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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
I bakgrunden redogörs fritidshemmets framväxt, miljöns påverkan på hälsan, hur skolan kan 

arbeta för att stärka elevernas självkänsla och vilka effekter som rörelseträning har på eleverna.   

 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurs 3 som är inskrivna på ett fritidshem uppfattar sin 

hälsa, sitt välbefinnande och sina kamratrelationer. 

 
Metod 
I undersökningen användes en kvantitativ metod med enkäter som redskap. De medverkande 

är elever i årskurs 3 som går på två olika fritidshem inom samma kommun.  

 
Resultat 
I undersökningen framkommer det att merparten av barnen uppger att de mår bra, är fysiskt 

aktiva och har många vänner. Det framkommer även att det finns barn som inte trivs med livet 

just nu.  
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Inledning  
Att det finns ett samband mellan hur vi mår och hur mycket vi rör på oss är sedan länge känt. 

Ericsson (2005) skriver att det ofta kommer larmrapporter om konsekvenserna av en allt för 

stillasittande livsstil. Samtidigt som idrottsundervisningen i skolan har minskat har barnen fått 

ett ökat fritidsintresse för aktiviteter som innebär att de sitter stilla allt mer. Utifrån mina egna 

erfarenheter som verksam fritidspedagog sitter många barn stilla under sin tid på fritidshemmet. 

De sitter och spelar olika sällskapsspel, knyter armband, målar, gör sina läxor, är inne i 

”byggen” och bygger med kaplastavar, lego och plus plus. Det finns även barn som har spring 

i benen och som gärna spelar fotboll, bandy och king, men det är endast ett fåtal av alla barnen. 

I och med barnens allt mer stillasittande vardag anser jag att barnens fysiska aktivitet måste öka 

och där har fritidspedagogerna en stor betydelse. Enligt statistik från Skolverket (2015:00481) 

är 84 procent av alla 6-9 åringar inskrivna på ett fritidshem och 21 procent av alla 10-12 åringar. 

För tio år sen var det betydligt färre barn inskrivna på fritidshemmen, det var då endast 11 

procent av alla 10-12 åringar och 76 procent av alla 6-9 åringar. Med den här informationen 

anser jag att fritidspedagogerna har en betydande roll för att kunna öka barnens fysiska 

aktiviteter. Fritidshemmen ska kunna komplettera skolan och erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 9). Enligt 

Ericsson (2005) har fysisk aktivitet flera fördelar för barns hälsoutveckling. De får en starkare 

benstomme, bättre balans och koordination, de tränas i social samvaro och gemenskap. Om de 

dessutom utför den fysiska aktiviteten utomhus menar Hannaford (1995) att de får ett förstärkt 

immunförsvar som leder till färre sjukdagar.  

 

Enligt Ericsson (2005) har kunskapen om förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsa fått 

många till att förändra sin livsstil till det positiva. Samtidigt som många har ändrat sin livsstil 

har klyftan mellan de som lever hälsosamt till de som har en ohälsosam livsstil ökat. Det är 

alltså en ökning bland människor som är fysiskt aktiva och en ökning av personer som är fysiskt 

passiva skriver författaren. Ericsson anser att skolan har betydande roll för att eleverna ska bli 

mer fysiskt aktiva. Ericsson anser vidare att fysisk aktivitet leder till ökad måluppfyllelse och 

en god hälsa i skolan.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurs 3 som är inskrivna på ett fritidshem uppfattar sin 

hälsa, sitt välbefinnande och sina kamratrelationer. 
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Begreppsdefinitioner  

Nedan förklaras olika begrepp som används i studien. De här begreppen kan innebära olika 

saker för skilda individer, därför kommer en beskrivning av vad begreppen har för betydelse i 

den här undersökningen.  

 

Social hälsa handlar om att sociala relationer påverkar vår hälsa. För att må bra behöver vi vara 

bekräftade, känna en samvaro och tillhöra en gemenskap. (Nestor, 2014). 

 

Psykisk hälsa handlar om hur vi mår känslomässigt. Den kan påverkas av skola, stress, 

matvanor, sömn, boende, fritid, sjukdom och nära relationer. (Nestor, 2014). 

 

Fysisk hälsa handlar om en hälsorelaterad livskvalitet. Den påverkas av hur vi upplever vårt 

välbefinnande, symtom och funktioner i dagliga aktiviteter. (Nestor, 2014). 

 

Välbefinnande handlar om känslan av att må bra. (Nationalencyklopedin).  

 

Fritids och fritidshem. Jag kommer att använda mig av båda begreppen då fritids är en 

förkortning på fritidshem och är mer välkänt hos barnen i undersökningen. 

 

Elever och barn. Jag kommer att använda mig av begreppet elever när jag pratar om den 

obligatoriska närvaron i skolan och begreppet barn då de är på fritidshemmet, som är en frivillig 

institution.   
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Bakgrund 
I följande kapitel kommer jag redogöra för fritidshemmets framväxt, miljöns påverkan på 

hälsan, hur skolan kan arbeta för att stärka elevernas självkänsla och vilka effekter som 

rörelseträning har på eleverna.   

 

Fritidshemmets föregångare, arbetsstugan 

Året 1887 tog Anna Hierta-Retzius initiativet till att öppna den första arbetsstugan i Stockholm 

(Pihlgren, 2013 s. 8). Arbetsstugorna sågs som en praktisk skola där ett av huvudsyftena var att 

få barnen att förstå vikten av att arbeta. I arbetsstugorna fick barnen lära sig hantverk av olika 

slag som drevs av föreningar, där representanterna för styrelsen kom från skola och församling. 

Pengarna till verksamheten kom från välgörenhet, fonder och frivilliga donationer. Enligt 

Rohlin (2000 s. 37) var arbetsstugan en välgörenhetsinstitution etablerad och framtagen som en 

socialliberal idé om hur fostran kunde gestaltas. Hartman (2013 s. 243) skriver i sin tur att 

arbetsstugan räddade fattiga barn från att bara gå på gatan. Istället för att barnen skulle tigga på 

gatorna välkomnades de till arbetsstugorna för att lära sig att tjäna egna pengar genom olika 

former av handarbete som de senare kunde sälja. Arbetsstugorna såg även till att barnen fick ett 

mål mat om dagen för att barnen inte skulle lägga sig hungriga på kvällen. Maten skulle även 

fungera som lön för handarbetet de utfört under dagen. De vuxna som från början arbetade i 

arbetsstugorna var välbärgade flickor som inte var beroende av inkomsten, men det ändrades 

genom åren. År 1930 var alla anställda inom arbetsstugan yrkeslärare, slöjdlärare/lärarinnor och 

småskollärarinnor som ville få en extra inkomst (Rohlin, 2000 s. 43). Arbetsstugorna låg i 

anslutning till folkskolorna och det var skolrådet som var ansvariga för hur arbetet skulle 

utformas. Det uppstod ett samarbete mellan folkskolorna och arbetsstugorna, vilket ledde till 

att folkskolan började erbjuda läxläsning på eftermiddagarna och det bildades en lekkommitté 

för att fånga upp de ungdomar som bara gick och drev på gatorna och hittade på bus (Rohlin, 

2000). Enligt Welén (2009) började barnen att leka mer än tidigare när de skildes från den 

produktiva verksamheten. Welén beskriver det som att barnen fick tillbaka sin barndom. 

 

Från arbetsstuga till eftermiddagshem  

År 1932 blev socialdemokraterna det vinnande partiet i riksdagsvalet och de började ändra 

arbetsstugornas utformning. Kommunerna ville ha större insyn och kontroll över verksamheten. 

Från att ha varit en verksamhet där barnen fick vara produktiva och skapande, tvingades de nu 

istället till att göra läxorna, som sedan förhördes av personalen på arbetsstugan. I och med att 

arbetet inte längre stod i fokus, ändrades namnet från arbetsstuga till eftermiddagshem. 

Handarbetet som tidigare hade utförts i arbetsstugan togs bort, med anledningen av att barnen 

behövde rekreation, då skolan sågs som nog betungande för barnen. Under 1940-talet började 

barngrupperna att minska på eftermiddagshemmen och en trolig orsak anses vara att barnen inte 

ville tvingas till att göra läxorna. Istället började barnen att gå hem direkt efter skolan och det 

nya begreppet ”nyckelbarn” tillkom (Rohlin, 2000 s. 45-48). Att vara ett ”nyckelbarn” innebar 

att vårdnadshavarna arbetade hela dagen och barnet fick därför en egen nyckel till hemmet. 

(Nationalencyklopedin, nyckelbarn). 

 

Eftermiddagshemmet byter namn till fritidshem 

Det första syftet med arbetsstugorna var att få bort barnen ifrån gatorna och ge dem en 

meningsfull sysselsättning. I och med läxtvången i eftermiddagshemmet valde allt fler barn att 

gå hem direkt efter skolan istället för att gå till eftermiddagshemmet. Det här oroade de vuxna 
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i samhället och eftermiddagshemmet fick en ny inriktning. Läxläsning slopades och en 

pedagogik, inte så olik den i arbetsstugorna, utformades. Tanken var att barnen återigen skulle 

vara kreativa, men utan tvång att producera. Istället skulle aktiviteterna ses som rekreation och 

erbjuda barnen olika former av skapande, såsom musik, drama och slöjd. I och med det nya 

synsättet bytte eftermiddagshemmet namn till fritidshem 1963. De verksamma pedagogerna i 

det nya fritidshemmet ansåg att deras utbildning var otillräcklig och en ny utbildning formades. 

Den första fritidspedagogsutbildningen startades 1965 i Norrköping (Rohlin, 2000 s.48-52).  

