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SAMMANFATTNING 
Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på 
tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysisk 
aktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet 
för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet 
på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever 
att bli delaktiga till fysisk aktivitet? 
 
Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in 
relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med tre 
fritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteori 
som visar på relationen mellan barnen och samhället. 
 
Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktig 
del i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen 
blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på 
fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas 
förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.  
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1. INLEDNING 
Arbetet kommer att behandla vilka förutsättningar barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem 
utifrån fritidslärares erfarenheter och syn på dessa aktiviteter. Fysisk aktivitet är en viktig del 
av barns utveckling både fysiskt och psykiskt, menar Grindberg (2000, s. 21). Det ligger därför 
ett stort ansvar på fritidshemmets personal, att erbjuda värdefulla och innehållsrika aktiviteter 
för eleverna. Skolan har ett ansvar att erbjuda fysisk aktivitet som sträcker sig över hela 
skoldagen (Skolverket 2011:9). Fritidshemmet har krav på sig att skapa förutsättningar för att 
barnen skall bli fysisk aktiva (lgr11). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet nämns att (2011, rev. 2018, s. 24):  

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få 
delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för 
att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur 
fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 
Utifrån läroplanen är det alla fritidslärares uppgift att skapa dessa förutsättningar på 
fritidshemmet. Vidare beskriver Pihlgren (2017, s. 13) att fritidshemmet har i uppdrag att skapa 
förutsättningar som bidrar till att utveckla barnens fysiska förmågor. Med fokus på 
fritidshemmet, den didaktiska delen i både lärande och omsorg kan bidra till integrerade 
aktiviteter. Johansson (2011, ss. 23–30) beskriver att lärandet och inspirationen för barnen sker 
genom vardagliga aktiviteter på fritidshemmet. Exempelvis när barnen är ute och leker 
kurragömma eller spelar fotboll med varandra. De lär och aktiverar sig genom att observera 
varandra och inspireras av att leka tillsammans. Leken bidrar exempelvis till att barnen blir 
fysiskt aktiva och de utvecklar sitt sociala samspel. 
 
Idag är forskning kring fysisk aktivitet i fritidshem begränsad. Det gör att vår forskningsfråga 
blir ännu mer angelägen.  
 
Anledningen till att vi väljer ämnet fysisk aktivitet, är för att det är något vi båda har utövat 
under hela vår uppväxt. I skolan tillhörde vi den grupp av barn, som älskade vara ute och leka. 
Den fysiska aktiviteten ger positiva faktorer som kan bidrar till en god hälsa och god kondition 
hos barnen, därför anser att den fysiska aktiviteten är ett viktigt inslag i barnens uppväxt. Att 
inkludera en fysisk aktivitet i undervisningen i ett tidigt stadium, kan skapa en stadig grund för 
barnens utveckling genom livets gång, både fysiskt och psykiskt. Under utbildningen, i 
synnerhet under vår VFU-period, har vi sett hur den fysiska aktiviteten skapar glädje hos 
eleverna. Därför har vi fått ett ökat intresse för att undersöka hur fritidslärarna arbetar för att 
skapa fysisk aktivitet. Vårt intresse är inriktat på hur och varför fysisk aktivitet på fritidshemmet 
har en positiv inverkan på elevernas hälsa i stort 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem 
utifrån fritidslärares erfarenheter och syn på dessa aktiviteter.    

Frågeställning 
Hur skapar fritidslärare förutsättningar för barn att bli delaktiga i verksamheter med fysisk aktivitet? 
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2. BAKGRUND 
Detta kapitel kommer först att presentera bakgrunden till vårt ämnesområde när det gäller fysisk 
aktivitet på fritidshem. Först introduceras kortfattat fritidshemmets historia för att få en 
förståelse för dess utveckling. Sedan definieras vad fysisk aktivitet står för, både som begrepp 
och ord. Detta för att ge en förståelse för vad fysisk aktivitet innebär. Därefter redogörs för 
styrdokumenten gällande fysisk aktivitet på fritidshemmet. Slutligen redogörs det för tidigare 
forskning i ämnet fysisk aktivitet.  

2.1 Bakgrund till ämnesområdet 
Följande avsnitt kommer att presentera bakgrunden till vårt ämnesområde gällande 
fritidshemmets historia, samt redogöra för vad begreppet fysisk aktivitet innebär och står för.  

2.1.1 Arbetsstuga  
Rohlin (2011, s. 61) förklarar att Sveriges industrialisering gick snabbt framåt i slutet av 1800-
talet, vilket ledde till en stor förändring i landets storstäder. Detta påverkade barnen i 
arbetarklassen. Genom att barnen lämnades hemma själva, medan familjerna arbetade för att 
kunna försörja sina barn.  
Johansson (2011, s. 81) belyser att de första arbetsstugorna kom till under 1800-talet. 
Tillkomsten av stugorna låg till grund i att fattiga barn som hittade på ofog och skolkade skulle 
erbjudas en plats där de fick förebilder för hur livet skulle levas. 
 

2.1.2 Eftermiddagshem  
Johansson (2011, s. 83) beskriver att eftermiddagshem var en verksamhet som var öppen för 
barn efter att de slutat skolan för dagen. Huvudinriktningen för verksamheten var rekreation 
och läxläsning, till skillnad från de tidigare arbetsstugorna där hantverk och arbete stod i fokus. 
I slutet av 1940-talet ökade statusen för utbildning i flera olika samhällsklasser. Att på 
eftermiddagshemmen erbjuda goda rekreationsmöjligheter skulle bidra till ökade möjligheter 
för barnen att prestera framgångsrikt i livet. 
 

2.1.3 Fritidshem  
Johansson (2011, s. 84) förklarar att den fritidspedagogiska verksamheten har haft olika 
intresseområden genom åren, mycket beroende på konjunkturen. Frågor som ständigt varit 
aktuella inom verksamheten är frågor som: ekonomi, social utveckling, och kunskap.  
 
Johansson (2011, s.85) beskriver att den industriella utvecklingen och förändringen av 
samhället under 1960-talet bidrog till att en större del av befolkningen behövdes inom 
yrkeslivet, även kvinnor. Detta bidrog till att behov av barnomsorg ökade även utanför tiden 
barnen går i skolan. I och med de ökade behoven börjar fritidshemmet byggas upp. Under mitten 
av 1960 började det utbildas personal som skulle arbeta på fritidshemmen, nämligen 
fritidslärare. 
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2.2 Fysisk aktivitet  
Vår studie kommer att ha ett stort inslag av de förutsättningar barn på fritidshem ges till fysisk 
aktivitet. Därför kommer vi här att definiera begreppet fysisk aktivitet och dess innebörd.  
Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) innefattar fysisk aktivitet allt som ökar kroppens 
energiförbrukning genom kroppsrörelse av skelettmuskulaturens kontraktion. Som begrepp 
innefattar fysisk aktivitet all kroppsrörelse såväl under fritid som under arbete. Det innefattar 
flera olika former av kroppsövningar, till exempel: lek, idrott, gymnastik, kroppsövning, 
friluftsliv och motion. Tidigare under 1960 talet hade fysisk aktivitet en annan mening. Fysisk 
aktivitet sågs då som något där prestation stod i fokus och att man skulle svettas och anstränga 
sig. Idag ses fysisk aktivitet istället som något som kan ge hälsovinster, det innebär att 
aktiviteten inte behöver vara pulshöjande för att klassas som fysisk aktivitet. Enligt 
folkhälsokollen (2011) är människan byggd för rörelse, alltså fysisk aktivitet. Det som kan 
klassas som fysisk aktivitet är något som påverkar kroppens organsystem på flera olika sätt. 
Rent fysiologiskt definieras all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen som fysisk 
aktivitet. Träning är en fysisk aktivitet som bidrar till att öka eller behålla kroppens 
prestationsförmåga, men den största delen av fysisk aktivitet är alltså inte träning utan är 
kroppsrörelse som sker till vardags exempelvis i hemmet, fritiden eller arbetet. 

2.3.Styrdokument 
Idag har fritidshemsverksamheten blivit en utbredd verksamhet i Sverige. Under hösten 2017 
fanns det drygt 4 250 fritidshem med 484 400 inskrivna elever (Skolverket 2017). Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2018) nämns att: 
 
Fritidshemmets uppdrag idag är att erbjuda alla barn en meningsfull fritid som innefattar både 
omsorg och lärande: Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar 
sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 
kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. 
 
I styrdokumenten står det att alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid som innefattar både 
lärande och omsorg, i detta ingår även fysisk aktivitet i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2018, s. 24) nämns att:  
 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få 
delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för 
att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur 
fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, 
rörelse. 

Det är varje fritidslärares uppdrag att följa styrdokumenten genom att se till att skapa de 
förutsättningar som krävs för att barnen ska utveckla en allsidig rörelseförmåga genom fysiska 
aktiviteter som främjar barnens intressen. 
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3.TIDIGARE FORSKNING 
Det här kapitlet handlar om tidigare forskning som är relevant för den här studien. Fysisk 
aktivitet på fritidshemmet är ett obeforskat ämne och det finns därför få vetenskapliga studier i 
ämnet. De texter vi tar upp här har koppling till fysisk aktivitet på fritidshemmet på olika sätt, 
gällande lärande och utveckling. Inledningsvis återges för vilka former man arbetar med fysisk 
aktivitet på fritidshem. Därefter miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Positiva effekter av fysisk 
aktivitet, fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Kognitiv utveckling och hinder för fysisk 
aktivitet.  

3.1 Fysisk aktivitet på fritidshemmet 
Pihlgren (2017, s. 13) beskriver att fritidshemmet har i uppdrag att skapa förutsättningar som 
bidrar till att utveckla barnens fysiska förmågor. Med fokus på fritidshemmet, den didaktiska 
delen i både lärande och omsorg kan bidra till integrerade aktiviteter.  
Enligt Ahlgren (2017, ss. 108–109) stimuleras barnen på fritidshemmet många gånger genom 
det informella lärandet. Det innebär att fritidsläraren i sina didaktiska handlingar utgår från att 
förstå barnet, genom individens tankar och erfarenheter. Fritidsläraren använder sedan detta i 
utformningen av lärandemiljöer på fritidshemmet. På så sätt stimuleras barnet till lärande 
genom sina egna förmågor och intressen. Lärandet blir informellt på så sätt att det inte är barnet 
som är lärling och fritidsläraren som är läromästare. I det informella lärandet har fritidslärare 
flera didaktiska praktiska verktyg exempelvis: hopprep, bollar med mera till hjälp för att bidra 
till fysisk aktivitet på fritidshemmet. 
 
