-29)   

 

Begreppet utomhuspedagogik blir allt vanligare inom skolans värld och uttrycket ”Att lära 

med hela kroppen” handlar för många om att kunna förena kunskap, utomhusmiljö och rö-

relse till en helhet. Brügge och Szczepanski (2007) menar att det finns mycket forskning 

som tyder på att rörelse och utomhusverksamhet är positivt för motorik, lärande och hälsa 

och det finns inga hinder för att flytta ut verksamheten. Det är dock inte enbart en fråga om 

att flytta ut verksamheten och undervisa likadant ute som inne. Det finns speciella förutsätt-

ningar att ta hänsyn till ute, bland annat det sinnliga och autentiska erfarande som erbjuds 

utomhus till skillnad mot inomhus. Syftet med utomhusverksamheten är enligt Dahlgren och 

Szczepanski (i Lundegård, Wickman & Wohlin 2004) att öka motivationen, autenciteten och 

upplevelserna av kultur och naturmiljöers innehåll. Det finns många möjligheter till att in-

tegrera olika ämnen. Barnen lär sig effektivt om de först får egna erfarenheter genom egna 

upplevelser, sedan får möjlighet att reflekterar över vad de lärt sig och till sist får hjälp att 

bearbeta kunskapen och får möjlighet att testa sina kunskaper praktiskt. Desto fler inlär-

ningskanaler pedagogerna kan aktivera samtidigt hos barnen och om lärandesituationen ges 

möjlighet att nå individens starkaste kanal, desto mer framgångsrik blir inlärningssituationen 

för barnet. Författarna anser att fritidshemmet i största möjliga grad bör samarbeta med sko-

lan och vara till hjälp att följa upp arbetet därifrån och hjälpa till att omvandla kunskapen 

från teori till praktik.  
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Miljöns påverkan för den fysiska aktiviteten 

I Allmänna råd för fritidshemmet står det att kommunen ansvarar för fritidshemmets utemil-

jö och lokaler. 

 
 Är trygga, säkra och hälsosamma och utvecklande, 

 är utformade så att de möjliggör en god varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barns 

lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp och 

 är utformade så att både inne- och utemiljön gör det möjligt för personalen att ha uppsikt 

över de barn de ansvarar för (Skolverket 2007). 

  

Utomhusmiljön 

Utomhusmiljön kan ses som en informell miljö för barns sociala inlärning där de aktivt leker 

tillsammans. Genom sin lek utvecklas barn och de lär sig ta hänsyn till andra, de skapar rela-

tioner och tränas i samtalet, enligt Brodin och Lindstrand (2008). Det är inte enbart lekplat-

ser som lockar barnen till lek utan en kulle, ett berg, skogen eller någon form av fysisk akti-

vitet är igångsättande för leken. I varje ny miljö som barnen vistas i utvecklar de nya bete-

enden och färdigheter, menar Sandberg och Vourinen (2008). Vissa platser skapar en känsla 

som kan göra att man som barn känner sig hemma just där, det vill säga, en form av trygg-

het.  

 

Mårtensson (2004) beskriver att för lärandets och utvecklingens skull är skolgården och dess 

miljö en viktig plats för barnen. Författaren menar vidare att utomhusvistelse gynnar den 

fysiska aktiviteten, samtidigt som den är viktig för hälsan, välbefinnandet, leken och den 

sociala tillvaron. Eftersom väldigt många barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan 

och i fritidshemmet så har en inspirerad skolgård betydelse för barnens välbefinnande. En-

ligt Johansson (2007) är det inte enbart små barn som har ett stort rörelsebehov, utan även 

ända upp till tolv års ålder finns detta behov. Rörelsen påverkar många saker i kroppen 

bland annat skärps koncentrationen och barnet blir medveten om sig själv både psykiskt och 

fysiskt.  

 

Johansson (2007) belyser att utomhusmiljön skall locka till att spänningen och nyfikenheten 

väcks och nya utmaningar skapas. En skolgård behöver ha struktur och passa för målgrup-

pen. Där behöver finnas rum i rummen som kan skapas genom buskar, kullar att tumla runt 

på och åka pulka i, klätterställningar, gungor, sandlådor, tillgång till vatten, platser att göm-

ma sig på. Författaren menar vidare att det skall finnas ytor för att exempelvis kunna spela 

fotboll, bandy och basket. Barnen behöver få tillgång till mycket löst material på skolgården 

som de kan använda att bygga och skapa med. Ju mer material som finns desto mindre kon-

flikter skapas. Skolskogar och buskage inbjuder till lek i alla åldrar och här är inte bestämt 

på förhand vad just ytan skall användas till. Träd att klättra i är något som barn älskar, sam-

tidigt som dessa är naturliga solskydd under sommarmånaderna. Även Mårtensson (2004) 

anser att ytan är viktig och denna skall helst blandas med vegetation och lekmiljöer för att 

skapa den optimala leken. En för liten skolgård kan resultera i att barnen ger upp den fysiska 

leken och den fysiska aktiviteten.   
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Inomhusmiljön 

Utbildningsdepartementet (2007) menar på att fritidshemmet oftast delar lokaler med skolan 

och tyvärr är dessa inte alltid anpassade för fritidsverksamheten. Det är ofta olikheter i åsik-

terna mellan verksamheterna om hur lokalerna skall fördelas. Lokalerna bör vara fördelade 

för olika aktiviteter, från lugn och ro till skapande och livlighet. De ska passa den lilla grup-

pen såväl som den stora. Luft, ljud och ljus påverkar också bedriften av en god pedagogisk 

verksamhet. De vuxna skall lätt kunna ha översikt över alla barn samtidigt som barnen skall 

kunna leka och koppla av i avskildhet. 

 

Enligt Björklid (2005) upplever, utforskar och upptäcker barnen rum med alla sinnen. För-

fattaren menar att barnen fascineras av färger, material, böcker, möbler liksom doften i 

rummet. Miljön berättar för barnen om de är välkomna in eller inte, liksom den talar om ifall 

man bör vara där eller inte. Det är enligt Björklid viktigt att inreda rummet varmt och väl-

komnande. Genom att miljön skapar harmoni, lugn och ordning stöttar pedagogen även des-

sa egenskaper hos barnen.  

 

Brunkefloprojektet 

Ericsson (2005) har i ett samarbete med Brunkefloprojektet i Malmö utövat forskning på 

barn i årskurs 1-3. Hon har genomfört en studie där hon har undersökt sambandet mellan 

motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Bakgrundstanken med studien var att 

alla barn skulle få en allsidig grovmotorisk rörelseträning varje dag på en lekfull nivå. Barn 

med motoriska brister skulle få en extra lektion med anpassad motorikträning minst en gång 

per vecka. Resultatet visade att motorisk träning ger förbättrade skolprestationer. Elever med 

motoriska brister som fått motorisk träning och ökad fysisk aktivitet i skolan presterar bättre 

på nationella prov i svenska och matematik än de elever med motsvarande brister som bara 

haft skolans ordinarie idrott. 

 

Mycket av forskningen visar att motoriken hör ihop med inlärningen. Om ett barn har moto-

riska brister har barnet nästan alltid koncentrationssvårigheter och/eller inlärningssvårighe-

ter. Om mognaden av centrala nervsystemet har blockeringar eller brister inom något områ-

de, är det svårare att komma igång med inlärningen. När neurologiska organiseringen har 

utvecklas till en viss nivå, då kan barnet ta emot, bearbeta, minnas och använda det inlärda i 

olika sammanhang (Ericsson, 2005). 

 

Styrdokument 

Utbildningsdepartementet (2006) belyser vikten av att alla elever skall få möjlighet att röra 

på sig fysiskt under skoldagen, detta är något som alla skolor skall sträva att uppnå. Ett av de 

kunskapsmål varje elev ska kunna uppnå när de avslutar sin grundskoleutbildning är följan-

de ”Ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse 

för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Utbildningsdepartementet, 2006, 

s14). Det är alltså pedagogernas ansvar att ge eleverna den kunskap som belyser hur man 

som person ska gå till väga för att på bästa möjliga sätt sköta om sin kropp. Det kan till ex-

empel gälla val av kost och motion, som i sin tur leder till en bra hälsa.  