 

Från förvaring till pedagogisk verksamhet 

I Sverige tillkom 1968 en utredning som fick namnet Barnstugeutredningen och som 

behandlade frågor om förskolor och fritidshem (Rohlin, 2000). Barnstugeutredningen hade sin 

grund i Piaget och Eriksons utvecklingspsykologiska teori som handlar om människans 

kognitiva och sociala utveckling från att vara spädbarn, upp till vuxen ålder (Welén, 2009). I 

utredningen framkom det att de yngre skolbarnen hade samma tillsynsbehov som de barn som 

ännu inte hade börjat skolan. Barnstugeutredningen hade inget underlag för sin teori om att 

skolbarnen hade samma tillsynsbehov, då det inte fanns någon forskning kring ämnet. Det 

dröjde ända till 1988 innan fritidshemmet erhöll ett pedagogiskt program. Det här programmet 

fick då en förskoleinspirerad pedagogik, fastän utredarna då visste om att de yngre skolbarnen 

hade en annan sorts tillsynsbehov än förskolebarnen. I början av 1990-talet påbörjades ett 

samarbete mellan skola och fritidshem för att få en samlad pedagogisk verksamhet. Det kom 

att kallas skolbarnsomsorg för att både innehåll och organisation skulle bli enhetligt och liknas 

vid en omsorg som föräldrarna till barnen var vana vid från förskolan. När det sen blev 

regeringsbyte i Sverige 1994 ville regeringen få ytterligare en helhet inom barnomsorgen vilket 

innebar att förskola, skola och fritidshem skulle verka i en helhet (Rohlin, 2000). Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet 94 (Lpo 94) infördes i Sverige för att uppdatera den tidigare 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80). Fritidshemmet skrevs med i Lpo 94 för att utveckla 

en helhetssyn på barns lärande, men även för att fritidshemmet nu rådde under skollagen. Det 

tidigare programmet för fritidshem utgick och istället skulle verksamheten styras av skollagen 

och Lpo 94 (Rohlin, 2000 s. 52-66). 

 

En verksamhet som stärker barnens självkänsla 

I Lgr 11, som är efterträdare till Lpo 94, står det att leken har en viktig roll i barnens lärande. 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) är lekforskare eniga om att lek är viktigt för barn, i leken 

utvecklar barnet sin sociala kompetens. I samspelet med andra barn utvecklar de även sin fantasi 

och inlevelseförmåga som gör att de kan låtsas att de är någon annan. Genom att imitera andra 

individer får de en mental träning och en fysisk träning i sin strävan att efterlikna sitt ändamål 

i leken. Men lekar där barn tävlar mot varandra är överdrivet målinriktade anser Orlick (1978 

s, 13). Många av lekarna från 1970-talet grundar sig på att få fram en vinnare. Den typen av 

lekar innebär att barnen tävlar mot varandra och det kan i sin tur sänka barnens självkänsla (s11-

15). Orlick menar att pedagogerna i skolan måste lära barnen att leka med varandra istället för 

mot varandra. Barnen kommer då ifrån rädslan för att misslyckas och får istället känna glädjen 

av att vara behövd, vilket i sin tur stärker deras självförtroende. Enligt Orlick har barnens lekar 

blivit överdrivet målinriktade för att barnen vill få en bekräftelse genom att prestera. Genom 

viljan av att visa sig duktig minskar utrymmet för att ha roligt i leken. I vår kultur, den 

västerländska, är det sällsynt med lekar som går ut på att ha ett gemensamt mål. Istället är 

lekarna mer fokuserade på att prestera, vilket gör det svårare att ha roligt och slappna av för att 

bara ha kul. Om barnen bara får vara med om olika slags utslagningar i lekarna, kommer de att 

dra sig undan och känna att de inte är lika duktiga som sina kamrater. De lär sig inte heller att 
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känna glädje ihop med alla i leken eller leka på ett vänskapligt sätt då de inte har ett gemensamt 

mål i leken.  

 

Enligt Orlick (1978) finns det fyra kännetecken för en lyckad samarbetslek och dessa är: 

samverkan, accepterande, engagemang och glädje: 

 

När vi människor kommunicerar och samverkar med varandra sker en strävan att hålla samman. 

Vi lär oss och utvecklar förmågan för att känna tillit till gruppen och det utvecklas ett positivt 

samspel. I samarbetslekar tränar sig barnen i att dela med sig till varandra och skapar på så sätt 

en vi-känsla. De tränas även i att ta hänsyn och visa empati, samtidigt som de interagerar med 

gruppen. Eftersom barnen har ett gemensamt mål i en samarbetslek får varje individ känna att 

de är betydelsefulla och kunna uppleva känslan av framgång. I en fungerande grupp accepterar 

barnen varandras olikheter och de behöver inte stå vid sidan om och titta på i väntan på sin tur. 

 

Om vi blir accepterade av gruppen eller inte påverkar vår självkänsla. Känslan av att vara 

accepterad av gruppen kan bygga upp ett barns självkänsla. Om barnet däremot inte blir 

accepterat av gruppen och blir utstött, ger det barnet en dålig självkänsla. Samarbetslekar är 

därför meningsfulla för att barnet ska kunna få en betydande roll, då strävansmålet är det 

gemensamma och alla är medansvariga för att målet uppnås. 

 

Viljan att engagera sig finns naturligt hos barn då de vill känna samhörighet. De vill kunna 

uppleva att de kan tillföra något till gruppen för att få en inre tillfredsställelse. Barn som drar 

sig undan har förmodligen tidigare blivit förolämpade eller utestängda ifrån gruppen och fått 

uppleva känslan att de inte kan tillföra något för att driva gruppen framåt.  

 

Barn leker för att ha kul och känna glädje. I samverkanslekar finns det inga förlorare och barnen 

behöver därför inte känna något misslyckande eller rädsla för att göra fel. De får dessutom 

glädjas ihop med gruppen och får på så sätt känna en samhörighet. Ingen behöver lämna leken 

med en sänkt självkänsla, utan kan istället lämna den med nya och berikande erfarenheter.  

 

Hälsa i skolan och fritidshem 

Det är skillnad på att vara sjuk och att ha en ohälsa. Gustafsson (2009 s. 29-30) beskriver 

skillnaden med att hen kan ha astma, eller någon annan kronisk sjukdom, och fortfarande må 

bra. Hen kan vara frisk från sjukdomar, men må dåligt. Gustafsson förklarar vidare att det finns 

barn som tycker att livet är pest och pina, även om de har det bra i sina liv. Människan kan alltså 

vara frisk men ändå lida av ohälsa.  

 
Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, och icke enbart 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. (Gustafsson, 2009 s.27) 

 

Strax efter andra världskrigets slut bildades Världshälsoorganisationen (WHO). Närmare 

bestämt år 1948. WHO betonade att hälsa inte bara var en frånvaro av sjukdom, utan ett 

allmäntillstånd. WHO ansåg att hälsa inte bara handlade om den fysiska hälsan, utan även om 

den psykiska hälsan. Begreppet socialt välbefinnande synliggjordes när WHO insåg att vi 

människor måste ha en trygg tillvaro för att kunna må bra (Gustafsson, 2009 s. 27). I Förenta 

nationernas (FN) barnkonvention från 1989 står det att läsa om barns rättigheter och vad deras 

utbildning ska syfta till.  
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Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att… utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga…(FN:s 

barnkonvention, artikel 29, 1988). 

 

Även Skolverket har valt att lyfta fram betydelsen av hälsa i Lgr 11. I de olika ämnenas 

kursplaner för årskurs 1-3 skriver Skolverket (Lgr 11) hur skolan ska arbeta med begreppet 

hälsa för att ge eleverna en större inblick i vad hälsa innebär.  

 

Enligt Skolverket (14:1407) är fritidshemmets syfte att komplettera skolan. För att 

fritidshemmet ska kunna komplettera skolan är det ”värdefullt för personalen i fritidshemmet 

att ha en orientering om innehållet i kursplanerna”(14:1407, s. 12). I skollagen (2010:800, 14 

kap. 2§) lyfts betydelsen fram av att fritidshemmet har ”en helhetssyn på eleven och elevens 

behov” för att kunna komplettera skolan. Gustafsson (2009, s158-159) anser att det bästa för 

att barn ska må bra, är att vuxna låter dem leka och vara skapande människor. På så sätt blir 

barn bra på att fantisera och kan då föreställa sig hur det är att ha det bra. De tränar sig i att sätta 

sig in i andras situationer och hur deras liv ser ut. Även Vygotskij (i Welén, 2009) anser att det 

sociala samspelet som sker i barns lek är viktigt för deras utveckling. Genom sitt minne 

upprepar de beteenden samtidigt som de formar sitt eget beteende. Enligt Orlick (1978 s.11) 

har kvaliteten i barnens lekar betydelse för kvaliteten i deras liv. Leken kan medföra utmaningar 

för barnet, som sen kan utvecklas till att känna framgång och en glädje för att leka. 

 

Rörelseträning för en god hälsa 

Barn gör som vuxna gör. Om barn är fysiskt aktiva eller inte kan bero på hur deras sociala 

uppväxtmiljö ser ut (Nordlund, Rolander och Larsson, 1997 s.12). Om barnen omges av fysiskt 

aktiva människor kan det leda till att barnen blir fysiskt aktiva, då barnens lek speglar deras 

erfarenheter. Ericsson (2005 s.11-12) menar i sin tur att barns självkänsla återspeglas i deras 

motorik. Ju mer ett barn rör på sig och är aktivt, desto bättre motorik och självkänsla bygger 

barnet upp. De får en större tilltro till sin egen förmåga, vilket har betydelse för deras lust att 

fortsätta vara fysiskt aktiva. Barn som har motoriska svårigheter däremot, kan frysas ute från 

sina kamraters idrottsliga lekar, som i sin tur gör att de går miste om gemenskapen som sker i 

leken. De barn som alltså behöver mer träning i sina motoriska färdigheter, stängs ute från 

kamratskapet, eller väljer självmant att inte delta då barnet inte vill visa sig sämre än sina 

kamrater. Dålig motorik kan alltså leda till en försämrad social gemenskap, vilket i sin tur leder 

till en dålig självkänsla och barnet undviker då rörelselekar. När barnet undviker rörelselekar 

hämmar det den motoriska utvecklingen och barnet får en negativ inställning till att vara fysiskt 

aktivt (Ericsson, 2005 s.12).  

 

Miljöns betydelse för hälsan 

Barns motoriska utveckling har betydelse för hur de mår psykiskt, men även för hur deras 

sociala förmåga utvecklas, menar Ericsson (2005 s.123). Om barnen tvingas till att vistas i 

begränsade utrymmen och trånga lokaler, hämmas deras motoriska utveckling. Ericsson (2005 

s.123) menar att miljön påverkar barns motoriska utveckling, men att forskning kring hur miljön 

bör vara utformad är begränsad. Däremot lyfter författaren naturen som en bra miljö att träna 

sin motorik i. När terrängen är kuperad skapas ett enkelt och lustfyllt lärande på ett kreativt sätt. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2008 s.100) anser att det går bra att utföra fysiska aktiviteter i 

klassrummet som ett kort avbrott under lektionen. Författarna förespråkar aktiviteter som 

”Simon säger” och ”gömma nyckel” för att barnen ska få utlopp för sina rörelsebehov på ett 

konstruktivt sätt i klassrummet. Aktiviteten behöver alltså inte vara fartfylld, fokus kan istället 
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ligga på balans och kroppsmedvetenhet, då fysisk utlevelse även stimulerar den intellektuella 

utvecklingen.  