Även internationell forskning har belyst olika pedagogiska verktyg som syftar till att stimulera 
barns fysiska aktivitet specifikt i verksamhet som sker efter skoltid. De kanadensiska forskarna 
Macfarlane, K. Wharf Higgins, J. & Naylor, P-J. (2017) beskriver vikten av att fr efter skoltiden 
kan samarbeta, för att på så sätt få fram de kunskaper som krävs, för att demonstrera utövandet 
av fysisk aktivitet för eleverna. I artikeln föreslås ett online-baserat verktyg för att lära ut, vilket 
kan vara en effektiv metod. Forskarna föreslår t.ex. en instruktionsvideo som vid vissa tillfällen 
kan ersätta en fritidslärare för att instruera eleverna vid olika fysiska aktiviteter. 
 
Kane (2011, s. 167) beskriver att i fritidshemmet är leken central och kan ses som ett didaktiskt 
verktyg för att främja barns utveckling och lärande. Att som fritidslärare ta ett steg tillbaka för 
att observera barnens lek och sedan föra samtal med sina kollegor om det man kunnat se av 
barnens lek, kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och kunskaper av lärande för barnen. 
Johansson (2011, ss. 23–30) beskriver att lärandet och inspirationen för barnen sker genom 
vardagliga aktiviteter på fritidshemmet. Exempelvis när barnen är ute och leker kurragömma 
eller spelar fotboll med varandra. De lär och aktiverar sig genom att observera varandra och 
inspireras av att leka tillsammans. Leken bidrar exempelvis till att barnen blir fysisk aktiva och 
de utvecklar sitt sociala samspel. Vidare beskriver Kane (2011, ss. 222–223) att den fria leken 
är grunden i fritidspedagogiken. Den fria leken är viktig på så sätt att den utvecklar barnets 
psykiska, fysiska och sociala förmågor. Fritidsläraren ska förhålla sig till den fria leken på ett 
sätt som gör att den bidrar till att hjälpa eleverna att utvecklas inom olika områden. 
   

3.2Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet  
Enligt Hippinen Ahlgren (2017, s. 116) finns det flera olika miljöer inom fritidshemmet. Det är 
dels den fysiska miljön, men även den psykiska miljön som behandlar barnens socialisation, 
trygghet och identitetsskapande. Att använda miljön som ett didaktiskt verktyg hjälper 
fritidsläraren att bygga upp en förbindelse som bidrar till att stimulera barnen till aktivitet både 
individuellt och i grupp. Hur fritidsläraren ser på barnet, kan ses som ett samband i arbetet med 
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miljön genom att se och bedöma om miljön skapar förutsättningar eller hinder för barnets 
utveckling. Enligt Hippinen Ahlgren (2017, s. 99) signalerar miljön till barnen på fritidshemmet 
om de har möjlighet att känna sig trygga och välkomna. Arbetet fritidslärarna gör med 
utformningen av miljön som didaktiskt verktyg kan ha olika avsikter beroende på vad 
barngruppen behöver inspireras till och vad syftet är att barnen ska utveckla och lära, 
exempelvis att bli fysisk aktiva. Hippinen Ahlgren (2017, s. 130) beskriver att när fritidsläraren 
ska använda miljön som verktyg för undervisning på fritidshemmet krävs en medvetenhet som 
skapas genom att reflektera över miljön och planera därefter.  
 

3.3 Positiva effekter av fysisk aktivitet  
Under denna rubrik belyses en del av de positiva effekter som fysisk aktivitet kan bidra till. 
Faskunger (2008, s. 6) beskriver att det är mycket som pekar på att barn idag är mindre fysiskt 
aktiva. Generellt sett har stillasittande aktiviteter ökat. Folkhälsomyndigheten (2018) visar att 
fysisk inaktivitet ökar bland barn idag. Det är viktigt att barn är fysiskt aktiva för det bidrar till 
att minska risken till att kroniska sjukdomar ökar i framtiden, exempelvis: depression, övervikt, 
benskörhet och diabetes typ 2. Fysisk aktivitet regelbundet är en bidragande faktor för barns 
framtida och nuvarande hälsa, både socialt, psykiskt och fysiskt. 
 
Grindberg (2000, s. 21) Beskriver att arbeta med fysisk fostran i skolan är viktigt för barnens 
psykiska, fysiska och mentala utveckling. Fritidslärarna har i uppgift att garantera att barns 
behov av att röra på sig tillgodoses genom att se till att skapa positiva upplevelser för barnen 
till att vara fysisk aktiva varje dag.  
 

3.3.1 Fysisk hälsa 
Statens folkhälsoinstitut (2010) visar att vikten av fysisk aktivitet är ett begrepp, som kopplar 
ihop både motion, idrott och hälsa. Barnen får förbättrad fysisk hälsa och ökad 
prestationsförmåga genom kroppsrörelse och fysisk aktivitet. Andersson (2012, s. 30) beskriver 
att det är viktigt för ungdomar och barn att röra på sig regelbundet genom olika typer av 
rörelsemönster. Detta bidrar bl.a. till att stärka deras skelett. Andersson (2012, s. 30) beskriver 
vidare att barn och ungdomar har störst möjlighet till att bygga ett starkt skelett strax innan 
puberteten. Att bygga upp ett starkt skelett i tidig ålder, är något som bidrar till att minska 
riskerna för frakturer och benbrott under resten av livet. Det är viktigt att belasta skelettet i olika 
former av rörelser. Det minskar risken att drabbas av exempelvis benskörhet, hävdar Wiking & 
Lindström (2005, s. 34). Vidare beskriver Larsson & Bergström (2002, s.26) att barnen växer 
och blir starkare när de använder sina muskler. Barnen utvecklar också sina rörelseförmågor 
när de hoppar, springer och klättrar. De bibehåller balansen i kroppens olika organ och stärker 
även immunförsvaret. 

3.3.2 Psykisk hälsa   
Nestor (2017) definierar att den psykiska hälsan har olika betydelse beroende på hur individen 
känslomässigt mår. Det kan handla om den känslan människan har inom sig som inte visas utåt. 
Människan påverkas av olika faktorer som orsakar det känslomässiga måendet negativt, på 
grund av någon sjukdom eller andra faktorer som exempelvis skola och stress. Har individens 
hälsa blivit påverkad kan det leda till att olika besvär uppstår, som människan lider av och livets 
balans då präglas, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Ericsson (2003, s.2) hävdar att fysisk 
aktivitet och hälsa är en viktig faktor som spelar en stor roll i barnens livsstil. Fysisk aktivitet 
har en positiv inverkan på hur barnen mår känslomässigt, vilket även kan bidra till att barnen 
lättare utvecklar kunskaper. Genom den fysiska aktiviteten utvecklar barnen förståelse för 
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förhållandet mellan lärande och välmående, samt att de utvecklar en livsstil till att vara fysiskt 
aktiva.   
 

3.3.3 Social hälsa  
Sveriges riksidrottsförbund (2009) beskriver ett samband mellan social hälsa och fysisk 
aktivitet. Fysiska aktiviteter bidrar till positivt klimat och ökad social kompetens. Daglig fysisk 
aktivitet bidrar också till att samarbetsförmågan hos barnen förbättras.  
 
Wolmensjö (2006, s. 31) beskriver att elever och lärare erfar, att fysisk aktivitet bidrar till att 
stärka elevernas välmående i skolan. De menar att gemenskapen, gruppkänslan och 
sammanhållningen stärks. 
 

3.3.4 Motorisk utveckling  
Ericsson (2003, ss. 11–13) beskriver att arbeta med fysiska aktiviteter skapar positiva effekter 
hos barnen. Samtidigt ökar deras motoriska färdigheter och rörelseförmågor. Exempelvis på de 
motoriska färdigheterna är att springa, hoppa, krypa och klättra. Detta ger en positiv inverkan 
för utvecklingen av de positiva effekterna hos barnen. Aspekter som också utvecklas hos barnen 
via deras motoriska erfarenheter är deras självkänsla, koncentrationsförmåga och ökar deras 
trivsel i skolan i stort. Nilsson (2007, s. 204) beskriver att en god motorik sett till ett 
utvecklingsperspektiv, påverkar barns självtillit och koncentrationsförmåga positivt, vilket i 
förlängningen leder till utveckling av barnens sociala färdigheter.   
 

3.3.5 Kognitiv utveckling  
Björklid (2005, s. 175) beskriver att arbetet med den fysiska aktiviteten en viktig faktor av 
skolans kunskapsuppdrag. Eleverna får en ökad koncentrationsförmåga och lugnare lärmiljö i 
klassrummet. En annan faktor som påverkar kunskapsutvecklingen konstruktivt, är skapandet 
av en daglig fysisk aktivitet, det bidrar till ett socialt klimat i klassen. Fysisk aktivitet förbättrar 
också det sociala samspelet mellan elever och lärare. Flera skolor upplever att när barnen varit 
fysiskt aktiva så minskar konflikter och kränkningar i klassrummet. Elevernas 
prestationsförmåga ökar av fysisk aktivitet. Lärare märker det på slutresultatsbetyg i deras 
nationella prov.  Att satsa för att inkludera en daglig fysisk aktivitet i skolan kan ge positiva 
effekter och en bättre lärandemiljö, som bidrar till god kunskapsutveckling för eleverna enligt 
(Björklid 2005, s. 175). 
 