 

Två av de punkter som skolverket (2007) kommenterar kring fritishemmets uppdrag är föl-

jande: 

 
 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varieran-

de och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik och stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling (Skolverket, 2007, s 22). 
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Med detta menar skolverket (2007) att det är viktigt att verksamheten på fritidshemmet byg-

ger på barnens intressen, att det är dessa som styr. Får barnen själva undersöka och utveckla 

sina aktiviteter så anses det stärka deras sociala utveckling och självkänsla. De tre kompo-

nenterna lek, lust och kreativitet måste vara i fokus när den regelbundna fysiska aktiviteten 

på fritidshemmet genomförs. Detta resulterar i att de flesta barn oftast väljer att delta.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2008a, s 22) går det att läsa att eleverna ska få 

en klar bild av hur kroppen fungerar. Detta genom att få en uppfattning om vad regelbunden 

fysisk aktivitet kan ha för betydelse i förhållande till varje människas fysiska och psykiska 

välbefinnande. Vidare nämns det att syftet med ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor. Detta för att de ska ha 

sådana kunskaper så att de vet hur deras livsstil kan påverka deras egen hälsa. Ett av strä-

vansmålen i idrott och hälsa (Skolverket, 2008a, s 22) som skolan ska ha i sin undervisning 

är att varje elev ska kunna utveckla och fördjupa den egna rörelseförmågan och känna lust 

att vilja röra på sig. Detta för att eleverna skall kunna uttrycka sin fantasi, sina känslor och 

kunna ta del utav gemenskapen i själva gruppen. 

 

Skolverket (2007, s 19) belyser att personalens kompetens är avgörande för hur kvalitén på 

fritidshemmet är. Det är personalens uppgift att kunna planera och genomföra olika aktivite-

ter sett utifrån ett pedagogiskt synsätt. Dessa bör vara utvecklande både för det enskilda bar-

net men också för den stora gruppen. Det gäller som personal att välja de rätta metoderna så 

att varje barn utvecklar sin identitet och självkänsla så att de stärks inom dessa områden 

samt att samspelet i den stora gruppen utvecklas positivt. I Skollagen 1985:1100 (1985, 2a 

kap. 3 §) står det att det är kommuner och landsting som har skyldighet att se till så att peda-

gogerna inom fritidsverksamheten har en sådan utbildning som är avsedd just för den. Un-

dantagen kan vara om det inte finns några personer med denna utbildning att tillgå eller att 

det finns ett särskilt behov gentemot barnen i verksamheten. I skollagen går det även att läsa 

följande citat:  

 
Kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som 

undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolvä-

sendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen (Skollagen, 2a kap, 7 § ). 

 

Citatet visar att den personal som förekommer i verksamhet skall ha sådan kunskaper om de 

mål som är sedda för utbildningen att de kan förmedla dessa till barnen i verksamheten. Per-

sonalen skall således ha kunskaper som gör det möjligt för barnen att uppnå de mål som är 

utformade. 

 

Fritidspedagogens deltagande i verksamheten 

Klerfelt (1999) menar att fritidspedagogen ofta ser sig själv som en förebild för barnen. Fri-

tidspedagogen leder inte endast verksamheten utan deltar också i den. ”Fritidspedagogen 

hör, ser, känner stämningar och försöker påverka ordningen genom att använda sin person” 

(s 84). Vidare menar författaren att det är accepterat på fritidshemmet att de vuxna inte har 

full kontroll på vad barnen gör. De får lov att ta egna initiativ och fatta beslut som ibland 

kan gå fel. Barnen lär sig av misstagen, menar Klerfelt. Enligt Grindberg och Langlo Jagtøi-

en (2000) behöver barnet stöd från fritidspedagogen för att kunna utveckla en positiv inställ-

ning till sig själv. Fritidspedagogen kan även bidra till att barnen utvecklar tron på sin egen 

kompetens genom att låta de vara med i beslutsfattandet inom verksamheten. 
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Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att fritidpedagoger är personer som har goda 

möjligheter till att observera barns motorik i spontanaktiviteter och lekar. Det är ett stort 

ansvar som fritidspedagogen har, som ställer krav på kunskap och intresse om hur det moto-

riska lärandet går till hos barn. Barn anser att det är viktigt att de vuxna deltar i verksamhe-

ten, både i aktiviteter och i lekar. Fritidspedagogen kan genom deltagandet bidra till barnens 

spontana rörelse och till deras sociala utveckling.  

 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att en stor del av ledandet i fysiska aktiviteter 

kräver mycket planering utav fritidspedagogerna. Dels måste de kunna variera aktiviteterna 

och dels kunna planera på olika sätt beroende på den valda aktiviteten. Som till exempel så 

kräver en skogsutflykt andra förutsättningar mot ett simhallsbesök. En ledare bör vara flexi-

bel och ha en förmåga att fatta snabba beslut. ”Flexibilitet och samarbetsförmåga är centrala 

medmänskliga egenskaper” (s 127). Egenskaper som en pedagog har nytta av då denna arbe-

tar i lag och ska samarbeta både med vuxna och med barn.  

 

En vuxen bör enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) både kunna förhålla sig aktivt i 

och aktivt till barnens lek och deras aktiviteter. Författarna förmodar att både barn och vux-

na har nytta av vuxnas deltagande. När en vuxen leder med engagemang och på så vis upp-

muntrar leken blir den mer varierad och rikare. Barnen får hjälp genom vuxnas deltagande 

att bli lyhörda för varandra. Barnen behöver en tillgänglig vuxen och genom detta skapas 

frihet och en trygghet i barnens fria lek. En vuxen som agerar lekledare hjälper till att sätta 

igång en aktivitet eller går in och stöttar när leken är på väg att gå snett. Det är även fritids-

pedagogens uppgift att hjälpa de barn som har svårt att komma in i leken/aktiviteten eller 

som inte är så populära lekkamrater. ”Det tycks vara allmänt känt bland lekforskare att pe-

dagogen bör vara aktiv i situationer där barn utesluts eller inte är särskilt påhittiga” (Grind-

berg & Langlo Jagtøien, 2000, s 138). Vidare menar författarna att i ett sådant läge kan det 

vara aktuellt att fritidspedagogen initierar aktiviteter där de spelar på det dramatiska, det vill 

säga att de vuxna då ökar barnens förmåga och lust att uttrycka sig genom röst, ljud och rö-

relseuttryck. Pedagogens roll blir att försöka vägleda, förmedla och samspela i en och sam-

ma process.  
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TEORETISK UTGÅNGPUNKT 
I den fenomenologiska teorin diskuterar Merleau-Ponty sin filosofi utifrån att kroppen är en 

helhet. 

 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty är den person som har bidragit till etablering-

en av fenomenologin i Frankrike. Han skrev 1945 en avhandling som på svenska översätts 

till Kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty, 1997).  

 

Poängen med Merleau-Pontys fenomenologiska forskning är att oavsett vilket fenomen som 

studeras, är det människors perspektiv, synsätt eller erfarenheter av samma fenomen som är i 

fokus. Han hämtade sina tankar från skaparen av fenomenologin, Husselr, vars skrifter var 

kritiska mot den klassiska psykologin. Den klassiska psykologin såg kroppen som ett före-

mål, något som Merleau-Ponty ifrågasatte. Han menade att kroppen lämnar mig aldrig och 

då kan den inte vara ett föremål. Den klassiska psykologin skilde på kropp och medvetande 

och påstod att kroppen var ett objekt medan medvetandet var ett subjekt. Merleau–Ponty 

talade om kroppen som ”den levande kroppen” och menade med detta att människan upple-

ver världen genom sin kropp. Kroppens alla sinnen arbetar tillsammans och upplever där-

igenom omgivningen. Vi får kunskap om vår kropp genom att leva i den. Kroppen är en 

sammansatt helhet – psyket finns i kroppen och kroppen finns i psyket. Så utan en kropp 

existerar inte människan. Människan lär känna sin kropp och sin omvärld genom interaktion 

och rörelse (Merleau-Ponty, 1997). Vissa rörelser lär sig kroppen automatiskt och författaren 

talar om kroppens olika scheman och menar med detta att kroppens kontur är en gräns och 

dess kroppsdelar ingår i ett kroppsschema. Det skapas automatiserade rörelser som innebär 

att människan inte behöver tänka eller vara medveten om rörelser vid exempelvis cykling 

eller simning. ”Förvärvandet av en vana är närmast begripandet av en betydelse, men det är 

det motoriska begripandet av en motorisk betydelse” (Merleau-Ponty, 1997, s 106). 