 

Ekblom & Ekblom-Bak (2015) anser att det finns en viss koppling mellan psykisk ohälsa hos 

barn och hur mycket skärmtid de har, men att forskningen kring ämnet fortfarande är vagt. De 

menar att ju fler timmar barn ägnar sig åt tv/dator/surfplatta ju mer påverkas graden av deras 

fysiska aktivitet, vilket i sin tur påverkar deras psykiska hälsa. Författarna anser även att 

föräldrarnas roll i hemmet har stor betydelse, om de tillåter barnen att ha egen tv i sitt rum och 

hur mycket de själva tittar på tv. Ekblom & Ekblom-Bak (2015) menar att det finns en koppling 

mellan utbildningsnivån hos föräldrarna och barnen fysiska aktivitet. Ju högre utbildning 

föräldrarna har, ju mer fysiskt aktiva är deras barn.  

 

Samhället som påverkansfaktor  

Ericsson (2005 s.123) anser att samhället som vi människor i västvärlden lever i idag, har en 

negativ effekt på barns hälsa. Biltrafiken har ökat, det finns färre lekplatser och en minskning 

av fria ytor att vistas på för barnen. Det här är några av samhällsutvecklings baksidor som 

påverkar barnens grad av fysisk aktivitet, menar Ericsson (2005 s.123). Magnusson, Berg och 

Mårild (2013) förklarar ökningen av barns inaktivitet med ökningen av elektronik. 1980 hade 

barn inte en egen dator eller telefon. Tv:n i hemmet hade inte lika stort kanalutbud och 

programutbudet som fascinerar barn i lika stor utsträckning som det gör idag. Författarna 

skriver även att den ökade trafiken har lett till att föräldrar skjutsar sina barn i högre grad nu än 

förr, föräldrarna är rädda för att barnen ska ta skada i trafiken och bli ofredade under tiden som 

barnen tar sig från punkt A till punkt B.  

 

Motorik och koncentrationssvårigheter 

Hösten 1999 startades ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsföreningar och forskning, det 

här forskningsprojektet kom att kallas för Bunkefloprojektet. Syftet med studien var att 

undersöka vilka effekter utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kunde ha 

vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultatet av studien visar att 

det finns kopplingar mellan fysisk aktivitet, motorisk träning och en skärpt inlärningsförmåga. 

Eleverna i studien delades in i två grupper där den ena gruppen fick fortsätta att ha 

idrottsundervisning två dagar i veckan och den andra gruppen, interventionsgruppen, fick 

schemalagd idrottsundervisning fem dagar i veckan plus extra motorisk träning. När studien 

var slut visade det sig att eleverna i interventionsgruppen presterade bättre i skolan än de elever 

som inte hade fått utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning. Enligt resultatet i studien 

finns det ett samband mellan elevers motorik och koncentrationsförmåga. De elever som hade 

en dålig motorik och koncentrationssvårigheter i början av projektet hade i slutet av studien en 

förbättrad motorik och en ökad koncentrationsförmåga. Ericsson anser att det är svårt att mäta 

koncentrationsförmågan hos en individ under en längre period då det finns många 

påverkansfaktorer. I skolan kan elevernas uppmärksamhet påverkas av skolmiljön, lärarbyten 

och av klassrumsklimatet. De elever som har koncentrationssvårigheter brukar behöva hjälp 

med att hitta tillbaka till uppgiften som de höll på med (Ericsson, 2005).  
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Teoretisk ram 

Studien utgår ifrån John Dewey och hans pragmatiska filosofi i den teoretiska utgångspunkten, 

men det kommer även att göras vissa inslag av Aaron Antonovskys salutogena perspektiv. 

 

Dewey levde mellan 1859-1952 och var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Dewey 

är känd som pragmatismens frontfigur och har gett ut ett flertal böcker. I Demokrati och 

utbildning betonar Dewey vikten av en helhetssyn på människan och betydelsen av 

kommunikation. Han menar att människan lär i det sociala nätverket och genom att testa olika 

erfarenheter utifrån sina tankeprocesser utvecklas människan. Dewey framhåller vikten av att 

eleverna får en relevant kunskap genom att skolan anpassas efter samhället som de lever i. Men 

det är inte bara skolan som ska anpassas efter det rådandet samhället, utan individen i sig 

behöver även anpassa sig efter miljön som den lever i. För att nå pedagogisk framgång måste 

alltså samhälle, skola och individ utgöra en helhet (Dewey, 1997).  

 

Dewey var verksam som lärare på ett high school innan han blev professor i filosofi vid 

University of Chicago och han ansåg att undervisningen ska utgå ifrån problemlösning inriktad 

på situationer som eleverna kan stöta på i sina liv. Han ansåg att eleverna måste ges verktyg för 

att lära sig tänka. Det här ska då ske genom att skolan tillhandahåller en förenklad miljö för 

eleverna. Dewey ansåg att skolan var isolerad från det vanliga livet och dess villkor och motiv. 

Han menade att skolan därför måste förnyas och formas till hur elevernas naturliga miljö ser ut 

och få skolan till att likna ett miniatyrsamhälle. Eleverna ska kunna utgå från sina tidigare 

erfarenheter innan de börjar använda sig av de redskap som de fått genom sin utbildning. Dewey 

anser även att undervisningen i skolan måste lyckas med att koppla samman elevernas intressen, 

uppfattningar och motivation, eftersom den berör elevernas känsloliv. Enligt Dewey kan det 

bara ske om skolan arbetar demokratiskt (Dewey, 1997).  

 
Erfarenheter visar att när barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga 

impulser komma till yttryck, blir det ett nöje att gå till skolan, verksamheten i skolan blir inte 

en börda och lärandet går lättare. (Dewey, 1997 s.241).  

 

Det var Dewey som myntade begreppet learning by doing och menade att eleverna måste få 

använda sig av sin kunskap praktiskt. När eleverna använder sig av sin kunskap praktiskt sker 

handlandet i en kedja bestående av olika moment. För det första har de en avsikt med sitt 

agerande, sen har de en planering av hur det ska gå till. Efter det sker handling och reflektion 

samt en bedömning av resultatet. Sen börjar kedjan om igen med en ny avsikt och planering. 

Det är när eleverna får använda kunskapen praktiskt, som hela eleven blir engagerad och 

handlingen blir meningsbärande. Glappet mellan livet i skolan och livet utanför skolan minskar 

när eleverna får användning för sin kunskap och kan då öka förståelsen bakom den. Dewey ville 

införa en skola som hade en verkstadskaraktär, det innebar att verksamheten skulle innehålla 

olika rum som var lämpade för olika aktiviteter. Det kunde till exempel vara ett rum för trä- och 

metallslöjd, ett kök, ett rum för musik och så vidare. Det skulle finnas en viss oordning och den 

skulle innehålla prat och fysisk aktivitet, vilket var raka motsatsen till hur skolan såg ut. Dewey 

var kritisk mot att eleverna skulle sitta i raka rader och hålla en viss kroppsställning under 

lektionerna. Han ansåg att eleverna behöver samspela och kommunicera med varandra för att 

tillämpa sig kunskap. Men det var inte många lärare som höll med Dewey om att eleverna skulle 

få ha praktiska inslag i lektionerna. Det ansågs att eleverna lekte så mycket ändå under rasterna 

och på fritiden att de inte behövde ägna sig åt sådant som de redan gjorde frivilligt ändå (Dewey, 

1997).  
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Dewey var intresserad av varje enskild individ och dennes sociala värld. Han menade att 

människan måste agera i en överensstämmelse med andra för att kunna uppnå lycka. Skulle 

individen inte agera i en överensstämmelse med de andra skulle hen bli illa omtyckt. Ett 

exempel kan vara att miljön kretsar kring motionsformen orientering, om individen inte fattar 

något intresse för den motionsformen hamnar individen utanför och deltar inte i gruppens 

sociala liv. En grupp människor har oftast ett gemensamt mål och det är genom framgång och 

motgång som de skapar erfarenheter och en liknande tankebana som de andra i gruppen har 

(Dewey, 1997 s.49-52). 

 

Antonovsky levde mellan 1923-1994 och var verksam som professor i medicinsk sociologi. 

Han ansåg att eleverna behövde en helhetssyn och ett sammanhang i det som de får lära sig, 

eleverna behöver alltså förstå det som de ska lära sig. Antonovsky är författare till Hälsans 

mysterium som gavs ut för första gången i Sverige 1991 och som fokuserar på det salutogena 

perspektivet. Det salutogena perspektivet går ut på att finna ett sammanhang där vi behåller och 

utvecklar vår hälsa. Antonovsky menar att människan måste förstå förhållandet och skapa en 

mening i de situationer som vi genomlever för att skapa en hälsa. Vi måste med andra ord besitta 

förmågan att hantera det som händer oss i livet och det ska skolan hjälpa eleverna med genom 

att ge dem de rätta verktyget, känslan av sammanhang. Känslan av sammanhang är uppbyggd 

av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Antonavsky menar 

att hanterbarhet är när omvärlden ställer krav på individen. När olyckliga händelser inträffar är 

det viktigt att människan inte ser sig själv som ett hjälplöst offer. Det är viktigt att individen 

upplever att hen har resurser för att hantera motgångarna. Individer som upplever att de kan 

hantera livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa. Beståndsdelen begriplighet kan förklaras 

genom känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, 

strukturerat och går att förutse. Meningsfullhet i livet är när hen upplever om det känns som de 

utmaningar hen möter är värda att engagera sig i eller inte. Antonovsky menar att människor 

som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser som hen ställs inför, mår bättre än de 

personer som inte gör det. Känslan av sammanhang benämner Antonovsky som KASAM och 

menar att det som håller oss friska, trots yttre påfrestningar, har ett högt KASAM. För att skolan 

ska kunna ha ett högt KASAM, måste eleverna uppleva skolan som meningsfull och skolan 

måste se till att eleverna förstår att de kan påverka det som händer där (Antonovsky, 1991). 
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Metod 
I detta kapitel redogörs val av forskningsansats och datainsamlingsmetod. Här tas också upp 

urval, genomförande, vetenskapsrådets etiska principer, tillförlitlighet och giltighet samt 

analys.  

 

Kvantitativ metod 

Studien har genomförts med en enkätundersökning som är en kvantitativ metod. 