Ericsson & Larsson (2005, ss. 16–17) beskriver att det gjordes en studie i en skola i södra 
Sverige som undersökte elever som var födda år 1990–1992. Det var en delstudie i 
Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil, som syftade till att studera effekterna av fysisk 
aktivitet i skolan och sambandet mellan skolprestationer och motoriken. Eleverna följdes under 
hela grundskoletiden, dvs under nio år i en longitudinell studie. Slutsatsen av denna del av 
studien i Bunkefloprojektet som varade i nio år, visade att daglig förekommande idrotts och 
hälsa lektion, och en lämpad motorisk träning, ger en potential till att utveckla och förbättra 
både motoriken och skolprestationer. Detta leder till att en större andel elever klarar 
grundskolans mål och kriterier, och på så sätt bli behöriga till vidare gymnasiestudier.  

3.5Hinder för Fysisk aktivitet 
Faskunger (2008, s. 6) beskriver att det för att bidra till barnens fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande krävs ett helhetsperspektiv från samhällets sida, gällande planering för att skapa 
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barnvänliga miljöer. De senaste årtiondena har barns möjligheter till att röra sig på egen hand 
minskat på grund av hinder från samhället. Hinder i form av exempelvis ökad biltrafik, 
motorfordon i höga hastigheter, växande avstånd till parker och lekplatser. Trenden visar att 
barn inte längre vistas lika mycket i utomhusmiljöer som tidigare.  
 
En ökad utomhusvistelse behövs för att barnen ska stimuleras till fysisk aktivitet, att främja 
hälsa och öka kontakten med naturen. Faskunger (2008, s. 6) beskriver vidare att detta bör vara 
en högt prioriterad fråga för samhället. Det krävs att samhället gör uppoffringar till att 
möjliggöra utomhusvistelse, genom att bygga en säker och trygg miljö för barnen som stödjer 
deras intresse och vardagsaktiviteter. Raustorp (2004, s. 41) menar att ur samhällets perspektiv 
finns det en stor möjlighet att göra vinster både ur ekonomisk, och ur hälsosynpunkt. Genom 
att man utökar skolans idrottsundervisning och investerar i ungdomars motionsvanor bidrar 
detta i längden till ökning av insparade vårdkostnader för samhället. Nilsson (2007, ss. 204–
216) beskriver att ett problem som kan uppstå när det gäller att skapa daglig fysisk aktivitet till 
eleverna i skolan, kan vara att målen som ska eftersträvas kan bli svåra att uppnå på grund av 
hur miljön ser ut på skolan. Det kan avse storleken på idrottshallen och vilka tids möjligheter 
som finns till att bedriva sin verksamhet där.  
 
Larsson (2012, ss. 35–36) beskriver att det kan se olika ut mellan skolor, gällande hur 
fritidslärarna väljer att eftersträva arbetet med daglig fysisk aktivitet för eleverna. Detta på 
grund av att skolans uppdrag till daglig fysisk är väldigt tolkningsbar och det saknas tydliga 
ramar till hur den fysiska aktiviteten ska bedrivas rent praktiskt. Mycket handlar istället om 
fritidslärarnas eget förhållningssätt och inställning till att möjliggöra daglig fysisk aktivitet för 
eleverna.  
 

3.6TEORETISK RAM 
I analysen av resultatet i vår studie använder vi oss av psykologen Urie Bronfenbrenner teori 
om utvecklingsekologi. Tetzchner (2016, ss. 51–52) och Hwang & Nilsson (2011, ss.71–72) 
beskriver att Bronfenbrenner intresserade sig för en viktig del i barnens utveckling både i 
samhället och familjelivet. Teorin framvisar individens interaktion i förhållandet mellan 
medfödda förkunskaper och den omvärld som individen lever i. Barns utveckling sker i samspel 
med olika kulturella och sociala sammanhang som de själva påverkar och samtidigt blir 
påverkade av.  
 
Bronfenbrenner ramar in sin teori enligt fyra hierarkiska och ekologiska nivåer som tillsammans 
består av barns uppväxtmiljö, vilket beskrivs i det följande. Mikrosystemet som utgör barnet 
och dess närmast dagliga relationer, såsom syskon, föräldrar, skola och fritidshem. 
Mesosystemet som utgör sambandet mellan flera mikrosystem som barnet aktivt deltar i. 
Exosystemet är ett stort socialt sammanhang där barnet själv inte ingår, men är viktig för 
familjen. Det i sin tur påverkar barnets liv, exempelvis föräldrarnas sociala nätverk och 
arbetsplats. Makrosystemet är ett system där regering, samhällsinstitutioner med mera ingår. 
Det innehåller lagar, värderingar och seder från samhället som i sin tur påverkar det som sker i 
de andra systemen. Alla dessa nivåer påverkar varandra. Det händelser som sker på en nivå kan 
påverka de övriga Hwang & Nilsson (2011, s.72). För att applicera Bronfenbrenners teori till 
vår studie, har vi valt att illustrera teorin genom en cirkel, som innefattar de fyra olika nivåerna. 
De påverkar förutsättningarna som barn ges på fritidshem till fysisk aktivitet. Den innersta 
nivån är mikrosystemet. Som belyser förutsättningar barnet har till att bli fysiskt aktiva beroende 
på deras ålder, egna intressen, förkunskaper och tidigare erfarenheter. Den andra nivån är 
mesosystemet som belyser vilka förutsättningar fritidshemmet har för att arbeta med fysisk 
aktivitet sett till miljön både inomhus och utomhus. Hur fritidslärarna definierar och förhåller 
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sig till fysisk aktivitet, samt hur de arbetar med den, utifrån planerade aktiviteter och barnens 
egna initiativ. I den tredje nivån, exosystemet, ser vi till vilka förutsättningar som finns från 
samhället till fysisk aktivitet på fritidshemmet. Där ingår tidsmöjligheter, ekonomi och 
fritidshemmets närmiljö runt omkring, exempelvis skog lekplatser sjöar. Makrosystemet, den 
fjärde nivån, påverkar vilka förutsättningar läroplanen ger till arbete med fysisk aktivitet på 
fritidshemmet. Se figuren nedan. 
 

 
 
Figuren illustrerar Bronfenbrenners fyra hierarkiska och ekologiska nivåer. Teorin är relevant 
för vår studie, då nivåerna belyser de faktorer som påverkar förutsättningar som barn ges till 
fysisk aktivitet på fritidshem.  
 
 
 

4.Metod  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för kvalitativ metod, kvalitativ intervju och urval. Vi 
kommer även att redogöra för studiens genomförande samt visa på hur vår intervjustudie tar 
hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
 

4.1 Kvalitativ metod  
Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på 
fritidshem. Bryman (2018, ss.58–59) beskriver att kvalitativ metod behandlar en 
erfarenhetsmässig syn på sambandet mellan praktik och teori. Den är tolkningsbaserad, fokus 
ligger på kunskap och förståelse för hur verkligheten ser ut utifrån ett socialt sammanhang. 
Undersökningar i denna metod utgår från att skapa förståelse för människors sätt att tänka, 
reagera och resonera. Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 
Kvalitativ intervju gör det möjligt för respondenterna att ge en nyanserad bild över hur de 

 

    

 
Mikrosystem: 
Barn 

 Mesosystem:	Fritishemmet 

 
Ekosystem: 
Samhället 

 Makrosystem:	Läroplan	 
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arbetar för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet vilket gör metoden lämplig i denna 
studie. 
 

4.2 Kvalitativ intervju  
Metoden som har valts i genomförandet av studien är kvalitativ intervjumetod. Det valdes för 
att samla in data som är relevant utifrån studiens syfte, det vill säga att belysa de förutsättningar 
som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Den utgår också från vår frågeställning om hur 
fritidslärare skapar förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet. Utifrån detta 
kommer vi att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018, ss.58–59) 
beskriver att i den semistrukturerade formen utgår intervjun från förutbestämda öppna frågor, 
som är relevanta utifrån syftet med studien. Under intervjun kan det ställas följdfrågor och 
personen som intervjuas uppmuntras till att utveckla sina svar på frågorna. Bryman beskriver 
vidare att semistrukturerade intervjuer utgår från att skapa förståelse för människors sätt att 
tänka, reagera och resonera kring området som studien behandlar (Bryman 2018, ss.58–59).  
 
Andersson (2013, s. 58) framhåller att semistrukturerade och personliga intervjuer ger högre 
kvalité genom att noggrant beskriva de som intervjun ska handla om och vad syftet är. Detta 
bidrar till ett förbättrat förtroende mellan den som intervjuar och den som deltar i intervjun. När 
intervjun genomförs är det viktigt att tänka på att man ska få svar på sina frågor, så att det inte 
endast blir en artig konversation. Ett förhållningssätt till att få ut så mycket som möjligt av 
intervjun är att börja lättsamt för att sedan gå in djupare i sina frågor. 
 
Ahrne & Svensson (2015, s.37) beskriver att i intervjusituationen är det viktigt att ge tid och 
utrymme till den som intervjuas. Detta gör man genom att visa att man lyssnar. Inte 
argumenterar eller ger råd eller moraliska förmaningar under intervjun.  
 

 4.3 Urval  
Studien genomfördes på tre F-6 skolor. Sex intervjuer genomfördes på tre olika skolor i tre 
olika kommuner. Intervjuerna genomfördes med högskoleutbildad fritidspersonal ifrån de olika 
skolorna. Personalen som intervjuades hade arbetat på skolorna under en längre tid. Valet av 
personal som kom att ingå i studien grundade sig i flera anledningar. Vi hade sedan tidigare en 
kontakt med personalen genom verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbete. Vi visste att 
de här personerna hade arbetat inom skolan under en längre tid. På grund av det förstod vi att 
de hade med sig mycket erfarenheter som kunde bidra till att vi fick en gedigen datainsamling 
som skulle komma att berika vår studie. Bryman (2018, ss. 58–59) beskriver att intervjua 
utbildad personal i fritidshem stärker intervjuns relevans med koppling till syftet.  
 
Anledningen till att vi valde skolor i från olika kommuner är att det låg i vårt intresse att se 
likheter och skillnader, samt vad yttre förutsättningar som exempelvis skolgårdar, lokaler kan 
ha för påverkan till fritidslärarnas arbete med fysisk aktivitet. 
 