 

Detta perspektiv innebär för Merleau-Pontys del att lärandet och tränandet av en rörelse inte 

endast är utvecklade av motoriska färdigheter. Det är ett tränande av hela människan. Ge-

nom rörelselek kan man från detta perspektiv se ett utvecklande av kroppen och barnen an-

vända sin kropp som instrument för att kommunicera med sin omgivning.  
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METOD 
Detta kapitel beskriver den metod som vi har använt oss av i vår studie. Här kommer även 

ett avsnitt om urval och genomförande att belysas samt vetenskapsrådets (2002) etiska prin-

ciper kring intervju. 

 
Kvalitativ studie 

Vi använder oss av intervju som metod och gör en kvalitativ studie. Vår avsikt är att genom 

intervjun få lyssna till barnens och de olika fritidspedagogernas uppfattningar, erfarenheter 

och tankar kring ämnet fysisk aktivitet. Detta för att få en inblick i hur det ser ut i fritids-

verksamheten idag. Lökken och Söbstad (1995) uttrycker att forskaren undersöker olika 

samband och fångar helheten hos deltagaren. En kvalitativ forskningsmetod sker i den ”van-

liga” miljön där närhet och sensivitet till deltagaren är viktig.  

 

Intervju 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) nämner att det är syftet som avgör vilken me-

tod som ska användas i undersökningen. Eftersom vårt syfte är att undersöka vad några fri-

tidspedagoger och några barn har för uppfattningar om fysisk aktivitet i fritidshemmet så 

anser vi att intervju är den mest lämpliga metoden. Lantz (1993) beskriver att det finns olika 

intervjuformer, den som vi använder oss av i den här studien kallar författaren för en öppen 

intervju. En intervju där vi har färdigkonstruerade frågor som respondenten svarar på i ett 

öppet samtal. Vi anser att vi i en intervju kan få konkreta och beskrivande svar vilket kan 

bidra till ny värdefull kunskap. Genom att ha med färdigkonstruerade frågor har vi förberett 

oss och kan fokusera mer på respondentens svar under intervjun.   

 

Trost (2005) nämner standardisering i samband med intervju och med detta menas att alla 

intervjuer bör ske på samma sätt. Situation och frågorna bör vara lika för alla som blir inter-

vjuade. Vi som intervjuar bör ställa frågorna med samma tonfall, i samma ordning och ges 

det en förklaring till första personen så skall alla få samma förutsättningar. Trost anser att 

frågorna i en intervju kan vara strukturerade eller ostrukturerade, har frågorna fria svarsal-

ternativ är frågorna ostrukturerade. Vi valde att göra våra frågor ostrukturerade eftersom vi 

var ute efter deras uppfattningar och inte ville styra dem i sina svar. Trost menar att de flesta 

intervjuer av den kvalitativa genren har en hög grad av strukturering och en låg grad av 

standardisering. 

 

Enligt Kihlström (2007a) är det viktigt att i en intervju vara närvarande både fysiskt och 

mentalt, därför väljer vi att använda oss av en bandspelare vid intervjutillfället. Det gör vi 

för att få mer flyt i samtalet men också för att vara säkra på att allt kommer med. En fördel 

med att använda sig av bandspelare är att det går att lyssna på intervjun flera gånger inför 

analysarbetet. Det går även att lyssna på intervjun och få en uppfattning om sitt egna för-

hållningssätt, samt tänka över saker som var bra och kanske mindre bra med intervjuns för-

lopp. Våra citat från respondenterna har vi valt att skriva ut med skriftspråk, istället för tal-

språk. 

 

Urval 

Vi har i vår undersökning intervjuat 18 barn och åtta fritidspedagoger på olika fritidshem i 

tre kommuner i Västsverige. Anledningen till att vi varit i tre olika kommuner är att vi skulle 

ha utbildade fritidspedagoger, vilket var svårt att finna i en och samma kommun. De barn 

som vi har intervjuat går i årskurs 3. Vi valde denna ålder då vi förmodar att barnen har, 

genom sin erfarenhet av fritidsverksamheten, idrottsskola, idrott i skola, en viss förförståelse 

för begreppet fysisk aktivitet. Fritidspedagogerna kontaktades genom ett personligt besök 

eller genom ett telefonsamtal där vi presenterade vår kommande studie. Vi kände att det var 
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viktigt att intervjua utbildade fritidspedagoger för att vi vill få en bild av hur pedagoger med 

likvärdig utbildning som oss resonerar. När fritidspedagogerna hade gett sitt medgivande till 

intervjuer av barnen på deras fritidshem så lämnade vi ut missivbrev (se bilaga I). Dessa 

lämnades till barnen och deras vårdnadshavare för medgivande till intervjuerna.  

 

Trost (2005) menar att det är bättre med få än många intervjuer. Detta för att materialet inte 

ska bli ohanterligt att arbeta med och det kan vara svårt att se alla de viktiga detaljerna som 

skiljer eller förenar svaren med varandra. Det är syftet som avgör antalet personer som skall 

intervjuas och Kvale (1997) anser att intervjuaren bör ”Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du vill veta” (s 97). Anledningen till att vi valt att intervjua 18 

barn och åtta fritidspedagoger är att det känns hanterbart och är enligt oss tillräckligt många 

för att uppnå ett trovärdigt resultat.  

 

Genomförande 

Fritidspedagogerna blev intervjuade enskilt och barnen blev intervjuade i par. Inga frågor 

delades ut i förväg till respondenterna. Hade respondenterna fått frågorna i förväg kunde de 

läst på i ämnet och inte svarat utifrån vad de personligen visste och kunde i ämnet. Att bar-

nen blev intervjuade i par var av den anledningen att de skulle känna en trygghet i att ha en 

klasskompis med sig och inte känna sig obekväma med en främmande människa. De blev 

intervjuade pojke/flicka i varje par, lite för att vi lättare skulle urskilja dem i inspelningen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver om fördelarna för barnen med att bli 

intervjuade i grupp, då främst för att de blir medvetna om olika sätt att tänka. De får ta del 

av varandras reflekterande och tänkande. Barnen kan komma att förstå saker på ett nytt sätt 

mot tidigare. 

 

När vi väl bestämt vilket ämne vi skulle skriva om, diskuterat vilka som skulle medverka i 

studien, hur många som skulle medverka och beslutat om metoden då började arbetet. Var 

och en tog kontakt med fritidspedagoger i sin kommun och presenterade det kommande ar-

betet och frågade om de ville ställa upp på intervjuer. Var och en frågade på fritidshem om 

de var möjligt att få lämna ut missivbrev till barn och föräldrar för att senare återkomma och 

göra intervjuer. När detta arbete var klart funderade vi utifrån vårt syfte på vilka frågor som 

kunde vara lämpliga i en intervju (se bilaga II och III).  

 

Det var sex barn från samma fritidshem som blev intervjuade i kommun A och sammanlagt 

tre fritidspedagoger från två olika fritidshem. I kommun B intervjuades två fritidspedagoger 

från samma fritidshem och de sex barnen som intervjuades var inskrivna där fritidspedago-

gerna arbetade. I kommun C intervjuades tre fritidspedagoger på tre olika fritidshem. De sex 

barnen som intervjuades kom från ett och samma fritidshem.  

 

Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskare fyra olika huvudkrav att ta hänsyn till när det 

kommer till att undersöka det som efterfrågas. Dessa krav finns för att skydda individen. 

Informationskravet innebär att de inblandade ska få ta del av forskningens syfte. Samtycke-

kravet syftar till att deltagaren själv ska få bestämma över sin medverkan i undersökningen, 

samt medvetandegöra att hon/han får avsluta sin medverkan när som helst. En deltagare som 

är under 15 år behöver ha medgivande från målsman. Konfidentialitetskravet innebär att de 

uppgifter som framkommer i undersökningen stannar hos forskaren och personuppgifter 

förvaras på ett sätt att ingen kommer åt dem. Nyttjandekravet är det sista kravet och här ska 

forskaren endast använda uppgifterna som kommer in till just det aktuella forskningsända-

målet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Vi har i vår studie endast använt oss utav fingerade namn på respondenterna för att skydda 

alla inblandade. Ett missivbrev skickades ut till barnen och deras föräldrar där vi presentera-

de oss själva samt beskrev vad vi hade för syfte med vår undersökning och hur vi skulle gå 

till väga. Alla respondenter blev före intervjuns start informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta om de inte ville fortsätta. 