Enkätundersökning har genomförts för att få veta hur vanligt förekommande någonting är 

utifrån syftet med studien. I en enkät är syftet att ta reda på hur ofta eller vanligt ett fenomen 

är. Fördelen med enkät, till skillnad från intervju, är att det kan vara enklare för respondenten 

att besvara känsliga frågor, då respondenten är helt anonym. En enkät når även ut till många 

personer under en kort tid och fler personer kan då göra sina åsikter hörda utan att tidsåtgången 

blir allt för lång för forskaren. En enkätstudie går att kombinera med andra sorters studier, 

såsom intervju, observation etcetera enligt Dimenäs (2012).  

 

I undersökningen kommer det att göras någonting som Björkdahl Ordell (2012) kallar för ett 

”bekvämlighetsurval”. Det betyder att jag har valt en grupp som för mig är enklast att nå ut till 

med enkäten. Då studien kommer att beröra elever i ett mindre samhälle, kommer inte studiens 

resultat att kunna generaliseras för alla elever i samma ålder i hela Sverige. I enlighet med 

Björkdahl Ordell (2012 s.87) kommer gruppen i studien att kallas för ”eleverna i 

undersökningen”. I studien kommer det att göras både en gruppenkät och en postenkät. Valet 

av två olika sorters av enkäter görs för att eleverna i undersökningen går på två olika fritidshem. 

Det innebär att jag kommer att kunna närvara vid gruppenkäten, men inte vid postenkäten. 

Fördelen med gruppenkäten är just den att jag kan närvara och uppmuntra barnen till att fylla i 

enkäten. Jag kan besvara eventuella frågor som eleverna har angående enkäten och se till att 

den delas ut på rätt sätt. Nackdelen med postenkäten är just den att jag inte kan närvara och se 

till att den delas ut på rätt sätt, jag kan inte heller svara på eventuella frågor som kan uppkomma, 

däremot höjs konfidentialiteten, alltså respondentens anonymitet vid en postenkät.  

 

Vid enkät som metod måste jag räkna med att det kan bli ett bortfall, vilket är vanligt enligt 

Björkdahl Ordell (2012). Det kan vara målsman som inte har gett sitt medgivande till att deras 

barn kan delta i enkäten. Eleven kan vara frånvarande vid enkättillfället på grund av sjukdom 

eller annan frånvaroorsak. Huvudsaken är att bortfallet inte är för stort, då resultatet av 

undersökningen kan bli snedvriden. Det som kan göras om bortfallet blir för stort, är att skicka 

ut en påminnelse till berörda personer och då gäller det att ha fört någon form av anteckningar 

för att se vilka som har svarat och vilka som inte har gjort det. De här anteckningarna måste 

kunna ske så att deltagarna fortfarande är anonyma. Efter insamlandet av materialet ska 

enkäterna sammanställas och bearbetas för att kunna få ett resultat. Enligt Björkdahl Ordell 

(s.95) kan resultat framkomma som inte är relevant för studien och behöver därför inte 

redovisas. Enbart de svar som har störst betydelse utifrån syftet ska redovisas i den löpande 

texten. Men förekomsten av svar kan med fördel redovisas i en bilaga för att läsaren ska kunna 

se svarsfrekvensen på respektive fråga. Björkdahl Ordell rekommenderar även att inte redovisa 

allting i tabellform då det kan bli svårt att få en överblick. Björkdahl Ordell nämner även att om 

svarande personer på enkäterna understiger 100 stycken ska antal skrivas ut istället för att 

redovisas i procentform.  
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Urval 

Studien är genomförd på två fritidshem i en mindre kommun. I undersökningen deltog totalt 51 

barn, 29 flickor och 22 pojkar.  

 

För att undersöka hälsan och välbefinnandet hos barnen i fritidshemmet valde jag att dela ut 70 

stycken enkäter till två stycken olika fritidshem. I ett av fritidshemmen går alla barnen i årskurs 

3 och i det andra fritidshemmet går barnen i årskurs 3-5. Enkäterna delades enbart ut till dem 

som går i årskurs 3. Jag valde att göra undersökningen på barn i fritidshem i årskurs 3 för att 

läroplanens mål är indelade i årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Eleverna ska ha en större insikt i vad 

hälsobegreppet innebär när de går i årskurs 3, än om jag hade genomfört studien hos yngre barn 

i fritidshem, eftersom begreppet förekommer i flera av skolans ämnen och bör då vara väl 

förankrade hos eleverna i årskurs 3.  

 

Genomförande 

Jag började med att fråga vad eleverna i årskurs 3 hade för tankar kring ordet hälsa. Utifrån 

deras tankar formulerade jag enkätfrågorna (se bilaga 1) som min handledare granskade och 

gav mig tips och råd om hur jag kunde förbättra. Efter det skrev jag ett informationsbrev (se 

bilaga 2) och en samtyckesblankett (se bilaga 3) som delades ut på två kommunala fritidshem, 

för att kunna få vårdnadshavarnas samtyckte till att deras barn deltog i enkäten.  

Vårdnadshavarna och barnen på fritidshemmen fick en vecka på sig att besvara 

samtyckesblanketten och enkäten. På det ena fritidshemmet fick eleverna svara på enkäterna 

under fritidstid och på det andra fritidshemmet fick de med sig enkäterna hem. Efter en vecka 

var svarsfrekvensen från vårdnadshavarna så pass lågt, att jag skickade ut en påminnelse via 

mejl till alla vårdnadshavarna och påminde dem om vikten av att de fyllde i sitt godkännande, 

så att deras barn kunde delta i enkäten. Efter det mejlutskicket var det många som gav sitt 

medgivande och antalet deltagande barn ökade. Efter insamlandet av enkäterna kunde jag sätta 

mig ner för att sammanställa och utvärdera den data som jag hade fått in via enkäterna. Jag 

valde att inte skilja de olika fritidshemmen åt, då mitt syfte inte är att peka ut något särskilt 

fritidshems hälsa och välbefinnande hos barnen. 

 

Etik 

Vid en forskningsstudie är det viktigt att förhålla sig till de etiska reglerna som finns och som 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Syftet är att de personerna som är involverade i 

forskningsprojektet inte ska komma till skada. Jag utgår ifrån individskyddskravet som är 

indelat i fyra stycken huvudkrav som jag kommer att gå närmare in på och förklara. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att jag som forskare måste meddela deltagarna i forskningen om 

enkätens och intervjuns syfte. Jag började med att informera rektorerna och barnen om varför 

jag ville att de skulle delta i intervjun och fylla i enkäten, om syftet med undersökningen och 

att det skulle vara helt frivilligt att delta. 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagarna i undersökningen är medvetna om att de deltar helt 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Jag meddelade barnen och 

rektorerna att de inte måste delta och att det är frivilligt, att de när som helst skulle kunna 

avbryta sitt deltagande.  
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte ska kunna spåras i 

forskningsresultatet. De ska alltså kunna vara helt anonyma, vilket jag uppgav till både 

vårdnadshavare, barn och rektorer vid godkännandet för att delta i min undersökning. Jag 

informerade dem i missivbrevet att jag kommer att använda mig av fiktiva namn på deras skola 

och deras egna identiteter, helt enligt konfidentialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet innebär att materialet som kommit in, endast får användas i forskningssyfte. 

Jag uppgav för deltagarna att materialet kommer att användas i min c-uppsats vid Högskolan i 

Borås.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Genom ett grundligt förarbete och genomförande kan forskaren öka studiens validitet och 

reliabilitet (Kihlström, 2012). Validitet handlar om att forskaren verkligen studerar det som hen 

avser att undersöka, alltså studiens giltighet. I studien genomfördes en pilotstudie med barn som 

går i årskurs 4-5 på ett av fritidshemmen för att undersöka enkätfrågornas validitet. Barnen fick 

komma med synpunkter på frågornas utformning för att säkerställa att frågorna tolkades 

likadant av alla som var med i pilotstudien och på så sätt ge studien en hög validitet. De 

vårdnadshavare till barnen som var med i pilotstudien hade fått ett informationsbrev (se bilaga 

2) och gett sitt medgivande på en samtyckesblankett (se bilaga 3). Reliabilitet kan även 

benämnas tillförlitlighet. Det som undersöks ska kunna undersökas igen med samma 

mätinstrument, vilket är enkät i den här studien. Kihlström menar att den mätning som görs ska 

kunna ge samma resultat vid olika tillfällen, där det råder lika förhållanden som vid första 

mätningen. Hög reliabilitet är följaktligen ingen garanti för hög validitet. Om frågorna i enkäten 

kan besvara syftet med studien, men svarsfrekvens på enkäten blir låg, görs mätningen med en 

låg tillförlitlighet (låg reliabilitet). Låg reliabilitet medför alltså låg validitet i kvantitativa 

studier. Validiteten i studien grundar sig i min fördjupning inom ämnet som jag vill undersöka. 

Utan någon fördjupning inom ämnet hade inte några enkätfrågor kunnat formuleras med en bra 

validitet.  

 

Analys/bearbetning 

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes de för hand eftersom Dimenäs (2012) menar 

att det oftast är lättare och snabbare när det är en mindre studie som har gjorts. Dimenäs skriver 

att det inte är ovanligt att forskaren har samlat in mer information än vad som är av intresse att 

redovisa. Det här kan upptäckas under bearbetningarna av enkäterna när svaren ska ställas mot 

varandra. Om respondenten har svarat si på den ena frågan, vad har respondenten då svarat på 

den andra frågan. Det är den typen av bearbetning som ger mer än att bara jämföra data med 

varandra. Innan enkäterna sorteras och bearbetas kallas de för rådata enligt Patel och Davidson 

(2011). Efter sorterandet började jag bearbeta den rådata som jag samlat in och fick då en 

överblick på hur svarsfrekvensen var på de olika svarsalternativen.   
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Resultat 
Resultatet redovisas i form av löpnade text och olika diagram utifrån tre hälsoperspektiv, fysisk, 

psykisk och socialt perspektiv. I ett avslutande avsnitt beskrivs sambandet mellan de olika 

delarna i den holistiska hälsotriangeln. I undersökningen deltog totalt 51 stycken barn, varav 29 

stycken flickor och 22 stycken pojkar.  

 

Socialt perspektiv 

Enkätens första del (bilaga 1) har sin utgångspunkt i ett socialt perspektiv. Enkätfrågorna har 

fokus på barnens kamratrelationer och nedan presenteras deras upplevelse utifrån insamlat 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 1: Antal kompisar på fritidshemmet. 