Nedan presenteras respondenternas erfarenheter beträffande antal år i yrket, aktuell barngrupp 
samt utbildningsnivå: 
 
Fritidslärare 1 tog examen år 1994. Hen har varit verksam som fritidslärare i 25 år och arbetar 
med de äldre barnen i åldrar mellan 6–12. Hen har idrott som tillvalsämne.  
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Fritidslärare 2 tog examen år 2009. Hen har varit verksam som fritidslärare och förskollärare i 
10 år och arbetar mot de yngre barnen 6–9. Hen är utbildad som lärare och fritidslärare samt 
förskollärare. 
 
Fritidslärare 3 tog examen år 2009. Utbildningen hette Barn och ungas uppväxtvillkor och 
sociala utveckling och specialisering mot idrott. Hen arbetar med årskurs 8–12 har varit 
verksam under 10 år som fritidslärare.  
 
Fritidslärare 4 tog examen år 1999. Hen har varit verksam som fritidslärare i 20 år. Hen har 
arbetat som barnskötare, och sedan vidareutbildat sig till fritidslärare. Hen har arbetet med barn 
mellan 8–11 år och har bild och idrott som tillvalsämnen.  
 
Fritidslärare 5 tog examen år 2015. Hen har varit verksam som fritidslärare i 4 år. Hen arbetar 
med barn mellan 8–11 och har idrott som tillvalsämne.  
 
Fritidslärare 6 tog examen år 2009. Hen har varit verksam som fritidslärare i 11. Hen har 
arbetat med barn i ålder mellan 5–12 och har bild och idrotts som tillvalsämnen  
 

4.4 Genomförande och etiska ställningstaganden  
Det första vi gjorde var att formulera ett missivbrev se (bilaga 1). I brevet skrev vi ned vårt 
syfte med studien och förklarade anledningen till genomförandet av intervjun. Vi förklarade 
också tydligt de forskningsetiska principerna. De som ska delta i intervjuerna ska innan de 
medverkar ta del av vårt missivbrev. De ska också ge sin underskrift till att de förstått brevet 
och ge sitt medgivande till att delta i studien. Johansson & Svedner (2010, s. 29) beskriver att 
för att skapa trygghet till de personer som ska delta i studien är det viktigt att de informeras om 
vad materialet kommer att behandlas och vad det ska användas till. 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer - inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2012, ss. 7–14) som redogör för fyra huvudkrav 
som ska följas. 
  
Informationskravet innebär att förmedla information för deltagande, gällande uppgiftens syfte 
i studien. Informanterna skall därvid få vetskap om att det är frivilligt att delta i studien och att 
de har rätt att när helst avbryta sin medverkan. Vi tillgodoser detta krav genom att deltagarna i 
undersökningen kommer att ta del av ovan nämnda information både skriftligt och muntligt. 
 
Samtyckeskravet innebär att den som genomför undersökningen måste se till att deltagarna ger 
sitt medgivande till att delta. Detta görs genom ett samtycke från deltagaren. Under studiens 
gång kan den deltagande personen, när som helst avbryta sin medverkan, utan konsekvenser 
eller påtryckningar. Kravet uppfylls genom att vi informerar deltagarna i intervjuerna om 
samtyckeskravet.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en undersökning ska omfattas av största möjliga 
anonymitet. Känsliga uppgifter ska tas hand om så att ingen utomstående kan komma åt dom. 
Kravet tillgodoses genom att vi anonymiserar det insamlade materialet i examensarbetet. 
Anteckningar och annat insamlat material förvaras så att ingen utomstående kan ta del av det. 
  
Nyttjandekravet innebär att när undersökningen rör enskilda individer får det insamlade 
materialet endast användas i det syfte som berör arbetet. Det får inte nyttjas på annat sätt 
Insamlade personuppgifter får aldrig användas till något som kan ha påverkan för den enskilde 
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individen, utan medgivande från personen eller vårdnadshavaren. Information som samlas in 
kommer endast att användas till examensarbetet, på så sätt uppfylls detta krav.  
 
Efter det att vi färdigställt missivbrevet påbörjades arbetet med våra intervjufrågor. Vi 
formulerade frågorna med grundtanken att de ska ge oss relevant material till att kunna ge svar 
till vårt syfte och vår frågeställning, se ovan. Eftersom vi har valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer har vi valt att använda öppna frågor. Detta utgår från en strävan att 
ge utrymme till de som intervjuas, att utveckla sina svar, men också att vi som intervjuar har 
möjlighet att ställa följdfrågor till de svar vi får. För att få struktur i vår intervju och tydliggöra 
kopplingen till vårt syfte och frågeställning väljer vi att under genomförandet utgå ifrån en 
intervjuguide se (bilaga 3). Vi har även förberett följdfrågor beroende på svaren vi får från 
informanterna. 
 
Informanterna som skulle vara delaktiga i studien tog vi kontakt med i god tid innan tillfälle för 
intervjun. Den första kontakten när frågan ställdes om de ville vara delaktiga i studien genom 
att ställa upp på intervju, var under perioden vi hade verksamhetsförlagd utbildning. När vi 
arbetat vidare med studien och fick klarhet i vilken vecka vi ville gå ut och genomföra 
intervjuerna togs ny kontakt med informanterna via telefon. Vi pratade denna gång mer 
ingående om syftet med våra intervjuer. Tid för intervjuerna bestämdes. Vi anpassade oss efter 
den tiden informanterna hade möjlighet att genomföra intervjun. För att stärka kvaliteten på 
intervjustudien är det behövligt att testa sina intervjufrågor, detta görs genom att genomföra 
provintervjuer beskriver Dalen (2015, s. 40). Vi valde att genomföra en provintervju på en 
utbildad lärare för att kontrollera om våra frågor var relevanta och tydliga. Svaren som vi fick 
och responsen från läraren gjorde att vi kände oss säkra med upplägget och med utformningen 
av vår intervjuguide. 
 
Arbetsfördelningen under studien har varit enligt följande: Vi har suttit tillsammans och arbetat, 
där vi gått igenom och skrivit alla delar tillsammans. Det har varit en jämn arbetsfördelning 
mellan oss. 

4.5 Analysmetod  
För att analysera och tolka vårt insamlade material har vi använt oss av en kvalitativ 
analysmetod. Enligt Patel & Davidson (2019, s. 150–152) är det lämpligast att använda 
kvalitativ bearbetning när man genomför analyser av textmaterial. När man genomför 
kvalitativa undersökningar kan det vara mycket text som behöver bearbetas. Det krävs mycket 
arbete och tid för att gå igenom allt material. Ett lämpligt sätt att genomföra analysen är att dela 
upp den och analysera kontinuerligt under arbetets gång. Att analysera kontinuerlig gör att 
analysen blir kvalitativ till skillnad från kvantitativ, där man oftast gör bearbetningen när man 
har samlat in allt material (Patel & Davidson 2019, s. 150–152).  
 
Innan vi påbörjade bearbetningen av datainsamlingen, transkriberade vi intervjuerna på dator. 
Efter det skrev vi ut intervjuerna och varje enskild intervju fick ett fiktivt namn för att behålla 
respondenternas anonymitet. Att sätta namn på varje intervju gjordes för att vi tydligare skulle 
kunna hålla isär respondenternas svar när vi bearbetade intervjuerna.    
 
När vi bearbetade datainsamlingen läste vi först igenom intervjuerna enskilt, en intervju åt 
gången. Nästa steg var att vi använde oss av överstrykningspennor i två olika färger. En färg 
för att belysa skillnader och en färg för gemensamma mönster i respondenternas svar. Vi 
jämförde alla intervjuer och svar med varandra. När vi har strukit över något skrev vi även ner 
detta på ett separat papper. Bearbetningen av intervjuerna skedde kontinuerligt under arbetets 
gång som Patel och Davidson talat väl om. När vi har slutfört alla intervjuer och fått fram allt 
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datamaterial, läste vi igenom allt material igen innan vi påbörjade den sista delen av 
bearbetningen. Patel och Davidson (2019, ss.150–152) belyser att det är betydelsefullt att gå 
igenom allt det insamlade datamaterialet innan man arbetar färdigt den sista delen av 
bearbetningen.  
 
I bearbetningen har vi varit noggranna med att läsa igenom alla intervjuer flera gånger. I 
resultatdelen har vi lagt stor vikt vid att alla respondenternas åsikter, svar och tankar ska 
framkomma. Patel & Davidson (2019, ss. 150–152) påtalar att resultatet av kvalitativa 
undersökningar skrivs många gånger i textform med egna kommentarer blandad med citat. I 
resultatdelen är det viktigt att berika texten med citat, men att vara noga med att det inte blir för 
mycket citat för att texten då kan uppfattas som tråkig, och den som läser texten måste då själv 
göra analysen (Patel & Davidson 2011, s.150–153).  
 
I bearbetningen av intervjuerna har vi tagit hänsyn till Urie Bronfenbrenners teori om 
utvecklingsekologi. Teorin har vi kopplat till de förutsättningar barn ges till fysisk aktivitet på 
fritidshemmet med hänsyn till: definition av fysisk aktivitet; arbete med fysisk aktivitet i 
fritidshem, planerade aktiviteter; barn och vuxnas initiativ, fritidslärarnas förhållningssätt; 
miljö ute och inne; tid.  