 

Giltighet/Validitet 

Validiteten är samma som pålitligheten i en studie. Validiteten i en kvalitativ studie är svår 

att se, då det oftast kopplas till studier med en kvantitativ utgång. Trost (2005) menar att 

begreppet validitet blir ”på något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kva-

litativa studier” (Trost, 2005, s 113). Författaren skriver vidare att det är självklart att all 

datainsamling och alla intervjuer sker så att all data blir väsentlig, överensstämmande och 

tillförlitlig. Efter insamlingen av empirin, var vi noggranna med transkriberingen för att på 

så vis säkerställa giltigheten i vår studie. 

 

Tillförlitlighet/Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och att undersökningarna är korrekt gjorda. Tillräck-

ligt många personer skall ha blivit tillfrågade och vid exempelvis en intervju rekommende-

ras det att den spelas in, så forskaren får ordagrant vad som sagts. Reliabilitet i undersök-

ningar med kvalitativ inriktning innefattar att man som forskare skall kunna beskriva att 

insamlandet och bearbetningen av data gjorts på ett metodiskt och ärligt sätt, detta enligt 

Kihlström (2007b).  

 

Enligt Kihlström (2007b) så ökar reliabiliteten genom att intervjun spelas in. Detta gör så att 

allt som sägs dokumenteras och sen kan återberättas ordagrant vid transkriberingen, något 

som vi tog vara på i vår studie. Vidare menar Kihlström att om intervjuaren istället hade 

skrivit ner svaren så hade risken för att missa något ökat väsentligt. Det hade inte gått att 

lyssna på intervjun för att då kunna höra hur frågorna ställt, om intervjuaren vid något tillfäl-

le exempelvis varit ledande. En annan risk är att de svaren intervjuaren fått tolkas och skrivs 

därefter, istället för att ordagrant återberättas.  

 

Analys/bearbetning 

Alla intervjuer i kommunerna har vi gjort enskilt. Dessa har vi sedan transkriberat var för sig 

och därefter gjort en sammanställning av de intervjuer som vi genomförde. Vi valde detta 

arbetsätt då vi ansåg detta effektivt eftersom många intervjuer skulle bearbetas. Vi träffades 

sedan för att ta del av varandras sammanställningar och utbyta tankar kring dessa. Därefter 

började den gemensamma sammanställningen och sökandet efter den röda tråden i intervju-

erna.  

 

För att vi enklare skulle ha ordning på våra intervjuer och sammanställningar döpte vi kom-

munerna till A, B och C. Vi har valt att inte gör någon jämförelse mellan de tre kommunerna 

i vårt resultat, eftersom detta inte är relevant till vårt syfte. Därför tog vi bort kommunbe-

nämningarna i resultatet och i den följande diskussionsdelen.    
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RESULTAT 
Vårt resultat baseras på våra intervjuer med barn och fritidspedagoger. Först belyser vi be-

greppet fysisk aktivitet – hur barn och pedagoger uppfattar begreppet. Därefter är inomhus - 

och utomhusmiljön i centrum. Vidare kommer ett avsnitt om  pedagogers deltagande i verk-

samheten. Detta följs av styrdokumenten för att avslutas med pedagogernas egna önskningar 

kring en bättre fritidsverksamhet.  

 

Begreppet fysisk aktivitet 

Flertalet av barnen förknippar fysisk aktivitet med fotboll, det är den aktiviteten som nämns 

mest frekvent av samtliga tillfrågade barn. Andra aktiviteter som nämns är dans, lek, att 

springa, bandy, cykling, gympa och basket. Det är några av barnen som förknippar fysisk 

aktivitet med att röra på sig och enstaka barn nämner att musklerna blir starka. Carl, 9 år, är 

ett av de barn som förklarar att fysisk aktivitet är ”När man springer ute. Ja, typ med boll. 

Fotboll!” Julia, 9 år, har en annan syn på vad det innebär ”Benen får ju motion, ut och gå gör 

jag med mamma, när jag springer tränas musklerna i kroppen”. 

 

Det finns även barn som tänker steget längre. Simon, 9 år, ger ett exempel på vad fysisk 

aktivitet kan vara: ”Springer till matkön! /…/ Varför sa jag springa till matsalen? Men vi 

brukar ju röra på oss då för att alla vill ju komma först!”  

 

Ett par av fritidspedagogerna lägger stort fokus på gemenskapen och gruppen och menar på 

att det handlar om att vara tillsammans och göra aktiviteter ihop. Ett par säger att yoga och 

massage ingår i deras ram för vad fysisk aktivitet innebär. Något som flera av pedagogerna 

nämner ofta är att rörelseträning är viktigt i den fysiska aktiviteten och att denna aktivitet 

kan med fördel göras i skogen. En fördel som några av de nämner är motorikträningen och 

hur den gynnas av fysisk aktivitet. En pedagog anser att den fysiska aktiviteten kan kopplas 

till lärandet på så vis att barnen får den ro som de behöver om de först får springa av sig. 

Flera av pedagogerna säger att fysisk aktivitet mer handlar om att röra på sin kropp, att det 

är någon form av kroppsarbete där pulsen höjs och man börjar svettas. 

 
/…/ det är ju rörelse, ju lustfylld rörelse och det är ju fysiken att man rör på sig man hop-

par och man springer och man leker och man, /…/  Man blir svetting man får ökad puls 

man jobbar med muskler. Ja, det är fysisk aktivitet (Asta, fritidspedagog). 

 

Samtliga tillfrågade barn anser att det är viktigt att röra på sig och anledningarna varierar. 

Carl, 9 år, anser att det är viktigt att röra på sig därför att ”Man blir en tjockis annars eller en 

soffpotatis i alla fall”. Han får medhåll från ett annat barn som också nämnde att man blir en 

soffpotatis. Att de får stora och starka muskler är en fördel som ses med att röra på sig. Det 

finns även de barn som ser andra fördelar med att röra på sig, bland annat sa två barn att det 

blir lugnare inne på fritids om de fick vara ute och springa av sig innan. Medan andra ser 

fördelen att de får frisk luft om de är ute och rör på sig. Att kroppen mår bra och det är kul 

att röra på sig, lyfts även det som en viktig aspekt.  

 
Barn har ju tråkigt om de bara sitter stilla. Kroppen vill röra sig, det känner jag i klass-

rummet ibland och då måste man fortsätta vara stilla. Därför är det bra att vara på fritids 

eller hemma. Där får man stå upp och gå omkring (Knut, 9 år). 
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Fritidshemmets miljö 

I samtliga tre kommuner så upplevs inte fritidshemmens lokaler som ändamålsenliga för 

verksamheten. En hög ljudnivå och mycket spring resulterar i flertalet tillsägningar, detta 

anser många av de tillfrågade fritidspedagogerna. Detta som en följd av att fritidshemmen 

befinner sig i skolans lokaler och får anpassa sig därefter.  

 
Fast visst är det ju så att en korridor lockat till att springa i, varför ska man gå från den 

ena änden till den andra? Då känns det så fel att man ska hålla på att tjata på dem, men det 

måste ju samtidigt var lugnt och arbetsro inne så att det är ju en skillnad (Anna, fritidspe-

dagog). 

 

Det är ju ingen höjdare direkt. Det är många klasser som måste passera genom lokalerna 

för att komma till sina klassrum så det är mycket spring i vår verksamhet (Bodil, fritids-

pedagog). 

 

På ett fritidshem finns tillgång till lekhall men pedagogerna väljer bort att använda den ef-

tersom den delas med barnen i förskolan. Barnen på fritidshemmet anses vara för gamla eller 

stora för materialet som finns där inne vilket exempelvis är ribbstolar, en klätterställning och 

en studsmatta.  

 

I två av kommunerna är samtliga tillfrågade fritidspedagoger mycket tillfreds gällande skol-

gården. De anser att de är utformade på ett lämpligt sätt som gör att barnen har mycket att 

göra och på så vis rör på sig.  

 
Det är ju utomhusmiljön, just på detta fritidset är utomhusmiljön suverän, det finns en 

skolgård och det finns både lekredskap och naturliga miljöer där barnen kan röra sig jätte 

mycket. Gungor och klätterställningar är också viktigt och det finns. Gunga är oftast nå-

got som barn älskar, det är ju något som, de är ju nästan alltid igång, både på raster och på 

fritids (Anna, fritidspedagog). 

 

I den tredje kommunen är missnöjet större, då det endast finns en stor yta med asfalt för bar-

nen att vistas på. ”Sen kolla ut själv, en stor grå asfaltgård. Hur roligt är det för barnen?” 