Kompisrelationer  

Figur 1 visar att mer än hälften av alla barnen som deltog i undersökningen anger att de har fler 

än fem stycken kompisar på fritidshemmet där de är inskrivna. Utifrån de 48 stycken barn som 

deltog i undersökningen var det endast ett barn, en pojke, som svarade att han kände sig ensam 

någon gång under den föregående veckan. Pojken skrev att det berodde på att ”någon var dum”. 

En noterbar skillnad mellan pojkar och flickor som gjorts, är att ingen pojke har svarat att han 

har 3-4 stycken kompisar, antingen har de 1-2 stycken eller fler än 5 stycken kompisar. Av 20 

stycken pojkar är det 19 stycken som har angett att de har fler än 5 stycken kompisar på 

fritidshemmet.  

 

Även hos flickorna är det vanligast att ha fler än 5 stycken kompisar på fritidshemmet. Det som 

skiljer sig mellan pojkarna och flickornas kompisrelationer är att en sjättedel av flickorna har 

angett att de har 3-4 stycken kompisar på fritidshemmet. Endast en flicka har svarat att hon har 

1-2 kompisar på fritidshemmet där hon är inskriven.  

 

Ungefär hälften av både pojkarna och flickorna har angett att de ibland är för sig själva och gör 

saker ensamma när de är på fritidshemmet. Ungefär lika många har svarat att de inte känt sig 

ensamma och att de har ett flertal kompisar på fritidshemmet.  
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I studien visade det sig att det är vanligare att flickor hjälper sina kompisar än vad det är för 

pojkar att hjälpa sina kompisar. Ungefär hälften av pojkarna menar att de alltid hjälper sina 

kompisar, jämfört med fem sjättedelar av flickorna anser att de hjälper sina kompisar. I 

upplevelsen om hur ofta de själva får hjälp av sina kompisar är det två tredjedelar av flickorna 

och cirka hälften av pojkarna som anser att de får hjälp av sina kompisar på fritidshemmet.   

Tiden på fritidshemmet 

Hur mycket barnen är på fritidshemmet är svårt för dem själva att bestämma då deras tider på 

fritidshemmet avgörs av vårdnadshavarens arbetstider. Det är ändå intressant utifrån barnens 

sociala hälsa att veta om de känner att de har tillräckligt med tid till att vara med sina kompisar 

eller inte. Resultatet visar att det är en lika stor andel pojkar som flickor som anser sig ha 

tillräckligt med tid på fritidshemmet för att vara med sina kompisar. Med utgångspunkt i 

insamlad data är det 34 stycken barn av 51 som anser sig ha tillräckligt med tid på fritidshemmet 

till att vara med sina kompisar på fritidshemmet, vilket visar att över hälften av barnen har det.  

 

Psykiskt perspektiv 

Enkätens andra del (bilaga 1) har sin utgångspunkt i ett psykiskt perspektiv. Enkätfrågorna har 

fokus på deras välbefinnande, friskhetsfaktorer och somatiska symtom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 2: Hur barnen mår. 

Jag mår bra 

Figur 2 visar att majoriteten av de deltagande barnen i undersökningen har svarat att de mår 

”mycket bra” till ”utmärkt”. Det finns inget barn som har svarat att det mår dåligt, däremot är 

andelen barn som har svarat att de mår ”ganska bra” lika stor oavsett kön. Totalt sett är det fyra 

stycken barn av 51 stycken som har svarat att de mår ”ganska bra”.  
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    Figur 3: Hur barnen trivs med livet just nu. 

Trivsel i fritidshemmet och i skolan 

Figur 3 visar att barnen i undersökning trivs mycket bra med sina liv just nu, men det finns två 

stycken pojkar som har ringat in både ”ganska bra” och ”inte särskilt bra” som svarsalternativ 

på sina enkäter. En av de här pojkarna har även i nästföljande fråga ringat in två utav 

svarsalternativen. Frågan var om de brukar känna sig glada och pojken har då svarat ”aldrig” 

och ”ibland”. Bland pojkarna är det över hälften, 15 stycken, som har svarat att de alltid känner 

sig glada och 7 stycken har svarat att de är glada ibland.  

 

Hos flickorna har över hälften, 20 stycken, svarat att de alltid är glada och resterande flickor, 9 

stycken, har svarat ibland. I studien har det inte framkommit att någon flicka inte trivs med livet 

eller aldrig känner sig glad. Däremot uppger en flicka att hon ofta blir arg med anledning av att 

”någon retas eller är elak”, hon uppger även att hon tappar humöret för att hon har tråkigt och 

”när någon tjatar” på henne. Hos pojkarna var det 3 av 17 som uppger att de ofta blir arga och 

tappar humöret. En av dem har svarat att han blir arg ”om någon är dum” och att han tappar 

humöret ”när någon är elak”.  

 

Sömn 

Andelen barn som har svårt att sova visade sig vara över hälften av alla barnen i undersökning 

en. Av 51 stycken barn är det 49 stycken som har valt att svara på frågan om sovvanor. 30 

stycken av dem upplever att de har svårt för att sova ibland. Det är lika många pojkar som 

flickor, 9 stycken, som uppger att de aldrig har några problem med att sova. Däremot finns det 

en flicka som svarade att hon alltid har problem med att sova. 

 

Välmående  

Över hälften av alla barnen i undersökningen anser sig själva som helt friska. Det är 5 pojkar 

och 5 flickor som tycker att de är ganska friska, vilket motsvarar ungefär en femtedel av 

flickorna och en tredjedel av pojkarna. Antalet svarande på frågan hur friska de tycker att de är, 

var 50 stycken. Det visar att var femte barn i min undersökning anser sig vara ganska frisk.  
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     Figur 4: Somatiska symtom. 

 

Figur 4 visar att 7 stycken barn av 48 uppger att de ofta har huvudvärk. Av de här 7 barnen 

uppger samtliga att de har huvudvärk 1-2 gånger i veckan. Antalet barn med huvudvärk 

motsvarar alltså nästan var femte barn i undersökningen. Antalet barn i undersökningen som 

brukar ha ont i magen är 8 av 41 stycken visar resultatet. 4 stycken flickor har ont i magen 1-2 

gånger i veckan. Andelen barn som har ont i magen 3-4 gånger i veckan är lika stor hos pojkarna 

och flickorna, totalt är det 4 stycken barn i undersökningen som upplever att de har ont i magen 

så ofta. Däremot ser det inte ut som att de har magont på grund av illamående, då endast 1 barn 

av 42 svarande anger att hon brukar må illa och då skedde illamåendet 1-2 gånger i veckan. 

 

Kul på fritids 

Mängden barn i undersökningen som har kul på fritidshemmet är stor. Av 48 stycken svarande 

är det 38 stycken som uppger att de alltid har kul på fritids. När jämförelsen görs mellan pojkar 

och flickor är det bara två tredjedelar av alla pojkar som alltid tycker att det är kul att vara på 

fritidshemmet. Hos flickorna ser det helt annorlunda ut, då nästan sju åttondelar anser att de 

alltid har kul på fritids. Endast en pojke har uppgett att han aldrig har kul på fritidshemmet.  

 

Nöjda med sig själva 

Andelen barn som är nöjda med sig själva i studien är större hos flickorna än hos pojkarna. Av 

49 svarande uppger 44 stycken att de är nöjda med sig själva, varav 27 stycken av dem är 

flickor. 4 av 21 stycken pojkar uppger att de inte är nöjda med sig själva, vilket nästan är en 

fjärdedel av alla pojkar i undersökningen som känner så. Hos flickorna var det 1 av 17 stycken 

som inte var nöjd med sig själv.  

 

Känslan av att vara snäll 

Majoriteten, 27 av 28 stycken, flickorna anser att de alltid är snälla mot alla på fritidshemmet. 

Endast en flicka anser att hon är det ibland. Bland pojkarna är det två stycken som har svarat 
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att de aldrig är vänliga mot alla på fritids, 8 stycken har svarat att de ibland är vänliga mot alla 

och 13 stycken har svarat att de alltid är vänliga mot alla. Det här visar att bara hälften av 

pojkarna känner att de är vänliga mot alla på fritidshemmet, vilket är en stor kontrast till 

flickorna där nästan alla anser sig vara vänliga mot alla.  

 

 

 
       Figur 5: Upplevelsen av att göra som de vill.  Figur 6: Upplevelsen av att få bestämma. 

 

Fritidshemmets demokrati 

I undersökningen har barnen svarat ungefär likadant på frågorna som berör om de kan göra vad 

de vill på fritids (figur 5) och om de får vara med och bestämma vad de ska göra på fritids (figur 

6). Det som sticker ut i resultatet är en pojke som har uppgett att han ”ibland” till ”aldrig” får 

vara med och bestämma vad de ska göra på fritidshemmet och en flicka som har angett att hon 

aldrig får vara med och bestämma vad de ska göra på fritidshemmet. 

Trivsel på fritidshemmet 

Nästan alla barnen i undersökningen har angett att de har det mycket eller jättemycket bra på 

fritids, men det finns ett undantag. Det är två pojkar som har ringat in två svarsalternativ och 

dessa svarsalternativ är ”inte alls” och ”lite grann”. Det finns även två pojkar som har svarat att 

de har det ”sådär” bra. De andra pojkarna i undersökningen, 16 stycken, har svarat att de har 

det mycket och jättemycket bra. Hos flickorna har alla förutom en svarat att de har det mycket 

eller jättemycket bra på fritids, flickan som inte upplever att den känner likadant som övriga 

flickor har uppgett att hon har det sådär bra. Andelen barn som tycker om att gå till fritids visar 

sig vara ungefär fyra femtedelar av flickorna och två tredjedelar av pojkarna. En pojke har 

uppgett att han aldrig tycker om att gå till fritids.  Övriga barn uppger att de tycker om att gå 

till fritids ibland.  
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Förhållandet mellan vuxna och barn 

Samtliga flickor i undersökningen uppger att de alltid kommer överens med sina lärare på 

fritidshemmen. 13 stycken pojkar har svarat att de alltid kommer överens med sina lärare och 

8 stycken uppger att de ibland kommer överens med sina lärare.  
 