4.5.1 Reliabilitet och Validitet 
Trost & Hultåker (2016, s. 61). Reliabilitet och validitet är vanligt förekommande begrepp inom 
studier då forskning måste vara tillförlitlig. Patel & Davidsson (2019, ss. 131–132) beskriver 
att undersökningens reliabilitet, alltså tillförlitligheten, behandlar hur starkt undersökningen 
står emot olika slag av tillfälligheter. Trost & Hultåker (2016, s. 61) beskriver även att 
tillförlitligheten på studien blir högre om resultatet blir liknande vid en förnyad studie inom 
samma område. För att vi i vår studie skulle få så hög tillförlitlighet som möjligt genomförde 
vi alla intervjuer med respondenterna genom att använda samma tillvägagångssätt. Vi valde att 
dela upp intervjuerna och genomföra dem enskilt, tre intervjuer var. Anledningen till att vi valde 
att göra så var för att det skulle bli en avslappnad intervjusituation. Vi ville inte att det skulle 
bli som i ett förhör, som Ahrne & Svensson (2015, s.46) beskriver där två personer sitter och 
ställer frågor till informanten. När vi åkte ut till skolorna valde vi att genomföra intervjuerna i 
en lugn miljö där inget störningsmoment kunde påverka oss. Vi ställde frågan till informanten 
om det var rimligt att kunna spela in intervjuerna. Att tiden på för intervjuerna skulle omfatta 
mellan cirka 20 till 30 minuter. Efter godkännandet satte vi oss ner i ett lugnt rum tillsammans 
med informanten. Vi gick tillsammans igenom arbetet med studien och anledningen till själva 
intervjun. Efter det gick vi tillsammans igenom missivbrevet som de tidigare fått skickat till sig. 
Vi frågade om de hade förstått de som stod i brevet och gick även muntligt igenom de 
forskningsetiska principerna. Det är svårt för oss att kunna bedöma om svaren hade skilt sig åt, 
om någon annan person hade genomfört intervjuerna på samma sätt som vi. Respondenterna 
har enligt oss svarat på våra frågor ärligt och med engagemang. De har visat intresse och delgivit 
oss sina tankar om frågorna som berör studien.  
  
Studien vi har genomfört är av liten skala, och den kan inte generaliseras på alla fritidshem i 
Sverige. Men den blir intressant på så sätt, att den ändå kan säga något om de fritidslärare och 
de fritidshem som vi har studerat, vilket är av intresse då forskningen kring fysisk aktivitet i 
fritidshem är begränsad. 
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5. Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för resultatet av datainsamlingen som vi har fått fram 
från våra intervjuer, för att svara upp mot studiens syfte. Resultatet kommer att redovisas utifrån 
sammanställningen av fritidslärarnas svar från intervjuerna. Alla frågor kommer att belysas och 
jämföras utifrån likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Vi kommer även belysa 
förutsättningar och hinder. Resultatet kommer att visas genom löpande text varvat med citat. 
Underrubrikerna utgår från Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi, med syfte att lyfta 
fram olika centrala kategorier kring fysisk aktivitet på fritidshem. 
   

5.1 Definition av fysisk aktivitet 
Alla fritidslärare i studien definierar att fysisk aktivitet i fritidshem är något som hör ihop med 
att barnen rör på sig i olika former. Definitionen av fysisk aktivitet på fritidshem är väldigt bred 
och kan se olika ut, där många moment ingår. Flera fritidslärare talade om att fysisk aktivitet 
genomförs både inomhus och utomhus när barnen rör på sig i någon form. Men de mest fysiska 
aktiviteterna sker utomhus. De aktiviteter som fritidslärarna definierade som styrda fysiska 
aktiviteter var bland annat fritidsgympa, som är en vuxenstyrd aktivitet, som genomförs på 
fritids en eftermiddag i veckan. Fritidslärare 1 nämner att: 
 

Organiserade lekar i ute-inne miljön så fort man utövar någonting där man rör sig 
med kroppen är fysisk aktivitet. När vi är i skogen försöker jag uppmuntra eleverna 
till att röra på sig och inte bara stå och krama i ett träd. 

 
Vidare talar fritidslärarna om att majoriteten av de fysiska aktiviteterna som sker på 
fritidshemmen är informella aktiviteter utifrån barnens egna initiativ om vad de vill göra. 
Exempelvis när de leker kurragömma, spelar fotboll, basket, eller när de leker i skogsmiljö. 
Fritidslärarna talade även om att fysisk aktivitet sker på ett mycket bredare plan under 
fritidshemstiden, i jämförelse med när barnen går i skolan. Eftersom det finns större möjligheter 
för barnen att vara fysiskt aktiva då. 
 

5.2 Arbete med fysisk aktivitet i fritidshem 
Fritidslärarna talade i intervjuerna om att mycket handlar om att möjliggöra den fysiska 
aktiviteten på fritidshemmet. Stora delar handlar om att anpassa den fysiska aktiviteten i flera 
olika former utifrån elevernas förutsättningar och intressen. Fritidslärare 2 talar om att: 
 

Det inte funkar att bara spela fotbollsmatch, utan att erbjuda eleverna varierade 
aktiviteter. Det vill säga att man erbjuder eleverna alla möjliga olika organiserade 
lekar i gympasalen och valfria lek som eleverna styr. 

 
Skillnader som vi vill belysa utifrån fritidslärarnas arbete är att några fritidslärare arbetade mer 
med planerade vuxenstyrda aktiviteter, medan andra arbetar mer utifrån den fria leken. På ett 
fritidshem arbetade fritidslärarna dagligen med vuxenstyrda fysiska aktiviteter i syfte att få 
barnen till att röra på sig. På ett annat fritidshem arbetar de mer med att anpassa den fysiska 
aktiviteten genom att plocka fram och byta ut material utifrån elevernas förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Samt se till att alla i barngruppen har någon att leka med för att få 
barnen fysiskt aktiva. Fritidslärare 2 berättar att:  



 
 

14 
 

 

Har man inte framme hopprep kommer ingen att hoppa hopprep 

 

Fritidslärarna talade om att anledningen till att arrangera mer formella aktiviteter kan ha att göra 
med att barngruppen behöver tydliga ramar för att bli fysiskt aktiva. Medan i andra grupper kan 
man utforma aktiviteterna mer informellt på grund av barngruppens utformning och egna 
intressen, samt initiativ till att leka lekar där de blir fysiskt aktiva. Vidare talar fritidslärarna om 
att det är ganska lätt att fritidslärare arbetar på ett sätt med att sätta upp regler som motverkar 
att barnen blir fysiskt aktiva. Speciellt i inomhusmiljö, att man inte får springa inomhus eller 
leka kurragömma då de kan krocka och skada sig. Viktigt då är att alltid kunna erbjuda eleverna 
som att kunna gå ut och springa eller leka mer fysiska lekar som inte är lämpliga inomhus. 
Fritidslärare 4 hävdar att:  
 

Ibland kan det handla om en personalfråga, att kunna vara både ute och inne 
medeleverna. 

 
På de flesta fritidshemmen arbetar oftast minst två fritidslärare och då fungerar det oftast att 
man delar upp sig, så att barnen alltid har möjlighet att vara utomhus och vara fysisk aktiva. 
När eleverna är inomhus pratade många fritidslärare om att de arbetade mycket med digitala 
verktyg med exempelvis Just Dance.   
 

5.3 Planerade aktiviteter 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka förutsättningar som finns för planerade 
aktiviteter, sett till barns och vuxnas initiativ. 
 

5.3.2 Vuxnas initiativ 
Det som alla fritidslärare hade gemensamt i det som de uttryckte i intervjuerna när de beskrev 
planerad aktivitet är fritidsgympan en dag i veckan, som är en vuxenstyrd planerad fysisk 
aktivitet. Vidare talar fritidslärarna om att det oftast blir fler planerade aktiviteter. Då sker det 
mer på ett spontant sätt, beroende på hur det ser ut i barngruppen under veckan. Exempelvis om 
barnen inte har något att göra eller att de kommer med önskemål om någon specifik lek eller 
aktivitet.  Fritidslärare 3 nämner att: 

Många gånger möts barnen utifrån deras intressen gällande planering av aktiviteter. 

  
Fritidslärarna hade också gemensamma tankar om att en planerad fysisk aktivitet kan ha väldigt 
bred innebörd om man bortser från de klassiska fysiska aktiviteterna, såsom idrott, fotboll, 
innebandy eller någon annan sport. Fysisk aktivitet kan vara när eleverna går till skogen och 
bygger kojor och leker där. Vilket i grunden är en planerad aktivitet att gå till skogen. Detta var 
något alla fritidslärare gjorde med sina barngrupper flertalet dagar i veckan. Fritidslärare 5 
berättar att: 
 

Skogen ligger precis bredvid skolgården. Dit brukar vi gå flera dagar i veckan där 
mycket fysisk aktivitet ingår.  
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En annan del som alla fritidslärare belyste var att planerade fysiska aktiviteter kan se mycket 
olika ut beroende på vilka fritidslärare som arbetar på avdelningen, beroende på vad de har för 
tidigare erfarenheter och intresse utav fysisk aktivitet. Detta kan bli ett hinder gällande hur 
mycket planerade aktiviteter barnen får till sig. Fritidslärarna belyser att det är viktigt att alla 
fritidslärare som arbetar på fritidshem genomför planerade aktiviteter och bidrar till att eleverna 
rör på sig när det finns behov till det. Det är inte alltid eleverna är fysiskt aktiva på egen hand. 
Fritidslärare 3 påtalar att:    
 

Fritidslärare på skolan som inte har tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet bidrar 
till att planeringen blir mer tidskrävande. De kan också ibland känna sig osäkra i att 
hålla planerade fysiska aktiviteter med barngruppen.  

Fritidslärarna talar om att det blir självklarare och på ett naturligare sätt för lärare med egen 
erfarenhet av fysisk aktivitet att planera och utföra fysisk aktivitet för barnen.  

5.3.3 Barns initiativ  
Alla fritidslärare talar i intervjuerna om att de tar mycket hänsyn till barnens inflytande, både 
gällande planerade aktiviteter och genom att ge barnen tid till att själva kunna leka sina egna 
lekar. Detta är tycker alla fritidslärare vi intervjuat är en av de viktigaste delarna i arbetet på 
fritidshemmet. När det gäller det mer planerade aktiviteterna är det viktigt att fritidslärarna 
hittar vägar i sitt arbete för att få eleverna engagerade till att delta i fysiska aktiviteter. Ett sätt 
att göra det på är att utgå från elevernas intressen. Ett annat sätt är att ha stor variation i de 
planerade aktiviteterna för att fånga upp alla barnens intressen. Fritidslärare nämner att: 
 

Jag måste hitta en pedagogisk tanke i min planering. Om jag gör på det sättet kanske 
jag fångar den här typen av människor, gör jag på ett annat sätt så kanske fångar jag 
de här.  