(Bodil, fritidspedagog) De anser att barnens fantasi inte stimuleras tillräckligt med den be-

fintliga miljön.  

 

Fritidspedagogerna på ett fritidshem använder sig av närområdena för att barnen ibland ska 

få ett miljöombyte, det är främst i skog och i parker de vistas då. I en annan kommun berät-

tar en av pedagogerna att de har skogen så tätt inpå så att det blir ett naturligt inslag i verk-

samheten. På sommaren går de till en närliggande badsjö, för blandade aktiviteter. ”Det är ju 

att vi går till skogen och till hembygdsparken. Det brukar alltid vara ett gnäll när vi ska gå 

till ett sånt ställe, men sen vill de aldrig gå hem!” (Carina, fritidspedagog) En annan fritids-

pedagog nämner att det för dem är en stor nackdel att det är så långt till skogen eller parker. 

Här nämns tiden och personaltätheten som en brist för att kunna genomföra detta. I en av 

kommunerna så säger fritidspedagogerna att de har nära till skogen och naturen men att de 

allt mer sällan är där. Detta på grund av att barnen går hem på olika tider och att skoldagarna 

blivit längre.  

 

Ungefär hälften av fritidspedagogerna säger sig ha tillgång till en idrottshall i fritidsverk-

samheten. Målet med att använda hallen är att barnen ska få möjlighet att röra på sig. Ett par 

av pedagogerna försöker att vara där minst en gång i veckan. Fritidspedagogerna jämför 

denna vistelse med skolans idrottslektioner.  
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Två fritidspedagoger konstaterar att de med vistelsen på fritidshemmet vill att barnen ska 

komma bort från de krav som skolan ställer.  

 
Det är inga styrda aktiviteter utan är det någon som vill bygga koja eller någon som vill 

greja med lianer så får man göra det då och det ser vi att det är ingen som väljer att sitta 

vid kanten och inget göra utan alla är verkligen med. Detta ser vi en väldig vinning i om 

man jämför med vanlig idrott kanske i skolan så kanske några känner att jag kan inte det 

här det de ska göra idag och då väljer de att inte vara med, men här på fritids är alla med 

(Anita, fritidspedagog). 

 

På ett fritidshem har de näst intill aldrig tillgång till en idrottshall. ”Gymnastiksalen är ju 

oftast upptagen den med så där kan vi nästan aldrig vara. Det är ju som nu på loven man 

kanske har tur och kan få till en tid eller så.” Säger Britta, en av fritidspedagogerna.  

 

Fritidspedagogernas deltagande i aktiviteterna 

Det är många, nästan alla barn, som säger att det är sällsynt att fritidspedagogerna deltar på 

de fysiska aktiviteterna. Flertalet barn säger att det är vanligare att de vuxna är med inomhus 

och pysslar, men de är nästan aldrig med på fysiska aktiviteter. Samuel, 9 år, uttrycker det så 

här ”De sitter ofta med om man pysslar men inte när man leker”. Flertalet av barnen förmo-

dar att det beror på att vuxna inte tycker om att leka eller för att det har med åldern att göra. 

Barnen nämner att fritidspedagogerna ibland deltar i aktiviteter som fotboll, men det är bara 

när lagen är ojämna.  

 

På ett par fritidshem så är fritidspedagogerna mer delaktiga och då förmodar barnen att de 

vuxna anser att det är roligt att vara med i aktiviteten. På ett annat fritidshem är deltagandet 

mindre, där säger ett barn att det förmodligen beror på att fritidspedagogerna är slöa men 

även har som uppgift att kolla så att det inte uppstår något bråk. Rut, 9 år, uttrycker sig så 

här ”Jag tror också att dom är slöa. Dom står bara och pratar hela tiden. Jag önskar att dom 

vore med och lekte ibland.” 

 

Ett fåtal av fritidspedagogerna anser det väsentligt att en vuxen är med och deltar på den 

fysiska aktiviteten, detta för att kunna stötta de försiktiga barnen genom att själv delta. En 

annan fritidspedagog menar att det är det egna humöret som styr över deltagandet i aktivite-

terna. Fritidspedagogen skulle vara mer delaktig om det fanns arbetskläder. Ett fåtal ser sig 

mer som en stöttepelare till barnen i deras aktiviteter, medan några står och observerar för 

att kunna ha uppsikt över gruppen. En av dessa fritidspedagoger känner att när hon är med i 

aktiviteten så har hon inte samma överblick över barngruppen. Medan en annan fritidspeda-

gog säger att det är enklare att lösa en konflikt om man själv har observerat händelseförlop-

pet, ”Fast vi pedagoger brukar inte vara med utan stå utanför och är mer runtomkring och 

kollar av gruppen”, säger Anita. Beroende på vad syftet är med en aktivitet så styr det delak-

tigheten, anges som en anledning till det skrala deltagandet. Har barnen själva startat en ak-

tivitet så ska de ges chansen att styra upp den. En fritidspedagog deltar ofta i aktiviteterna då 

hon anser att det är ett lysande tillfälle att få ta del av barns tankar och funderingar. 

 
Det är självklart att jag är med. Hur ska jag annars kunna motivera barnen att delta om jag 

inte gör det själv? Det är A och O att delta och jag inspirerar de blyga och fega barnen. 

Barnen blir ibland lite konfunderade om det är typ första gången – Ska du vara med? 

Brukar de fråga (Carin, fritidspedagog). 

 

 



 21 

Fritidspedagogernas uppfattning av styrdokument i förhållande till fysisk aktivitet 

Ingen av de åtta tillfråga fritidspedagogerna vet vad det står i styrdokumenten om fysisk 

aktivitet. De har sina aningar men kan inte specificera vad som står i styrdokumenten. ”Nej, 

jag kan inte exakt svara på det. Jag är inte påläst, men att det står något klokt det vet jag…”, 

säger Catharina, fritidspedagog. Flera av fritidspedagogerna bemöter frågan på liknande sätt. 

Det finns en osäkerhet gällande innehållet i styrdokumenten, ett par av fritidspedagogerna 

säger är att tydligheten i aktiviteten är väsentlig. En av fritidspedagogerna lägger skulden till 

okunskapen på otillräcklig planeringstid med övrig personal. 

 
Sen jag började jobba här har vi nog inte suttit en gång och diskuterat vad det står i exem-

pelvis den här, Allmänna råd. Det finns inte tid. Vilket vi alla tycker är skrämmande. Men 

sån är verkligheten! Eller vår verklighet i alla fall (Bodil, fritidspedagog). 

 

I en kommun så visar fritidspedagogerna upp en kunskap om de egna målen i fritidshemmet 

men kan inte påvisa hur de jobbar för att uppnå målen i styrdokumenten.  

 
Ojdå, eftersom jag inte känner till vad som står är det svårt att svara på. Kan ej veta det-

ta… Men vänta, vi har egna mål på skolan och utgår vi från dem så är det viktigt att röra 

på sig. Det ska finnas både stillasittande aktiviteter och rörliga aktiviteter (Carina, fritids-

pedagog). 

 

Fritidspedagogernas tankar om ett bättre fritidshem 

Det finns många idéer och flera önskemål kring fritidsverksamheten. Några svar är mer fre-

kventa än andra, som till exempel ändamålsenliga lokaler och en utemiljö anpassad till bar-

nen. Gemensam fritidsplanering står också högt i kurs. Britta, fritidspedagog, uttrycker sin 

tydliga önskning:  

 
Planering! Planering har vi alldeles för lite av. Det är en timme i veckan men bara en per-

sonal per avdelning kan delta. Så det blir inte varken mycket tid för planering eller egent-

ligen heller reflektion av verksamheten. 

 

Några fritidspedagoger önskar även tillgång till en idrottshall samt en personalstyrka i för-

hållande till antal barn. Det finns även önskemål till en bättre ekonomi för att kunna genom-

föra mer utflykter och liknade med barnen. En fritidspedagog anser att besöken till skogen 

borde bli flera. Detta för att en skog lockar till mera rörelse.    

 
Ja, det är väl i så fall besöken till skogen. Jag känner ju personligen, jag gillar ju naturen 

och vara ute mycket och så där. För det går ju inte att vara i en skog och bara stå stilla 

rakt upp och ner utan det är jätte kul att se barnen, verkligen (Asta, fritidspedagog). 