Mobbning och otrygghet 

Att ett barn blir retat eller mobbat på fritids verkar inte vara något vanligt förekommande enligt 

barnen i min undersökning. 27 stycken flickor och 17 stycken pojkar har uppgett att de inte vet 

om någon som blir retad eller mobbad. 1 flicka och 3 pojkar har svarat att de kanske känner till 

någon som blir det och 1 flicka har uppgett att hon vet att det finns flera som blir mobbade på 

fritidshemmet. Däremot finns det de barn i undersökningen som är rädda för andra barn på 

samma fritidshem. 3 stycken flickor och 1 pojke uppger att det finns några andra barn på fritids 

som de är rädda för ibland. Enligt statistiken i min undersökning är nästan var 10: onde (11,25) 

barn ibland rädda för andra fritisbarn.  

 

 

 
        Figur 7: Koncentrationssvårigheter på fritids.                  Figur 8: Koncentrationssvårigheter i skolan. 

 

Koncentrationssvårigheter 

Figur 7 och 8 visar fritisbarnens upplevelser av sin koncentrationsförmåga. Barnen i 

undersökningen uppger att de har enklare att koncentrera sig när de är på fritidshemmet jämfört 

med när de är i skolan. 24 stycken flickor uppger att de aldrig har koncentrationssvårigheter när 

de är på fritids, vilket är dubbelt så många jämfört med de 12 stycken flickor som uppger att de 

aldrig har några koncentrationssvårigheter i skolan. Även hos pojkarna har nästan dubbelt så 

många uppgett att de aldrig har några koncentrationssvårigheter när de är på fritids, jämfört 

med när de är i skolan.  

 

Fysiskt perspektiv 

Enkätens tredje del (bilaga 1) har sin utgångspunkt i ett fysiskt perspektiv. Enkätfrågorna 

fokuserade på hälsorelaterade livskvaliteter och över hälften av alla pojkar och flickor i 
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undersökningen anser sig vara friska och är i god form. Totalt har 48 stycken av 51 valt att 

besvara frågan på hur friska de anser att de är. En flicka har uppgett att hon inte alls är frisk 

eller i god form. Resterande flickor i undersökningen anser att de är jättemycket friska och i 

god form. Hos pojkarna är det 13 stycken av 19 som uppger att de är jättemycket friska och i 

god form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9: Hur barnen tar sig till skolan. 

Transporten till skolan 

I figur 9 ser vi att det är en stor skillnad på hur pojkar och flickor tar sig till skolan. Andelen 

pojkar som tar sig till skolan på cykel är 7 stycken och bland flickorna är det bara 2 stycken. 

Antalet pojkar som går till skolan är 7 stycken och bland flickorna är det bara 6 stycken. Det 

som även framgår är att det är dubbelt så många flickor än pojkar som åker bil till skolan.   Det 

här resultatet kan vara lite missvisande då några barn i undersökningen har ringat in flera 

transportsätt till skolan, men faktum kvarstår att pojkarna i högre utsträckning än flickorna tar 

sig till skolan genom att gå eller cykla. 
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Figur 10: Antalet barn som håller på med någon sport och hur ofta. 

Den fysiska aktiviteten i form av sport 

Figur 10 visar att bland barnen i undersökningen är det 40 stycken av 48 som håller på med 

någon sport. Det vanligaste är att de utövar sporten 1-2 dagar i veckan. 2 stycken pojkar anger 

att de utövar någon sport fler än fem dagar i veckan. Det är lika många pojkar som flickor (7 

stycken vardera) som håller på med någon sport 3-4 dagar i veckan. Men eftersom det är olika 

många pojkar och flickor som har deltagit i enkäten är siffrorna missvisande. Eftersom det är 

23 stycken flickor som har uppgett att de håller på med någon sport och 7 stycken har svarat 3-

4 dagar i veckan, visar det att ungefär var tredje flicka håller på med någon sport 3-4 dagar i 

veckan. Hos pojkarna är det ungefär varannan pojke som håller på med någon sport 3-4 dagar 

i veckan.  

 

 
 

Figur 11: De populäraste sporterna hos fritisbarnen 
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De populäraste sporterna 

Figur 11 visar att de populäraste sporterna bland barnen i undersökningen är fotboll och 

handboll. 16 av 23 flickor uppger att det spelar fotboll och 9 av 17 stycken pojkar uppger att de 

spelar fotboll. I resultatet för handbollen är det 6 av 23 flickor som spelar och 3 av 17 stycken 

pojkar som spelar handboll. Även om det inte är många pojkar som spelar handboll, är det den 

totala summan av barn i undersökningen som är sammanställd i resultatet av de mest populära 

sporterna. De sporter som endast 1-2 barn har uppgett att de utövar redovisas inte i resultatet 

utifrån undersökningen. 

Upplevelsen och möjligheten till att göra vad man vill 

På fritidshemmen som barnen i undersökningen går på har barnen uppgett att de får vara 

utomhus hur mycket som de vill, endast 2 pojkar anser att de inte får det. Totalt har 48 stycken 

barn valt att delta på den enkätfrågan och utifrån frågan vad de brukar göra när de är utomhus 

är det vanligast förekommande svaren; fotboll, king, dunken, hoppa hopprep, bandy, cykla och 

vara med kompisar. De pojkar som anser att de inte får vara utomhus så mycket som de hade   

velat, har uppgett att de inte vet varför som de inte får vara ute så mycket som de själva önskar. 

En flicka har uppgett att de måste vara inne då de får besökare till fritidshemmet.  

 

 
Figur 12: Upplevelsen av att göra det de vill. Figur 13: Upplevelsen av möjligheten att göra vad 

de vill på fritidshemmet. 
 

Tidigare har barnen i undersökningen fått svara på om de kan göra det som de vill göra på fritids 

(figur 12). Nu har frågan fått en annan vinkling till om de har möjlighet att göra som de vill på 

fritids (figur 13). Svarsalternativen har även utökats till att även innefatta ”sällan” och ”ofta”. 

Som vi ser i figurerna 12 och 13 ser svaren annorlunda ut den här gången. Av 29 stycken flickor 

har 9 stycken uppgett att de alltid har möjlighet att göra som de vill. Hos pojkarna är det 6 av 

18 stycken som uppgett att de alltid har möjlighet att göra som de vill på fritidshemmet.  

 

Den holistiska hälsotriangeln 

Utifrån resultatet kan vi se att barnen i undersökningen över lag har en god hälsa och ett gott 

välbefinnande. De anser sig ha många kompisar och har därmed en social relation som är bra 
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för den sociala hälsan. De har uppgett att de är friska och mår bra, de trivs med livet och tycker 

om att gå till fritids där de upplever att de kan vara med och påverka vad de ska och får göra, 

vilket är viktigt för den psykiska hälsan. Studien visar även att barnen är fysiskt aktiva både på 

fritidshemmet och på sin fritid, vilket är gynnsamt för den fysiska hälsan. Barnen i 

undersökningen har däremot utifrån somatiska symtom, uppgett att de inte alls mår bra. Det 

framkom även att det finns barn som inte har ett bra välbefinnande och de enkätresultaten 

kommer jag att beröra mer i avsnittet för resultatdiskussion.     
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Diskussion 
I det här avsnittet kopplas resultatet av studien till syftet, tidigare forskning och den teoretiska 

ramen. Val av metod kommer att diskuteras och även de didaktiska konsekvenserna. 

Avslutningsvis kommer det att ges förslag på fortsatt forskning inom barns hälsa och 

välbefinnande. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras med hjälp av underrubriker som kopplar samman 

tidigare forskning med resultatet i studien.  

Ett barn utanför normen 

I studien framkom det att det finns en pojke som inte trivs med livet just nu. Jag valde att se 

närmare på hans enkät för att se om det finns en röd tråd i hans svar som kan kopplas till WHO:s 

definition av hälsa (Gustafsson, 2009). I enkätens första del som berör den sociala hälsan finns 

det ingenting som han har uppgett som sticker ut. Pojken anser att han har många vänner på 

fritidshemmet. De brukar hjälpa varandra och kan prata om allt.  

 

I enkätens andra del som berör den psykiska hälsan, har pojken ringat in många svarsalternativ 

som många andra barn i undersökningen inte har valt i lika hög frekvens som pojken har. Pojken 

uppger att han mår ”ganska bra”, han känner sig glad ”ibland” och har ”ibland” svårt för att 

sova. Han anser sig vara ”ganska” frisk, men har huvudvärk 1-2 gånger i veckan och ont i 

magen 3-4 gånger i veckan. Han uppger att han ”aldrig”, ”ibland” och ”alltid” har kul på 

fritidshemmet och anger samma svar på frågan om han är vänlig mot alla på fritidshemmet. 

Pojken uppger att han ibland tycker om att gå till fritids och att han ibland kommer överens 

med sina lärare. I den sista frågan som han har valt att besvara uppger han att han ofta blir arg 

och tappar humöret. Enligt Lgr 11 ska skolan arbeta med begreppet hälsa för att eleverna ska 

kunna få en större inblick i vad hälsa är. För att fritidshemmet sen i sin tur ska kunna 

komplettera skolan lyfter skollagen (2010:800) upp betydelsen av att fritidshemmet har en 

helhetssyn på barnet och barnets behov. Nordlund, Rolander och Larsson (1997) anser också 

att den fysiska miljön kan påverka hur barnen mår. De anser att barn som kan sysselsätta sig 

själva upplever en minskad aggression. 

 

Den sista delen i enkäten har pojken inte besvarat och den berör den fysiska hälsan. Han 

besvarade inte heller alla frågor i den andra delen. Eftersom enkäterna är anonyma, frivilliga 

och barnen själva väljer vilka frågor som de vill besvara (Vetenskapsrådet, 2002) får jag 

acceptera hans vilja. Eftersom pojken har valt att inte delta i enkätens alla tre delar kan jag inte 

få någon röd tråd i hans svar som berör de tre hälsoperspektiven, fysisk, psykisk och socialt 

perspektiv. Däremot kan jag fortfarande koppla den till WHO:s definition av hälsa (Gustafsson, 

2009) och säga att pojken inte har en god hälsa. Även om pojken uppger att han har kompisar, 

uppger han även att han inte trivs med livet just nu.  

 

Trots studiens konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2012) har jag ändå kunnat uppfatta vem 

den här pojken i studien är. Med den vetenskapen som jag har utifrån mitt yrke, känner jag till 

att en anmälan är gjord och pojken har kontakt med skolans elevhälsoteam. Av den orsaken att 

enkäter är anonyma och utifrån nyttjandekravet där endast insamlat material användas i 

forskningssyfte, är jag tvungen att förhålla mig till de etiska reglerna. Det innebär att jag inte 

får visa pojkens enkät för elevhälsoteamet eller någon annan person.    
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Nu och då 

I slutet av 1800-talet öppnades den första arbetsstugan som är fritidshemmets föregångare. 