 
Vidare talar fritidslärarna om att det är viktigt att barnen får stort utrymme och tid till den fria 
leken där de själva får bestämma vad de vill leka. Många barn vistas på fritidshemmet under 
långa stunder varje eftermiddag. Att då genomföra för mycket styrda aktiviteter kan istället göra 
att barnen tröttnar och tappar intresset i och med att de är mycket styrda under skoltiden. Många 
barn har även styrda aktiviteter på kvällen när de kommit hem från fritids. Fritidslärare 6 talar 
om att: 
 

I längden kan för mycket styrda aktiviteter på fritidshemmet begränsa elevernas 
fysiska aktivitet i stort, då de kan tappa intresset och inte orka med aktiviteter på 
kvällarna. 

Det är viktigt att planera den styrda aktivitet utifrån barnens behov i lagom antal gånger i veckan 
vilket bidrar till att barnen kan ha mer ork med aktiviteter på kvällen. 

 

 

 

 



 
 

16 
 

5.4 Fritidslärarnas förhållningssätt 
Det fritidslärarna talar om som en första aspekt är att det är viktigt att alla fritidslärare är väl 
insatta i läroplanen, och att man har ett syfte i det man arbetar med på fritidshemmet. De påtalar 
vidare att det finns goda möjligheter att skapa daglig fysisk aktivitet på fritidshemmet och att 
det bör vara en naturlig del av fritidsverksamheten. De tycker att det är bra att fysisk aktivitet 
står med som mål i läroplanen, men att det borde vara mer konkret inom vilka ramar arbetet 
skall ske. Annars blir det en definitionsfråga om vad man kan klassa som fysisk aktivitet. 
Fritidslärare 5 nämner att: 
 

Det finns fritidslärare som kan säga att man dagligen arbetar med fysisk aktivitet 
när vi varit ute på rast eller gått till matsalen.  

 
Alla fritidslärare talade i intervjuerna om att de hade ett mycket öppet förhållningssätt och 
ganska obegränsad inställning till fysisk aktivitet. De försökte alltid förhålla sig till att 
möjliggöra fysisk aktivitet för eleverna genom att i största möjliga mån låta dem ha valmöjlighet 
att alltid kunna gå ut när de vill. Detta utgår från att den största delen av fysiska aktiviteter sker 
just i utomhusmiljö. Fritidslärare 2 talar om att: 
 

Alla lekar får de ju inte göra inomhus men de är ju alltid välkomna att göra det 
utomhus.  

 
Vidare talar alla fritidslärarna om att det finns fritidslärare som har ett förhållningssätt som kan 
förhindra att barnen blir fysiskt aktiva. De saknar kunskap och insikt om vikten av hur den 
fysiska aktiviteten påverkar barnens utveckling. Det talas om att det finns fritidslärare som 
sätter upp och använder sig av regler som förhindrar fysisk aktivitet, exempelvis att eleverna 
inte får klättra i träd eller leka med pinnar. Fritidslärare 1 talar om att: 
 

 Många har inställningen att barnen ska sitta still och det lugnt på fritidshemmet. 

 
Flera fritidslärare pratar om att dagens samhälle skiljer sig ganska mycket från hur det var förr 
i tiden. Eleverna tillbringar ganska mycket tid vid att spela datorspel eller Ipads. Detta menar 
fritidslärarna kan påverka elevernas hälsa negativt då de blir mer stillasittande. Fritidslärare 1 
nämner att:  
 

Förr i tiden kom man hem efter skolan slängde man ifrån sig väskan så gick man ut 
resten av dagen, sedan kom mor och sa nu pojkar får ni gå in, och då hade vi varit 
och spelat hela eftermiddagen.  

 
i studien förhåller fritidslärare sig till att stödja barnen till att använda datorerna och Ipaden på 
ett lämpligt sätt, för att möjliggöra fysisk aktivitet så att datorerna inte används till att spela 
datorspel som bidrar till att eleverna blir stillasittande. Fritidslärarna belyser att de har ett öppet 
förhållningssätt till fysisk aktivitet. De skapar möjligheter genom att låta eleverna testa nya 
upplevelser. En viktig del i arbetet på fritidshemmet är att bidra till att eleverna får röra på sig 
så mycket som möjligt. Speciellt för de elever som vistas en längre tid på fritidshemmet, och 
som inte är aktiva med någon fysisk aktivitet på kvällstid, kan det vara viktigt att inkludera de 
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och försöka uppmuntra dem till dagliga rörelseaktiviteter. Fritidslärarna planerar därför 
rastverksamhet i utemiljön där eleverna har möjlighet att vara aktiva. Fritidslärare 2 nämner att: 
 

Det är viktigt att barnen tycker att det är kul att leka och att de rör på sig och har 
någon att leka med. 

 
Alla fritidslärare påtalade att en viktig del i arbetet med fysisk aktivitet är relationsskapande. 
Eleverna blir ofta fysisk aktiva genom att inspirera varandra till lekar där fysisk aktivitet ingår. 
För att skapa möjlighet för detta använde fritidslärarna många gånger ett mer avvaktande 
förhållningssätt där de gav barnen möjlighet att själva hitta på lekar med varandra. Fritidslärarna 
observerade många gånger lekarna och diskuterade vad eleverna lär sig av det som de såg i 
leken.  
 

5.5 Miljö ute och inne  
Alla fritidslärare belyser att miljön är en viktig faktor gällande arbetet med den fysiska 
aktiviteten. Miljön på skolorna som fritidslärare arbetar på har sett väldigt olika ut. På två av 
skolorna hade de goda förutsättningar till fysisk aktivitet i närmiljön. Här finns en skolgård där 
det fanns fotbollsplan, basketplan, klätterställningar, gungor och stora öppna gräsytor. I 
anslutning till skolorna fanns det också en skog. Fritidslärare 5 nämner att: 
 

På vår skolgård har vi väl tilltagna ytor. Träd som det går att klättra i, fotbollsplaner, 
ett litet skogsparti intill skolgården. I grunden är själva utemiljön väl anpassad till 
att ge goda förutsättningar till fysisk aktivitet.   

 
På en skola som var belägen i stadsmiljö fanns det knappt något som kan benämnas som en 
skolgård. Det fanns ingen form av klätterställningar fotbollsplaner eller liknande, och den 
närmaste skogen att ta sig till låg cirka fem kilometer från skolan. Detta gjorde att fritidsläraren 
fick arbeta mycket med att ta med sig, och plocka fram, eget material för att möjliggöra fysisk 
aktivitet. Det som fritidslärarna talar om som är gemensamt är inomhusmiljön där 
fritidshemmen är beläget i samma lokaler som klassrummen. Fritidslärare 6 nämner att: 

Inomhusmiljön är lite svårare tycker jag i och med att det är mycket skolbänkar som 
täcker upp ytorna där vi har fritidsverksamhet. 

 
Klassrummen är möblerade med skolbänkar. Fritidslärarna talade om att man annars kunde 
använt sig av dessa ytorna i klassrummen för att skapa rörelse. Alla skolor har en idrottshall 
som utnyttjades av varje fritidsavdelning en timme i veckan. Under lov perioder har 
verksamheten tillgång till idrottshallen, vilket gör det möjligt för fritidslärarna att nyttja 
idrottshallen i ännu större utsträckning. 
 

5.6 Tid  
Fritidslärare 3 och 4 belyser att de har haft ganska lite planeringstid för att kunna planera fysiska 
aktiviteter för barnen. En viktig tidsaspekt de måste förhålla sig till är mellanmålet. Många 
gånger är det bättre att hålla i längre planerade aktiviteter efter mellanmålet så att det inte 
krockar. Fritidslärare 6 påpekar att: 
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Tiden kan begränsa ett fritidshem med vissa faktorer och man skall ta hänsyn till att 
alla barn har kommit till avdelningen. 

 
Fritidslärarna talar om att man ska förhålla sig till att alla eleverna är närvarande i tid. Den 
planerade aktiviteten skall anpassas även till när barnen blir hämtade och det måste 
fritidsläraren ta hänsyn till. En annan tidsaspekt som fritidslärarna talar om är planeringstiden. 
De talar om att några fritidslärare behöver ha längre planeringstid för att planera fysiska 
aktiviteter, beroende på vilken idébank och vilka tidigare erfarenheter och utbildningar som 
fritidsläraren har. Om det är en fritidslärare som är utbildad idrottslärare har den fritidslärare 
många gånger lättare att planera och genomföra fysiska aktiviteter, vilket inte blir lika 
tidskrävande. Fritidslärarna tar hänsyn till att möjliggöra en fysisk aktivitet och anpassa 
aktiviteten efter de förutsättningarna som skolan har gällande planeringstid. Fritidslärare 3 och 
4 talar att:   
 

Vi har lite planeringstid för fysiska aktiviteter men vi klarar oss ändå då både jag 
och min kollega på fritids är idrottslärare i grunden och sitter inne på en ganska god 
idébank till att initiera fysiska aktiviteter spontant under frihetstiden.  

 
Fritidslärararna tycker att planeringstiden kan ha stor betydelse för att planera fysisk aktivitet till 
eleverna, men hävdar även att man har nytta av idrotts kunskaperna de besitter, vilket kan underlätta 
planeringen av den fysiska aktiviteten.  