 

Utan tvekan är det egna lokaler. Man skulle kunna utnyttja lokalerna på ett annat sätt då 

och låta barnen leka och ha kvar sina byggen. Det borde bli större utrymme för allt, inte 

bara för fysiska aktiviteter. Möbleringen skulle man själv kunna bestämma, nu får vi rätta 

oss efter hur skolan vill ha det (Carin, fritidspedagog). 
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DISKUSSION 
Vi kommer här att diskutera resultatet i förhållande till tidigare forskning, vår teoretiska ut-

gångspunkt samt våra egna uppfattningar. 

 

Resultatdiskussion 

 

Begreppet fysisk aktivitet 

I vårt resultat visar det sig att barnen förknippar fysisk aktivitet med en specifik aktivitet, 

som exempelvis fotboll, dans och cykling. Det här kan kopplas samman med den spontanid-

rott, idrott utanför föreningslivet, som Nordlund, Rolander och Larsson (2004) skriver om. 

De menar på att om fritidshemmen väver in mycket rörelse och fysiska aktiviteter i verk-

samheten så kan det förebygga barnens hälsa. Några fördelar med fysisk aktivitet, som för-

fattarna lyfter, är även minskad fetma och att det motverkar astma. De betonar vikten av 

rörelse i en stillasittande vardag, genom rörelsen kan barnen utveckla och upptäcka sin 

kropp och själ. På så vis kan de även få en ökad förståelse för hälsan och hur de påverkas av 

den. Enligt Merleau-Ponty (1997) ges barn möjlighet att lära känna sin kropp genom rörel-

sen och interaktion med andra människor. Samspelet med andra barn och vuxna är något 

som vi anser vara en viktigt byggsten i fritidsverksamheten. Både för den fysiska utveck-

lingen men likväl socialt. Begreppet fysisk aktivitet är väldigt brett och vi anser det viktigt 

att man som fritidspedagog förhåller sig till det breda perspektivet. Den motoriska träningen, 

hälsofrämjandet och den gruppstärkande effekten är tre av de byggstenar som fysisk aktivi-

tet för med sig. 

 

Resultatet visar på att fritidspedagogerna är inriktade på effekterna fysiskt och psykiskt, hur 

kroppen och motoriken påverkas men även samspelet med andra människor. Wolmesjö 

(2006) och Ericsson (2005) menar på att motorisk träning påverkar barnens skolprestation 

positivt. Ericsson anser att om rörelseträningen är regelbunden för barnen så utvecklas de 

som individer i aktiviteten. Om barnen får uppleva utmaning och spänning i verksamheten 

kan det leda till att barnens lust till lärande stimuleras. På vår VFU har vi noterat att det ska-

pas ett lugn när en fysisk aktivitet varit inledning till exempelvis en samling. Vi delar förfat-

tarnas syn på den fysiska aktivitetens påverkan på lärandet, då vi genom våra erfarenheter 

har upplevt att det kan ha effekt på barns lärande. Genom att barnen rör på sig har de lättare 

att senare sitta stilla och lyssna på läraren och de kan då ta till vara på kunskapen som lärs 

ut.  

 

Samtliga barn som deltar i undersökning anser att det är viktigt att röra på sin kropp, dels för 

att det blir lugnare i fritidhemmet om de får springa av sig innan. Den friska luften och att 

barnen mår bra angavs som anledningar, likaså att de får muskler och blir starkare. Ericsson 

(2005) styrker detta då hon menar att uthålligheten utvecklas liksom muskelkraften samt att 

benstommen stärks vid lek och rörelse. Riksidrottsförbundet (2004) belyser att fritidshem-

mets personal möter många barn i sitt arbete. Dessa fritidspedagoger kan vara ett stöd för 

barnen när det handlar om att få in den fysiska aktiviteten i deras vardag. Vi förstår vikten 

av att barn får möta den fysiska aktiviteten på ett lustfyllt sätt i deras annars stillasittande 

vardag. Vi anser att det är en del av fritidspedagogens roll att möta barnen i deras intressen 

även när det kommer till fysisk aktivitet, för att locka dem till att delta på aktiviteterna. Om 

barnen önskar en aktivitet som jag som fritidspedagog inte är bekant med, så är det väsent-

ligt att man förhåller sig öppensinnad till denna och låter barnet få introducera aktiviteten. 

Med andra ord att man som fritidspedagog vågar visa att osäkerheten finns, men för den 

skull inte nekar barnets önskemål.  
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Fritidshemmets miljö 

Genom sin kropp så upplever människan världen, enligt Merleau-Ponty (1997). Det kan 

spegla Brügge och Szczepanski (2007) där författarna menar att alla sinnen är aktiva i lär-

processen. Genom att komma ut i naturen får barnen en stor upplevelse, som i sin tur kan 

skapa kunskaper, känslor och inspiration. Öhman och Sundberg (2004) poängterar att i na-

turaktiviteter så ökar möjligheterna för deltagarna att själva få bestämma vilka aktiviteter 

som ska genomföras. Brügge och Szczepanski (2007) och Johansson (2007) skriver att det 

inte behöver vara något förutbestämt som ska läras när man är i naturen då miljön i sig ska-

par nyfikenhet hos barnen. Vi anser att fritidshemmen generellt bör ta vara på det största 

rummet av de alla, naturen. Naturen har mycket att ge i både nyfikenhet och material och 

även den motoriska träningen gynnas. Miljön kan hjälpa till att skapa möjligheter till nya 

gruppkonstellationer, vilket kan öka barnens sociala samspel. Det är något som vi erfarit 

under vår VFU.  

 

Fritidspedagogerna upplever inte lokalerna som ändamålsenliga för fritidsverksamheten då 

de flyttat in i skolans lokaler. Det medför att de måste anpassa sig därefter, vilket i många 

fall skapar oro i barngruppen. Det blir en hög ljudnivå och mycket spring. Björklid (2005) 

menar att miljön påverkar barngruppen, möts barnen av en lugn och välkomnande miljö så 

anpassas gruppen oftast därefter. Fritidshemmets miljö och lokalernas utformning  påverkar 

barnens intryck. Utbildningsdepartementet (2007) menar på att det blir en intressekonflikt 

mellan skolan och fritidshemmet då dessa verksamheter delar lokaler. Delade lokaler anser 

vi kan försvåra det för barnen att skilja verksamheterna åt då de befinner sig på samma ställe 

under hela dagen. Vi förmodar att oro kan uppstå, speciellt hos förskoleklassbarn (sexåring-

ar) som ska byta verksamhet mitt på dagen men fortfarande är i samma lokaler och oftast 

med samma personal.  

 

Ungefär hälften av fritidspedagogerna säger sig ha tillgång till en idrottshall i fritidsverk-

samheten. Målet med att använda hallen är att barnen ska få möjlighet att röra på sig men 

även att skapa en bättre självkänsla. Huitfeldt et al. (2005) menar att en grundkunskap i fy-

sisk aktivitet och rörelse skapar en ökad självkänsla hos barnen. Om barnen känner osäker-

het och rädsla för att göra bort sig inför sina kamrater så kan detta resultera i att de inte del-

tar. Författarna anser att det är väsentligt att barnen utifrån förmåga skall få möjlighet att 

exempelvis få krypa, klättra och hoppa för att vidareutveckla sin motoriska förmåga. Id-

rottshallen ser vi som ett bra komplement till fritidsverksamheten, här ges möjlighet att testa 

olika aktiviteter. Fördelar som vi ser med att det inte är i skolverksamheten är att det kan 

vara mindre grupper, fler aktiviteter samtidigt och mer individanpassat. Ett exempel på indi-

vidanpassningen kan vara att ett barn känner osäkerhet inför att hoppa hopprep. Barnet kan 

då få möjlighet att öva detta ostört då fler aktiviteter är igång. Vi förmodar att barnet inte 

upplever känslan utav att bli utpekad då träningen förhoppningsvis känns frivillig.  