Barnen gick till arbetsstugan istället för att bara gå och driva på gatorna och hitta på bus. I 

arbetsstugorna fick barnen lära sig handarbete och göra läxorna (Pihlgren, 2013). Det bildades 

även en lekkommitté i början av 1930-talet för att motarbeta barnen som gick och drev på 

gatorna genom att barnen skulle vilja komma till arbetsstugan genom att få leka (Welén, 2009). 

Av barnen som har deltagit i undersökningen uppger majoriteten av dem att de ser framemot 

att gå till fritids och att de anser att de har kul där. Precis som i arbetsstugan får även barnen i 

fritidshemmen leka. Hur mycket personerna i lekkommittén visste om Dewey och hans 

pedagogik, samt betydelsen av att barn får leka är okänt. Men eftersom barnen fortsatte att 

komma till arbetsstugorna kan vi bara förutsätta att de, precis som dagens barn, såg fram emot 

att komma dit och att de hade kul där.   

 

I början på 1900-talet när arbetsstugan bytte namn till eftermiddagshem, infördes tvång på att 

göra läxorna och läxförhör infördes. Många av barnen slutade då att gå till 

eftermiddagshemmen och gick hem istället (Rohlin, 2000). Att det är 21 procent av alla barn i 

åldrarna 10-12 år som är inskrivna på ett fritidshem i dagens samhälle (Skolverket, 2015:00481) 

ser jag mer som ett tecken på att de trivs, än på att vårdnadshavarna inte litar på att de klarar av 

att ta sig hem på egen hand, eller att de inte skulle klara av att ta hand om sig själva i hemmet. 

I min studie framkommer det att barnen upplever att de får vara med och bestämma vad de får 

göra på fritidshemmet. Det faktum att barnen anser att de får vara med och bestämma på fritids, 

kan vara en bidragande faktor till att de trivs och vill fortsätta att komma till fritids. Arbetet i 

dagens fritidshem utgår ifrån barnens intressen, uppfattningar och motivation och enligt Dewey 

(1997) kan det bara ske om fritidshemmet arbetar demokratiskt. Fritidshemmens miljö 

påminner om den skola som Dewey eftersträvade. Där barnen får vara kreativa och det finns 

olika rum för skilda aktiviteter. Ett av rummen på fritidshemmen brukar vara det rummet utan 

väggar och tak, nämligen utomhusmiljön. Enligt barnen i studien kan de nästan vara utomhus 

hur mycket som de själva vill och de brukar då ägna sig åt allt mellan att spela fotboll till att 

vara med sina kompisar. 

 

Tid för glädje 

När barn leker gör de det för att ha kul ihop och känna glädje (Orlick, 1978). När barnen får 

glädjas ihop med sina kamrater skapas en samhörighet. Enligt Skolverket (2015:00481) är 84 

procent av alla 6-9 åringar inskrivna på ett fritidshem och 21 procent av alla 10-12 åringar. Hur 

mycket som barnen är på fritidshemmen framgår inte hos Skolverket, men över hälften av 

barnen i studien anser att de har tillräckligt med tid på fritidshemmet för att vara med sina 

kompisar. Att barnen får leka och vara kreativa, anser Gustafsson (2009) är det bästa för att 

barnen ska må bra och enligt Orlick (1978) har kvaliteten i barnens lek betydelse för kvaliteten 

i deras liv.  

 

Den ökade biltrafiken 

I min studie framkommer det att det är vanligare att flickor åker bil till skolan än vad det är att 

pojkar gör. För pojkarna är det vanligare att de går eller cyklar till skolan. Ericsson (2005) anser 

att det är dagens samhälle som har den här negativa effekten på barns hälsa, då biltrafiken har 

ökat sen 1980-talet. Magnusson, Berg och Mårild (2013) anser att den ökade biltrafiken har fått 

fler vårdnadshavare till att vilja skjutsa sina barn, med rädslan för att de annars kan komma till 

skada i trafiken. En annan orsak till att vårdnadshavarna väljer att skjutsa sina barn anser 

Magnusson, Berg och Mårild kan vara att vårdnadshavarna är rädda för att barnen ska bli 
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ofredade under tiden som barnen tar sig från punkt A till punkt B. Enligt Dewey (1997) ställer 

samhällsutvecklingen krav på skolan. Skolan måste utvecklas i samma takt som samhället 

 

Uppmärksamhetsstörning eller koncentrationssvårigheter 

Enligt Ericsson (2005) har barn som är fysiskt aktiva och har en bra motorik en bättre 

koncentrationsförmåga, än jämnåriga barn som är mindre aktiva och har en dålig motorik. I 

undersökningen har barnen angett hur olika svårt de har med att koncentrera sig i skola och 

fritidshem. Ericsson anser att de är svårt att mäta barns koncentrationsförmåga över tid då 

närmiljön är föränderliga och det kan finnas andra yttre faktorer som påverkar resultatet. I 

studien uppger barnen att de har lättare att koncentrera sig på fritidshemmet än i skolan. Vid 

koncentrationssvårigheter har barnen svårt att hålla kvar sin uppmärksamhet på en uppgift och 

brukar behöva hjälp med att hitta tillbaka till uppgiften, menar Ericsson. Precis som Ericsson 

säger påverkas koncentrationsförmågan av yttre faktorer, men jag anser att den även kan 

påverkas av intresset för aktiviteten som de håller på med. Barnen i undersökningen upplever 

att de har lättare att koncentrera sig på fritidshemmet än i skolan och jag anser att lärandet på 

fritidshemmet sker utifrån barnets egna intressen. I skolan är det kursplanerna som bestämmer 

vad eleverna ska lära sig och på fritidshemmet ska verksamheten utgå ifrån barnets eget 

intresse.  

 

Sammanhanget av det fysiska, fysiska och sociala perspektivet 

I undersökningen framkommer det att mer än hälften av barnen har fler än 5 kompisar på 

fritidshemmet. Ericsson (2005) anser att barn har lättare att få kompisar om de har en väl 

utvecklad motorik. Genom en väl utvecklad motorik kan de vara med sina kompisar i de fysiskt 

aktiva lekarna och stärker på så sätt även deras självkänsla. Barn som har motoriska svårigheter 

menar Ericsson kan frysas ute ifrån sina kamrater och barnet går då miste om gemenskapen 

som aktiviteten ger. Knutsdotter Olofsson (2009) anser tvärt emot Ericsson och menar att 

barnen måste ha en social kompetens för att få kompisar. Den sociala kompetensen utvecklas 

genom samspelet som uppstår när barn leker med varandra. I leken kan barnen träna sina 

motoriska förmågor och genom en mental träning som sker när de går in i låtsaslekar, kan de 

leka att de är en häst som galopperar eller en groda som hoppar. Dewey (199) däremot menar 

att en grupp individer hålls samman när den har ett gemensamt mål. En stor del av barnen i 

undersökningen uppgav att de spelar fotboll. I fotbollen tränas barnen i att samspela och 

kommunicera med varandra, vilket Dewey anser är en av de grundläggande egenskaperna som 

människan har. Utifrån tidigare forskning har förmågan att kunna röra på sig likasinnat i 

gruppen betydelse, den sociala kompetensen och ett gemensamt intresse, för att en relation ska 

kunna uppstå mellan individer. I studien visas de vanligaste sporterna som barnen i 

undersökningen utövar. Det som inte framkommer är om barnen som utövar samma sport, är 

de som leker med varandra eller om de ligger på samma nivå i den motoriska utvecklingen.     

  

Orlick (1978) vill att pedagogerna ska lära barnen att leka samarbetslekar för stärka barnens 

självkänsla genom att eleverna får känna sig behövda. I min studie framkom det att flickorna är 

bättre på att hjälpa sina kompisar än vad pojkarna är. Det är även fler flickor än pojkar som 

upplever att de får hjälp av sina kompisar. Att hjälpa sina kompisar och att få hjälp av dem ser 

jag som ett samarbete och samarbetslekar går ut på att hjälpa varandra till att nå målet med 

aktiviteten, menar Orlick. I lagidrotter får barnen träna sig i samarbete och många av barnen i 

min studie har uppgett att de håller på med någon sport, de har även angett vilken eller vilka 

sporter som de utövar. I resultatet visade det sig att det är fler pojkar än flickor som utövar 

någon sport och jag anser att pojkarna då borde tränas mer i samarbete än vad flickor gör. I 
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studien framkom det även att fler flickor än pojkar är nöjda med sig själva. Att vara lycklig och 

att vara nöjd med sig själv går hand i hand. Enligt Dewey (1997) måste människan kunna leva 

i en överrensstämmelse med andra för att kunna uppnå lycka. I en överensstämmelse måste 

parterna kunna samarbeta med varandra och utifrån studien är det de barnen som hjälper sina 

vänner mest, de som är mest nöjda med sig själva. 

 

Ericsson (2005) anser att barns motoriska utveckling hämmas om de tvingas till att vistas i 

begränsade utrymmen och trånga lokaler. Barnen behöver vistas utomhus i en kuperad terräng 

där de får använda sin kropp på ett lustfyllt sätt samtidigt som de utvecklar sin motorik. 

Majoriteten av barnen i undersökningen anser att de får vara utomhus så mycket som de vill, 

vilket är positivt för deras motoriska utveckling menar Ericsson. Men i undersökningen 

framkommer det inte att barnen vistas i någon kuperad terräng. De vanligaste aktiviteterna som 

barnen i undersökningen har angett att de håller på med utomhus är fotboll, king, dunken, hoppa 

hopprep, bandy, cykla och vara med kompisar. Även om barnen inte vistas i någon kuperad 

terräng utomhus, visar resultatet att barnen är fysiskt aktiva när de är utomhus.     

 

Metoddiskussion 

I studien valdes enkät som metoder. Enkät valde jag för att kunna nå ut till så många personer 

som möjligt under en kort tid. I enkäter är det även lättare att undersöka hur vanligt 

förekommande någonting är och det kan vara enklare för deltagarna att besvara känsliga frågor. 

Enkätstudier kan även kombineras med andra sorters studier, men möjligheten är oftast 

begränsad för lärarstudenter på grund av tidsåtgången (Dimenäs, 2012). Från början var det 

planerat att genomföra intervjuer av rektorerna till barnen i undersökningen. Men precis som 

Dimenäs skriver så räckte inte tiden till för intervjuer i min studie. Insamlandet av enkäterna 

drog ut på tiden och rektorerna som jag hade planerat att intervjua visade sig vara på semester 

och sjukskrivna. Resultatet som jag hade kunnat få via intervjuerna, hade gett mig mer 

information om hur fritidshemmen kompletterar skolan och hur skolorna arbetar för att barnen 

ska ha en god hälsa.  