5.7 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av studien visar att alla fritidslärare tycker att det är en viktig del i arbetet på 
fritidshemmet att arbeta för att skapa möjligheter som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. 
Informanternas åsikter om arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet grundar sig i huvudsak 
på fyra olika aspekter vilka beskrivs i det följande. Det är först planerade aktiviteter, där 
fritidslärarna är måna om att ta hänsyn till barnets förutsättningar, förkunskaper, intressen och 
egna idéer. Därefter kommer fritidslärarnas förhållningssätt, genom att de har ett öppet 
förhållningssätt till fysisk aktivitet. I deras förhållningssätt tar de hänsyn till att den fysiska 
aktiviteten ska ha ett syfte för barnens utveckling.  Vidare är miljön ute och inne av betydelse, 
där det kan se mycket olika ut mellan skolorna. Det ligger då ett stort ansvar på fritidslärarna 
att arbeta efter de förutsättningar och ytor som finns, för att skapa en gynnsam miljö. Det görs 
genom att de inomhus försöker skapa fria ytor genom god möblering, och utomhus se till att 
det finns förutsättningar för eleverna att bli fysiskt aktiva. Slutligen är möjligheter att avsätta 
tid en framträdande aspekt i studien, tiden på fritidshemmet kan begränsa möjligheterna för 
fysisk aktivitet. Fritidslärarna behöver i sin planering ta hänsyn till olika faktorer i 
verksamheten, exempelvis mellanmålet, när barnen blir hämtade och de förutsättningar 
fritidslärarna har till planeringstid. En tydlig jämförelse som går att se i resultatet är att samtliga 
fritidslärare talar om är att de flesta fysiska aktiviteterna sker genom det informella lärandet i 
den fria leken på fritidshemmet.  
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6. Diskussion  
I diskussionskapitlet kommer vi först att diskutera resultatet i relation till tidigare forskning och 
teoretisk ram. Sedan följer ett avsnitt där vi diskuterar studiens metod, därefter ett avsnitt med 
didaktiska konsekvenser. Som avslutning på kapitlet diskuteras förslag på vidare forskning i 
ämnet fysisk aktivitet på fritidshem.  
 

6.1. Resultatdiskussion 

Under analysen av resultaten framkom det teman som utgör rubrikerna i resultatdiskussionen. 
Resultatet diskuteras utifrån följande rubriker: “Planerade aktiviteter”; “Fritidslärarnas 
förhållningssätt”; Miljö ute och inne”; och “Tid”.  
 
6.1.1 Planerade aktiviteter 

Ett sätt att arbeta med att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på fritidshemmet är att 
använda sig av elevernas inflytande. I planeringen av fysiska aktiviteter ger fritidspedagogerna 
barnen möjligheter att vara med och påverka utformningen av fysiska aktiviteter på 
fritidshemmet. Informanterna menar att i arbetet med de planerade aktiviteterna, utgår de hela 
tiden från barnets förutsättningar, förkunskaper, intressen och egna idéer. Vidare beskrev 
informanterna det informella lärandet som sker genom den fria leken, där barnens intressen 
sätts i fokus i utformningen av fysisk aktivitet. En tydlig koppling kan här göras till det Ahlgren 
(2017, ss. 108–109) som beskriver att barnen på fritidshemmet stimuleras många gånger genom 
det informella lärandet. Det innebär att pedagogen i sina didaktiska handlingar utgår från att 
förstå barnet genom barnets tankar och erfarenheter. Pedagogen använder sedan detta i 
utformningen av lärandemiljöer på fritidshemmet. På så sätt stimuleras barnet till lärande 
genom deras egna förmågor och intressen. Vi anser att som fritidspedagog måste man känna 
till barnets egna förutsättningar och intresse till att bli fysiskt aktiva. Det är viktigt att observera 
barnen, för att veta vilka arbetssätt man som fritidspedagog behöver använda sig av. 
Informanterna talar vidare om att barnens intresse kan begränsa den fysiska aktiviteten, i 
synnerhet när barnen blir lite äldre och inte springer och rör på sig lika naturligt som yngre barn 
gör. Ett stort ansvar vilar då på pedagogen att fånga upp de här elevernas intressen till att få 
dom fysiskt aktiva. Detta beskriver också Kane (2011, s.167), att som pedagog bör man ta ett 
steg tillbaka, för att observera barnens lek för att sedan föra samtal med sina kollegor om att 
det man kunnat observera och fått insikt om. Detta kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och 
kunskaper av lärande för barnen. Vi kan också se ett samband till Bronfenbrenners teori i den 
innersta nivån mikrosystemet, som belyser vilka förutsättningar barnet har till att bli fysiskt 
aktiva sett till deras ålder, egna intressen, förkunskaper och tidigare erfarenheter. Även den 
andra nivån mesosystemet behandlar detta, som belyser vilka förutsättningar fritidshemmet har 
till att arbeta med fysisk aktivitet sett till miljö inomhus och utomhus. Hur pedagogerna 
definierar och förhåller sig till fysisk aktivitet samt hur de arbetar med den, utifrån planerade 
aktiviteter och barnens egna initiativ. 
 
6.1.2 Fritidslärarnas förhållningssätt 

Vi anser att en annan viktig förutsättning för att skapa fysisk aktivitet på fritidshemmet är 
förhållningssättet pedagogerna själva har till fysisk aktivitet. Informanterna beskriver att det är 
viktigt att först och främst vara väl insatta i läroplanen, och att man har ett syfte i det man 
arbetar med på fritidshemmet. Vidare talar pedagogerna om att de hade ett väldigt öppet 
förhållningssätt till fysisk aktivitet genom att exempelvis alltid försöka ge barnen möjlighet till 



 
 

20 
 

att gå ut och leka, där de ofta blir fysiskt aktiva. Det här beskriver även Kane (2011, s.222–223) 
att fritidspedagogen ska förhålla sig till den fria leken på ett sätt som gör att den bidrar till att 
hjälpa eleverna att utvecklas inom olika områden. Det står även med i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2018, s.24) att undervisningen ska 
ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje, och därigenom utveckla ett intresse för att vara 
fysiskt aktiva. Vi vill också framhäva att pedagogernas förhållningssätt är något som kan 
begränsa barnens förutsättningar att bli fysiskt aktiva. Informanterna talar om att det är bra att 
fysisk aktivitet står med som mål i läroplanen. Att det borde vara mer konkret inom vilka ramar 
arbetet skall ske, annars kan det bli en definitionsfråga om vad som kan klassas som fysisk 
aktivitet. Vidare nämner de att de finns pedagoger som har ett förhållningssätt som kan 
förhindra att barnen blir fysiskt aktiva. Det beror på att de saknar kunskap och insikt om vikten 
av hur den fysiska aktiviteten påverkar barnens utveckling. Informanterna uttrycker även att det 
finns pedagoger som sätter upp och använder sig av regler som förhindrar fysisk aktivitet. En 
tydlig jämförelse går att se i det som Larsson (2012, ss 35–36) beskriver, att det kan se olika ut 
mellan fritidshem gällande hur pedagogerna väljer att arbeta med daglig fysisk aktivitet för 
barnen. Detta på grund av att fritidshemmets uppdrag till att bedriva fysisk aktivitet är väldigt 
tolkningsbar. Det saknas tydliga ramar till hur den fysiska aktiviteten ska bedrivas rent 
praktiskt. Mycket handlar istället om pedagogernas eget förhållningssätt och inställning till att 
möjliggöra daglig fysisk aktivitet för eleverna. I Bronfenbrenners andra nivå, mesosystemet, 
belyser hur förutsättningarna för fysisk aktivitet påverkas av hur pedagogerna definierar och 
förhåller sig till fysisk aktivitet samt hur de arbetar med den. Förutsättningarna påverkas av den 
fjärde nivån makrosystemet, som belyser vilka förutsättningar läroplanen ger till arbete med 
fysisk aktivitet på fritidshemmet. 
 

6.1.3 Miljö ute och inne 
 
Vi menar att miljön kan se väldigt olika ut på olika skolor gällande lokaler, skolgård och 
närmiljön runt om skolan. De faktorerna bidrar till att barnen får olika förutsättningar till att 
utöva fysisk aktivitet. Som pedagog anser vi att det är viktigt att ta tillvara på och arbeta utefter 
de förutsättningar som finns. Inomhusmiljön går att påverka genom att utforma en god 
möblering för att skapa utrymme till barnen. När det inte finns färdiga ytor och redskap ute på 
skolgården anpassat till fysisk aktivitet, ligger ett stort ansvar på pedagogen att arbeta och 
planera utefter det. Informanterna menade att miljöns utformning både inomhus med lokaler, 
och utomhus med skolgårdens förutsättningar och hur närmiljön runt om skolan ser ut påverkar 
barnets förutsättningar till fysisk aktivitet. Ahlgren (2017, s.116) beskriver att det finns det flera 
olika miljöer inom fritidshemmet. Det är dels den fysiska miljön, och den psykiska miljön som 
behandlar barnens socialisation, trygghet och identitetsskapande. Att använda miljön som ett 
didaktiskt verktyg hjälper fritidspedagogen att bygga upp en förbindelse som bidrar till att 
stimulera barnen till aktivitet både individuellt och i grupp. I detta kan vi se ett samband till 
Mesosystemet som är den andra nivån i Bronfenbrenners teori som belyser vilka förutsättningar 
fritidshemmet har till att arbeta med fysisk aktivitet, sett till miljö både inomhus och utomhus. 
Vi har i vår studie kunnat se olika möjligheter till förutsättningar för att skapa fysisk aktivitet 
beroende på skolans placering. Informanterna beskriver att på en skola som var belägen i 
stadsmiljö fanns det knappt något att kalla skolgård. Ingen form av klätterställningar, 
fotbollsplaner med mera. Närmsta skog att ta sig till låg cirka fem kilometer från skolan. Detta 
anser vi som ett hinder från samhällets sida till att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på 
fritidshemmet. Faskunger (2008, s.6) beskriver, för att bidra till barnens fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande krävs ett helhetsperspektiv från samhällets sida gällande planering för att 
skapa barnvänliga miljöer. De senaste årtiondena har barns möjligheter till att röra sig på egen 
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hand minskat, på grund av hinder från samhället. Hinder i form av exempelvis ökad biltrafik, 
motorfordon i höga hastigheter, växande avstånd till parker och lekplatser. 
 
Faskunger (2008, s.6) beskriver vidare att det krävs att samhället gör uppoffringar till att 
möjliggöra utomhusvistelse. Genom att bygga en säker och trygg miljö för barnen som stödjer 
deras intresse och vardagsaktiviteter. Detta kan vi tydligt anknyta till exosystemet som är den 
tredje nivån i Bronfenbrenners teori som belyser vilka förutsättningar som finns från samhället 
till fysisk aktivitet på fritidshemmet där ingår tids möjligheter, ekonomi och fritidshemmets 
närmiljö runt omkring, exempelvis skog, lekplatser och sjöar. 
 