 

Fritidspedagogerna i två kommuner är nöjda med utomhusmiljön och skolgården, då de an-

ser dem ändamålsenliga. Mycket tack vare att det finns mycket för barnen att göra med en 

inspirerande miljö, där barnen kan vara på lekplatsen, leka i naturen eller exempelvis spela 

fotboll. Tvärtom anser pedagogerna i den tredje kommunen där det endast finns en asfalt-

plan för barnen att vara på. De anser inte att barnen stimuleras tillräckligt med den befintliga 

miljön. Mårtensson (2004) menar på att en inspirerande skolgård har betydelse för barnens 

välbefinnande eftersom många barn tillbringar en stor del av sin dag inom skolans och fri-

tidshemmets verksamhet. Författaren lyfter även att det är viktigt att skolgården är anpassad 

efter antalet barn. Denna yta ska blandas med vegetation och olika lekmiljöer. Johansson 

(2007) är av samma åsikt och anser att skolgården behöver en struktur och skall passa mål-

gruppen. Vår åsikt är den att skolgårdars utformning är viktig för att barns lust till lärande 

skall stimuleras. Lockar den inte till lek och aktivitet så inspireras de inte till att utveckla sin 
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fantasi och kreativitet. För de som inte har tillgång till en attraktiv och inspirerande skolgård 

så förmodar vi att lusten till fortsatt lek och lärande minskar markant. Något som i sin tur 

kan leda till onödiga konflikter. När förutsättningarna är som de är, anser vi att det krävs ett 

större engagemang av fritidspedagogerna att lösa situationen på bästa sätt. På så vis att fri-

tidspedagogerna ser till att det finns aktiviteter och material som gör att barnen blir inspire-

rade till fortsatt aktivitet.   

   

I två av kommunerna finns skog tillgängligt, något som fritidspedagogerna använder för att 

barnen ska få ett miljöombyte. I en av dessa kommuner så nämner dock en fritidspedagog att 

det för dem är en stor nackdel att det är långt till skogen eller parker. Här nämns tiden som 

en brist för att kunna genomföra detta. Ett par av fritidspedagogerna berättar att de tidigare 

var mer frekvent i skogen än vad de är nu. Detta på grund av att barnen nu går hem på olika 

tider och att skoldagarna har blivit längre. På ett annat fritidshem berättar en fritidspedagog  

att de har skogen så tätt inpå så att det blir ett naturligt inslag i verksamheten. Det finns även 

en närliggande badsjö, som används av fritidshemmet för olika aktiviteter. Dahlgren och 

Szczepanski (2004) menar att ett syfte med utomhusaktivitet är att öka upplevelser av natur 

och kulturmiljös innehåll. Inlärningen hos barn är mest fördelaktig när de får vara med om 

olika upplevelser som de kan fästa den nya kunskapen i. Enligt författarna är det en viktig 

progression att sedan låta barnen få reflektera kring upplevelsen och själva få utöva den rent 

praktiskt. För oss så känns det olyckligt att brist på tid är en avgörande faktor för att barn 

inte ska få möjlighet att uppleva natur och kultur. Vi tolkar det som att personaltätheten är 

en avgörande faktor, då det nämns som anledning att barnen går hem på olika tider. Det bor-

de finnas utrymme för att justera personaltätheten så att de kan skapa små grupper som går 

iväg på olika utflykter på olika dagar. På så vis kan förhoppningsvis alla barn någon gång få 

ta del av det utbud som finns. Vi förmodar att det till stor del även handlar om engagemang 

från personalen.  

 

Fritidspedagogernas deltagande i aktiviteterna 

Det är många, nästan alla barn, som säger att det är sällsynt att fritidspedagogerna deltar i de 

fysiska aktiviteterna. Myndigheten för skolutveckling (2004) visar på att barnen inom fri-

tidsverksamheten vill att de vuxna skall deltaga. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) an-

ser att en vuxen som har barnens förtroende kan skapa en trygghet för barnen i deras fria lek. 

Författarna menar även att förhållningssättet hos de vuxna skall vara aktivt både i och till 

barns lek. Vi anser att det är viktigt att hitta en balans mellan deltagande och observerande 

för att barnen skall kunna känna en trygghet med den vuxnes närvaro. Kanske hade barnens 

uppfattning om fysisk aktivitet kunnat vidgas om fritidspedagogerna deltagit mer och intro-

ducerat andra aktiviteter. 

 

Anledningarna till fritidspedagogernas deltagande eller icke deltagande varierar. Några fri-

tidspedagoger anser att det är väsentligt med deltagande för att kunna stötta de försiktiga 

barnen genom att själv delta. En del av fritidspedagogerna ser sig mer som ett stöd till bar-

nen i deras aktiviteter medan några står och observerar för att kunna ha uppsikt över grup-

pen. Myndigheten för skolutveckling (2004) lyfter fördelen som fritidspedagoger har, att 

kunna observera barns motorik i spontanaktiviteter och lekar. Vi anser att det finns fördelar 

som exempelvis det sociala samspelet barnen emellan. Ofta kan det uppfattas som att perso-

nalen inte är delaktig i barns aktiviteter, men i själva verket kan det vara så att en observa-

tion pågår. Exempelvis kan ett barn som har haft det svårt med delaktigheten observeras för 

att fritidspedagogerna sedan ska kunna gå in i aktiviteten och försöka få med det enskilda 

barnet. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar på att det är vid sådana tillfällen som 

fritidspedagogen måste gå in och initiera en aktivitet där barnet kan bli delaktig tillsammans 

med andra barn. Författarna anser att drama och teater är bra tillvägagångssätt för att barnen 

skall få en ökad förståelse samt hitta en trygghet i att förklara sina känslor.  
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Fritidspedagogernas uppfattning av styrdokument i förhållande till fysisk aktivitet 

I utbildningsdepartementet (1985, 2a kap, 7§) går det utläsa att kommun och landsting har 

ansvar för att personalen i verksamheten skall ha insikt i de mål som finns för utbildningen. 

Detta för att barnen skall kunna få ta del av den kunskap som de har rätt till. Ingen av de 

tillfrågade fritidspedagogerna har någon djupare insikt i vad det egentligen står i styrdoku-

menten. Det är något som vi anser vara oroväckande då fysisk aktivitet idag är ett aktuellt 

ämne i vår allt mer stillasittande vardag. Utbildningsdepartementet (2006) belyser att alla 

verksamheter inom skolväsendet skall ha som uppnåendemål att alla barn får möjlighet till 

fysisk aktivitet varje dag. Fritidspedagogerna i en kommun talade om de egna målen som 

var uppsatta för verksamheten. Dock kan de inte påvisa hur det går att jobba för att uppnå 

målen i styrdokumenten. 

 

En av fritidspedagogerna lägger skulden till okunskapen på otillräcklig planeringstid med 

övriga personal. I skolinspektionens rapport (2010) framgår det att det inte alltid finns tid till 

gemensam planeringstid. Planeringstiden är till för att reflektera och diskutera, vilket flerta-

let av fritidspedagogerna saknar. Våra egna upplevelser av planeringstid på fritidshemmet 

anser vi vara bristfälliga. Det finns inte många timmar i veckan till att planera fritidsverk-

samheten och det är inte säkert att all personal kan medverka vid dessa tillfällen. Det skapar 

en förståelse hos oss för att fritidsverksamheten inte är fulländad, då det inte ges tid till pla-

nering och pedagogiska samtal.  

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte är att undersöka vad några fritidspedagoger och några barn har för uppfattningar 

om fysisk aktivitet i fritidshemmet. Vi har valt att använda oss av intervju som tillväga-

gångssätt eftersom vi vill ha reda på hur respondenterna uppfattar ett begrepp. Vi förmodar 

att vi inte fått samma empiri att arbeta med utifrån resultatet av en enkät eller observation. 

Detta på grund av att vi inte kan vidareutveckla svaren vi får genom dessa tillvägagångssätt.  

 

Eftersom vi tagit en tidig kontakt med fritidshemmen kunde vi i god tid dela ut missivbrev 

och få tillbaka dessa. På så vis vet vi att vi har tillräckligt många respondenter till vår studie. 

Om vi inte hade fått tillräckligt många respondenter så hade det fortfarande funnits tid till att 

fråga andra fritidspedagoger och barn.  

 

Vi har valt att spela in intervjuerna då detta ökar reliabiliteten, enligt Kihlström (2007b). Det 

underlättade vårt arbete med studien då vi har spelat in vad som sägs av respondenterna.  

 

Något som vi kunde ha gjort annorlunda är att vi skulle ha ställt följdfrågor på frågan om 

styrdokumenten. Här skulle vi kunnat ha fått ett tydligare svar och med lite mer tyngd om vi 

vidareutvecklat frågan och spunnit vidare på respondenternas svar. Något som även kunde 

ha varit av stor vikt för vår studie, är om vi frågat fritidspedagogerna vilka för- och nackde-

lar som de ser med den fysiska aktiviteten. 

 

Det finns en fråga till barnen, om vad de brukar leka, som vi i efterhand inser att vi skulle 

omformulerat då det inte är kopplat till vårt syfte. Den fick på så vis ingen relevans i vår 

studie.  