 

I efterhand saknar jag fler frågor utifrån det sociala och fysiska perspektivet i enkäterna. I 

bearbetningen av enkätsvaren upptäckte jag även frågor som jag upplevde inte var relevanta för 

studien. Om jag inte hade haft så bråttom med att få ut enkäterna hade jag haft mer tid till att 

bearbeta dem och formulerat mer genomtänkta frågor som hade varit mer gynnsamma för min 

studie. 

 

Nackdelen med enkäter är att jag inte får reda på barnens tankar bakom svaren som de har 

angett. När barnen i gruppenkäten satt och besvarade frågorna var det ett barn som tänkte högt 

och sa ”man kan ju inte alltid vara glad”. I det ögonblicket minns jag att jag tänkte att barnet 

har en poäng och att jag har felformulerat enkätfrågorna och svarsalternativen. Skillnaden 

mellan en enkät och en intervju är att det inte finns några givna svar i en intervju. Om jag hade 

valt att intervjua barnen hade svaren varit utifrån deras egna tanka och erfarenheter (Kihlström, 

2012). 

 

Valet av enkäter var ändå rätt metod att använda sig av för att undersöka hur hälsan och 

välbefinnandet är hos en stor grupp människor. Jag fick fram ett resultat där betydligt fler barn 

har fått komma med sina åsikter, än om jag hade valt att göra studien med intervjuer som metod.  
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Didaktiska konsekvenser 

Även om resultatet av barnen i undersökningen pekar på att de har en god hälsa är det viktigt 

för personal inom skola och fritidshem att arbeta för att barnen ska ha ett högt KASAM 

(Antonovsky, 1991). För att få ett högt KASAM måste eleverna få en förståelse för vad som 

påverkar deras hälsa och vad de i sin tur kan göra för att påverka den. Vi människor är 

föränderliga och för att eleverna hela tiden ska förstå vad som påverkar deras hälsa, anser jag 

att varje pedagog ska ha med begreppet hälsa i sitt systematiska kvalitetsarbete. I det 

systematiska kvalitetsarbetet ska pedagogen följa upp, analysera, dokumentera, planera och 

utveckla undervisningen. Enligt FN:s barnkonvention (1989) är det en av barnens rättigheter att 

ha en god hälsa och det ska barnens utbildning hjälpa dem med.  

 

I min roll som fritidspedagog kan jag uppmuntra barnen till att vara fysiskt aktiva och planera 

verksamheten så att alla barn ska må bra. Med utgångspunkt i studiens resultat förstår jag hur 

viktigt det är att barnen får jobba mot ett gemensamt mål och vilka fördelar den fysiska 

aktiviteten har för barnens självkänsla. Genom samarbetslekar får barnen känna sig behövda 

och får vara med i gemenskapen. Jag har fått en ökad förståelse för att barnen ska lära sig 

trafikkunskap och vilka effekter det kan ge barnens hälsa.  

 

Att arbeta utifrån det salutogena synsättet där fokus ligger på friskfaktorer är gynnsamt både 

för personalen och eleverna i skolan. Genom att stimulera personalens och elevernas känsla av 

sammanhang, KASAM, kan förståelsen öka för hur de själva kan påverka det som sker. 

Personalen och eleverna skapar då en meningsfullhet, begriplighet och en hanterbarhet över det 

som sker i deras närmiljö (Antonovsky, 1991). 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare på hur skolor arbetar med begreppet hälsa i det 

systemestiska kvalitetsarbetet. Vad det finns för likheter och skillnader i deras tillvägagångssätt.  

Vad barnen gör under sin tid på fritidshemmet och på sin fritid hade också varit intressant att 

forska kring och inte bara vad de håller på med för någon sport. I min studie saknar jag ett 

holistiskt synsätt på vad barnen gör och mår.   

 

Tack 
Ett stort tack till Douglas Flobrant som har varit min handledare. Douglas gav mig dispens när 

min studie av oförklarlig anledning försvann från datorn lagom tills han skulle avgöra om jag 

var redo för examination eller inte. Jag fick tre dagar på mig att skriva ner hela arbetet på nytt. 

Med Douglas har jag kunnat ventilera mina tankar och han har gett mig tips om relevant 

forskning kring ämnet. Det har varit en riktig prövoperiod för min egen hälsa. Jag har gjort allt 

som forskningen säger att man inte ska göra för att må bra. Jag har isolerat mig ifrån mina 

vänner, slutat träna, haft sömnsvårigheter och känt mig stressad. Därför vill jag även tacka alla 

mina underbara elever i skolan och mina kollegor för att de har stått ut med en aningen glömsk 

och stressad pedagog och kollega. Jag vill även tacka alla mina vänner som har peppat mig i 

alla motgångar som studien har inneburit för mig. Utan er hade jag haft svårt att se ljusglimtarna 

i mörkret. Tack.    
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Bilaga 1 

Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik  

Enkätfrågor 

Social hälsa 

Ringa in det påstående som stämmer bäst in på dig.  

Jag är en:     pojke     flicka 

 

1. Om du tänker på förra veckan, kände du dig ensam? 

Ja   Nej 

Om ja, vad fick dig att känna dig ensam?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Har du några kompisar på fritids? 

Ja   Nej 

Om ja, hur många?  1-2 stycken 3-4 stycken fler än 5 stycken 

 

3. Om du tänker tillbaka på den här terminen, var du ofta för dig själv och gjorde oftast 

saker ensam? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

4. Brukar du leka med andra i din ålder? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

5. Brukar du hjälpa dina kompisar? 

Aldrig      

Ibland 

Alltid 



 

 

 

6. Brukar dina kompisar hjälpa dig? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

7. Känner du att du kan prata om allt med dina kompisar? 

Ja 

Nej 

 

8. Har du tillräckligt med tid på fritids till att vara med dina kompisar? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

Psykisk hälsa 

Ringa in det påstående som stämmer bäst in på dig.  

 

9. Hur mår du?  

Utmärkt 

Mycket bra 

Ganska bra 

Dåligt 

 

10. Hur trivs du i stort sett med livet just nu? 

Jag trivs mycket bra 

Jag trivs ganska bra 

Jag trivs inte särskilt bra 

Jag trivs inte alls 

 

 



 

 

 

11. Brukar du känna dig glad? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

12. Brukar du ha svårt att sova? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

13. Hur frisk tycker du att du är?  

Helt frisk 

Ganska frisk 

Inte särskilt frisk 

 

14. Om du tänker tillbaka på den här terminen. 

Hade du ofta huvudvärk? Ja   Nej  

 

Om ja, hur ofta?  1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan   oftare 

 

Ont i magen?    Ja   Nej 

 

Om ja, hur ofta?  1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan  oftare 

 

Mådde du illa?  Ja   Nej 

 

Om ja, hur ofta? 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan  oftare 

 

15. Brukar du ha kul när du är på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

 



 

 

 

16. Är du nöjd med dig själv? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

17. Känner du att du är vänlig mot alla på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

18. Kan du göra det du vill göra på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

19. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

20. Har du det bra på fritids? 

 

Inte alls 

Lite grann 

Sådär 

Mycket 

Jättemycket 

 

21. Tycker du om att gå till fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 



 

 

 

22. Kommer du bra överens med dina lärare på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

23. Blir du ofta arg och tappar humöret? 

Ja  

Nej 

Om ja, vad gör dig arg?______________________________________________ 

Vad får dig att tappa humöret?_________________________________________ 

 

24. Finns det någon eller några på fritids som blir retade eller mobbade? 

Nej, inte vad jag vet 

Ja, kanske någon 

Ja, det finns någon som är mobbad 

Ja, det finns flera som är mobbade 

 

25. Är du rädd för några andra elever på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

26. Brukar du ha svårt att koncentrera dig på fritids? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

27. Brukar du ha svårt att koncentrera dig i skolan? 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

 

 



 

 

 

Fysisk hälsa 

Ringa in det påstående som stämmer bäst in på dig.  

 

28. Känner du dig frisk och i god form? 

Inte alls 

Lite grann 

Sådär 

Mycket 

Jättemycket 

 

29. Hur tar du dig till skolan? 

 

Åker buss 

 

Åker bil 

 

Cyklar 

 

Går 

 

Annat________________________________ 

 

30. Håller du på med någon sport? 

           Ja                        Nej 

Om ja, hur ofta?   1-2 dagar i veckan     3-4 dagar i veckan      fler än 5 dagar i veckan 

Om ja, vilken eller vilka sporter?______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

31. Har du möjlighet att vara utomhus så mycket som du vill på fritids? 

Ja  Nej 

Om ja, vad gör du ute?___________________________________________________ 

Om nej, vad gör att du måste vara inne?______________________________________ 

 



 

 

 

 

32. Har du möjlighet att göra vad du vill på fritids? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

           

  
  

  

Informationsbrev        2016-04-19 

  

  

Till vårdnadshavare med barn på X   
  

  

Jag heter Helen Friberg och arbetar på X som fritidspedagog och lärare i idrott & hälsa för åk 

1 och åk 3. Utöver mitt jobb på X studerar jag även vid Högskolan i Borås. Jag håller nu på att 

skriva en C-uppsats som fokuserar på fritisbarns hälsa och välmående. För att undersöka det 

här har jag valt att göra en enkät som jag skulle uppskatta om era barn fyllde i. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer 

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

som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella.  

Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

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

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till X på X eller mejlar 

den till mig på X   

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på  

07xx xx xx xx (jobb).  

  

  

Med vänliga hälsningar Helen Friberg 

  

   

  

  

         

mailto:helen.friberg@ulricehamn.se


 

 

 

 Bilaga 3 

  
  

  

  

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

  

1.1.1.1 Tag med och lämna till din fritidsavdelning   

  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

  

  

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

  

  

________________________________________  

Barnets namn  

  

  

  

__________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                          

  

  

  

_________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                           

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

1. Anser du att skolan och fritidshemmet är hälsofrämjande som du arbetar på? 

 

2. Kan du berätta hur ett hälsofrämjande arbete skulle kunna se ut på er skola/fritidshem? 

 

3. Vad skulle du säga karakteriserar er skola och fritidshem? 

 

4. Hur arbetar er skola/fritidshem för att uppfylla målen i Lgr 11 som har med hälsa och 

livsstil att göra? 
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