6.1.4 Tid 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är tiden som vi anser har en stor inverkan på de möjligheter 
pedagogerna ges till att skapa förutsättningar till fysisk aktivitet på fritidshemmet. Tidpunkter 
att ta hänsyn till på fritidshemmet som informanterna talar om, är elevernas sluttider från skolan, 
mellanmål och att eleverna går hem rullande under hela eftermiddagen på fritids. Det här anser 
vi kan begränsa fysisk aktivitet exempelvis när man kan gå på utflykt, arrangera planerade 
aktiviteter etc. Vi anser att som pedagog måste man vara väl insatt i dessa tidsaspekter för att 
därefter kunna planera de fysiska aktiviteterna. På så sätt skapas bästa förutsättningar till fysisk 
aktivitet för barnen på fritidshemmet. Grindberg (2000, s. 21) beskriver att barns behov av att 
röra på sig ska tillgodoses. Detta genom att pedagogerna ser till att skapa positiva upplevelser 
för barnen till att vara fysisk aktiva varje dag. Vidare talar pedagogerna om planeringstiden. De 
nämner att några pedagoger behöver ha längre planeringstid för att planera fysiska aktiviteter, 
beroende på vilken idébank och tidigare erfarenheter och utbildningar pedagogen har. Om det 
är en pedagog som är utbildad idrottslärare, har den pedagogen många gånger lättare att planera 
och genomföra fysiska aktiviteter, vilket då inte blir lika tidskrävande. Detta är något vi behöver 
ta hänsyn till i vår studie, att alla de informanter vi intervjuat har idrott och hälsa i sin utbildning. 
Samtliga informanter påtalar att pedagoger som inte har dessa kunskaper kräver mer 
planeringstid för att initiera fysiska aktiviteter på fritidshemmet. Om vi haft mer tid till vår 
studie anser vi att det hade varit intressant att intervjua lika många informanter utan idrott och 
hälsa i sin utbildning, för att se om de hade samma syn angående planeringstiden. Men utifrån 
det Hippinen Pihlgren (2017, s. 13) beskriver, att fritidshemmet har i uppdrag att skapa 
förutsättningar som bidrar till att utveckla barnens fysiska förmågor. Att med fokus på 
fritidshemmet, den didaktiska delen i både lärande och omsorg, kan bidra till integrerade 
aktiviteter. Då vågar vi påstå att pedagoger som har utbildningen idrott och hälsa har bättre 
förutsättningar och möjligheter att bidra till detta. Tidsmöjligheterna på fritidshemmet kan vi 
koppla till Bronfenbrenners tredje nivå exosystemet, som belyser vilka förutsättningar det finns 
från samhället till fysisk aktivitet på fritidshemmet beroende på tids möjligheter. 
 

6.2 Metoddiskussion  

I resultatet av vår intervjustudie har vi kommit fram till svaret på vår frågeställning. Vi har även 
fått en tydlig bild över hur pedagogerna förklarar sitt arbete med att skapa förutsättningar för 
barnen att bli delaktiga till fysisk aktivitet. En slutsats efter vi att har genomfört vår studie är 
att den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer har varit relevanta för att kunna 
besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Metoden har gett oss ett mycket gott datamaterial 
om pedagogernas dagliga arbete med att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på 
fritidshemmet. Detta datamaterial har vi tagit del av och kunnat tolka och analysera ur ett brett 
perspektiv. Utifrån det som Bryman (2018, s. 340) beskriver om att i kvalitativa studier 
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utmynnar resultatet aldrig till att bli objektivt, tvingades vi att vara medvetna om att det är vi 
som genomför studien, som genom våra egna tolkningar som utgör resultatet från 
datainsamlingen. När vi genomförde intervjun användes en intervjuguide med öppna 
förutbestämda frågor. Detta tyckte både vi och respondenterna fungerade bra, genom att det 
gav en tydlig struktur under intervjun. Bryman (2018, s. 414) beskriver att när man använder 
semistrukturerad intervju som metod, utgår man ofta från förutbestämda frågor genom att 
exempelvis använda en intervjuguide se (bilaga 3). Anledningen till att använda sig av färdiga 
frågor är att få en tydlig struktur i intervjun. Nackdelen med den kvalitativa metoden tycker vi 
har varit att mycket utgår ifrån det respondenterna talar om. Denscombe (2016, s. 417) beskriver 
att den kvalitativa metoden många gånger tolkas utifrån forskarens tidigare erfarenheter och 
tyckande. Tyvärr fanns det inga möjligheter att använda oss av fler metoder på grund av 
tidsramen vi hade till vår studie. Men om vi ska göra en liknande studie i framtiden så skulle vi 
även valt att genomföra kvalitativ observationsstudie med iakttagande observation av de 
fritidshem som respondenterna arbetar på. Detta för att kunna försäkra oss, samt jämföra om 
respondenternas åsikter stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 
 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

I studien belyses hur skolan och fritidshemmet arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs 
för att möjliggöra fysisk aktivitet för barnen på fritidshemmet. Det framkommer att det skiljer 
sig åt, hur pedagogerna tillämpar undervisningen i olika läroformer. Vi har fått en närmare 
inblick i hur pedagoger på fritidshem arbetar med fysisk aktivitet. Även hur arbetet illustreras 
utifrån pedagogernas förhållningssätt, planerade aktiviteter, barns och vuxnas initiativ, miljö 
och tid. Studien har gjort oss medvetna och insiktsfulla om att vi i vårt framtida yrke som 
fritidslärare ska lägga stor vikt vid att främja och utveckla arbetet med fysisk aktivitet på 
fritidshemmet vilket även står med i läroplanen (Lgr11 rev. 2018, s. 24) 
 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få 
delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för 
att vara fysiskt aktiva. 

 
De kunskaper vi tar med oss från denna studie är att fysisk aktivitet är en viktig del av barns 
utveckling både fysiskt och psykiskt, vilket framhålls av Grindberg (2000, s. 21). Även Statens 
folkhälsoinstitut (2010) visar att vikten av fysisk aktivitet är ett begrepp, som kopplar ihop både 
motion, idrott och hälsa. Genom arbetet har vi utvecklat våra kunskaper om vilka arbetssätt vi 
i vårt framtida yrke som fritidslärare kan använda oss av för att skapa goda förutsättningar till 
fysisk aktivitet för barnen. I resultatet av studien har det framkommit att mycket handlar om att 
ta hänsyn till elevernas förutsättningar, intressen och idéer. Vidare visar resultatet av studien att 
de fysiska aktiviteterna på fritidshemmet många gånger sker genom det informella lärandet. För 
att skapa förutsättningar till fysisk aktivitet arbetar pedagogerna många gånger genom att 
hämta, dela ut och byta ut arbetsmaterial till barnen. För pedagogerna är det viktigt att hitta ett 
eget arbetssätt för att bedriva fysisk aktivitet som passar alla olika individer på fritidshemmet. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Idag är forskningen kring fysisk aktivitet i fritidshem begränsad. Det gör att vidare forskning 
inom ämnet fysisk aktivitet på fritidshemmet blir ännu mer angelägen. Då vår studie endast 
utgår från fritidslärarnas syn på fysisk aktivitet kan det vara en intressant vidare forskningsfråga 
att se hur barnen på fritidshemmet ser på fysisk aktivitet. Vår egen uppfattning är att barnen ser 
den fysiska aktiviteten mer som en lek än som lärande. Frågan är om barnen har kunskap om 
betydelsen av fysisk aktivitet både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Är barnen nöjda med 
förutsättningarna som finns på fritidshemmet till att utöva fysisk aktivitet, eller är det något de 
funderar på överhuvudtaget. Ett annat exempel på vidare forskning är att mäta i vilken 
utsträckning barnen är fysisk aktiva på fritidshemmet. Att använda sig av aktivitetsmätare 
skulle vara ett sätt att använda sig av för att få fram exakta resultat.  
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BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 

Informationsbrev 

Datum 2019-04-15 

 
Vi heter Robin Jillesjö och Sarmad Babawi och vi studerar till grundskolelärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, 
information, pedagogik och IT. 

 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 
område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på fysisk aktivitet och vi kommer 
genomföra intervjuer av fritidslärare för att belysa de strategier fritidslärare 
använder för att bidra till att skapa daglig fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

 
Syftet är att belysa de strategier fritidslärare använder för att möjliggöra till daglig 
fysisk aktivitet för barnen på fritids. 

 
I undersökningen utgår vi/jag ifrån de forskningsetiska principerna, vilka 
innebär att: 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, 
så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används 
enbart för denna undersöknings syfte. 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 
konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används 
så att allas identiteter skyddas. 

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Robin Jillesjö 

Sarmad Babawi 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

BILAGA 2 
 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 
Som en del av kursen att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i 
fritidshem vid Högskolan i Borås, utför vi en studie med syftet att belysa de strategier 
fritidspedagoger använder för att bidra till att skapa daglig fysisk aktivitet på fritids.    

 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt namn 
och svar på frågeformulär gällande din utbildning.  

 
Uppgifterna kommer att användas för att ha sett kopplingar mellan utbildning och arbetstitel.  

 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 
(a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 
och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 
handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall som någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen. 

 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. 

 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort 
uppgifterna. 

 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 
 
 

Underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

BILAGA 3 
 
Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor  
 

1. Vad har du för utbildning, hur många år har du varit verksam som fritidspedagog?  
2. Hur länge har du arbetat på skolan?  
3. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 
Huvudfrågor 
 

1. Vad definierar du som fysisk aktivitet på fritidshemmet?  
2. Hur förhåller du dig till fysisk aktivitet på fritidshemmet? 
3. Hur arbetar du med fysisk aktivitet på fritidshemmet?  
4. Vilka förutsättningar för fysisk aktivitet ges barn på fritidshemmet med hänsyn till: 
5. Planerade aktiviteter 
6. Pedagogernas förhållningssätt 
7. Miljö (ute och inne) 
8. Tid 
9. Barnens eget inflytande 
10. Vad kan begränsa barns fysiska aktivitet på fritidshem? 
11. Hur ser du på läroplanens mål för fritidshem till att arbeta med fysisk aktivitet?  
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