 

Då barnen var i par under intervjun så kan de ha påverkat varandra i svaren på frågorna. Det 

är möjligt att svaren blivit annorlunda om vi intervjuat dem enskilt istället.  
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Didaktiska konsekvenser 

Vi har i vårt arbete kommit fram till att både fritidspedagogerna och barnen anser att det är 

viktigt med fysisk aktivitet. Vi hoppas att verksamma och kommande fritidspedagoger tar 

till vara på det. Det är lätt att säga att det är viktigt, men det handlar om att få igång det  

praktiskt och få en ökad förståelse för dess vikt i dagens allt mer stillasittande vardag. Att 

barnen inspireras och själva får utforska sina intressen är väsentligt för att de själva ska börja 

utöva aktiviteter och på så vis skapa en lust till lärande. Det är inte lika lätt för alla barn att 

komma igång och då ligger det på fritidspedagogens ansvar att kunna vägleda och stötta just 

det barnet.  

 

Ändamålsenliga lokaler är för de flesta fritidspedagogerna, i studien, ett stort problem. På 

sikt önskar vi givetvis en förbättring, men en sådan process tar tid. Vi hoppas att de som 

arbetar inom fritidsverksamheten idag, inte lägger allt för stort fokus på bristen av lokaler. 

Utan att de istället lägger sin tid och energi på de förutsättningar som finns och gör det bästa 

av situationen. Därigenom kan de skapa en attraktiv miljö för barnen, även om det inte är de 

mest tillfredställande lokalerna. Barnen får ofta höra att fantasin är det enda som sätter grän-

ser, vi anser att detsamma gäller för alla som jobbar inom skolväsendet. För oss handlar det i 

stort om att skapa en attraktiv miljö, både inomhus och utomhus, oavsett förutsättningarna 

som råder på ett specifikt fritidshem.  

 

Många av barnen anser att fritidspedagogerna inte är delaktiga i verksamheten, i alla fall inte 

i de delar som innefattar fysisk aktivitet. Vi förmodar att om man som fritidspedagog vågar 

släppa loss och deltaga så kan barns egen nyfikenhet växa. Samtidigt som det är viktigt att 

besitta en känsla för om barnens aktivitet är så pass fungerande att det istället är bättre att 

inta en mer observerande roll. Stötta barnen i aktiviteten när det behövs, men låt de få äga 

aktiviteten och själva skapa ramarna kring den.  

 

Det visar sig att kunskapen om styrdokumenten är beskedliga, men vi önskar att det är något 

som förbättras framöver. Det kommer snart en ny läroplan och det är ett lysande tillfälle till 

en ”nystart” till att sätta sig in i vad vårt uppdrag egentligen går ut på. För att vi ska kunna 

visa upp den yrkesstolthet som krävs för att det ska bli mer accepterat så krävs givetvis att vi 

är professionella i vårt förhållningssätt och i vår kunskap. Vi förmodar att den nya läropla-

nen kommer att bli en lysande språngbräda för just detta. 

 

Fritidspedagogernas egna tankar visar på att det finns en stor optimism och ett stort engage-

mang. Det finns en drivkraft att utveckla fritidshemmen och det finns en stark tro på yrket. 

Så som vi ser det handlar det mycket om att leva i nuet och skapa den bästa verksamhet vi 

kan utifrån de verktyg som vi har att tillgå. Vi menar inte att allt ska accepteras, men att fri-

tidspedagoger i verksamheten skapar en miljö som är anpassad till barnen. Sen är det givet-

vis viktigt att alla som arbetar inom fritidsverksamheten strävar mot att fritidshemmet skall 

få tar mer plats i skolvärlden. 
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Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare kring om det finns några likheter och skillnader 

när det gäller pojkar och flickors fysiska aktivitet. Är det så att pojkar är mer fysiskt aktiva 

än flickor i fritidsverksamheten? Är pojkars aktiviteter inriktade mot sport och flickors ak-

tivteter mer inriktade mot leken?  

 

Det framkommer i vårt resultat att fritidspedagogerna inte medverkar i den utsträckning som 

barnen önskar. Fritidspedagogerna finns närvarande, men vid sidan av aktiviteten. De intar 

för det mesta en observerande roll för att kunna ”rycka in om det händer något”. Påverkas 

barnens lärande och sociala utveckling annorlunda om fritidspedagogerna varit mer delakti-

ga i aktiviteterna?  
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TACK 

Vi vill tacka fritidspedagogerna och barnen som ställde upp på våra intervjuer. Vi kände oss 

väl mottagna och uppmuntrades av den entusiasm som vi möttes av. Vår handledare Maud 

Ihrskog ska också ha ett stort tack för allt stöd och all vägledning under arbetets gång. Av-

slutningsvis vill vi tacka varandra samt de som har varit ett stöd för oss under vägens gång.  
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       Bilaga I 

 

2010-10-06 

 

Till vårdnadshavare 

 

Hej!  

Vi är tre stycken som studerar för att bli Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverk-

samhet. I höst har vi påbörjat vår sista termin på högskolan i Borås, vilket innebär att vi ska 

skriva vårt examensarbete. Vårt syfte är att undersöka hur elever och pedagoger uppfattar fysisk 

aktivitet i fritidshemmet. Vår undersökning bygger på gruppintervjuer bland elever och enskilda 

intervjuer med pedagoger. På ett tydligt sätt kommer det att förklaras för eleverna vad vi har för 

syfte med undersökningen. Vår undersökning riktar sig in på elever som går i årskurs tre, där av 

att ni får denna förfrågan.  

 

Intervjuerna kommer att göras i skolan/på fritidshemmet och barnens deltagande är frivilligt. Väl 

i intervjun så kan eleven välja att avbryta precis när denne känner för det. Uppgifter om barnen 

kommer att behandlas utifrån de regler som finns om konfidentialitet och sekretess, vilket inne-

bär att skolans och barnens namn inte kommer att framgå i uppsatsen utan fingeras.  

 

Vi behöver vårdnadshavares medgivande för att få genomföra dess intervjuer, så vi vore mycket 

tacksamma om ni ställer er positiva till att vi får intervjua ert barn. Får vi ert medgivande så 

kommer intervjun att spelas in, detta för att vi på ett mer korrekt sätt ska kunna använda svaren 

vi får.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Holgersson (mobil: XXXX-XX XX XX) 

David Payani Gunnarsson (mobil: XXXX-XX XX XX) 

Maria Teleby (mobil: XXXX-XX XX XX) 

Maud Ihrskog (Handledare) Telefon: XXX-XXX XX XX E-post: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Klipp av och återlämna medgivandet till ___________ senast Fredagen den 22 Oktober, tack! 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE  

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuat av lärarstudenter  

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuat av lärarstudenter  

 

……………………………………………………………………………………………  
(Barnets namn)  

 

………………  
Datum  

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
(Målsmans underskrift) 
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Bilaga II 

Intervjufrågor – Fritidspedagoger 

 

 Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

 

 Vet du vad det står i styrdokumenten om fysisk aktivitet? 

 

 På vilket sätt går det att uppnå de mål från läroplanen/ styrdokument, när det gäller 

fysisk aktivitet? 

 

 Hur ser fritidshemmets miljö ut i förhållande till fysisk aktivitet? Hur använder ni:  
 

- Skolgård 

- Närområdet 

- Fritidsanläggningar/Idrottshall 
 

 Hur tillgodoses barnens intressen och behov av fysisk aktivitet i fritidsverksamhe-

ten? 
 

 Brukar du delta i de fysiska aktiviteterna ni gör med barnen i fritidsverksamheten? 

 

 Har du några övriga önskningar utifrån måluppfyllelse i styrdokumenten, gällande 

fysisk aktivitet? 
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 Bilaga III 

Intervjufrågor – Barn  

 

 Vad är fysisk aktivitet för er? 

 

 Vad gör ni för gemensamma fysiska aktiviteter på fritids? 

 

 Varför tror du att personalen på fritids väljer just de aktiviteterna? 

 

 Brukar personalen på fritids delta på de fysiska aktiviteterna? 

 

 Får ni vara med och bestämma vad ni ska göra för fysiska aktiviteter? Varför/Varför 

inte?  

 

 Om ni leker själva, vad brukar ni göra då för fysiska aktiviteter?  
 

 Tycker ni att det är viktigt att röra på sig? Varför/Varför inte?  

 

 


