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 Abstrakt 
Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur fritidslärare uppfattar fysisk 

aktivitet i fritidshemmets verksamhet, utifrån problemformuleringen; På vilket 

sätt arbetar fritidslärare med fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fri-

tidshemmet? Litteraturgenomgången förelåg de åtta semistrukturerade inter-

vjuerna med fritidslärare på fem skolor, i två grannkommuner, för empiriin-

samlingen. 

Tidigare forskning beskrev att leken och fysisk aktivitet är viktiga inslag i fri-

tidshemsverksamheten, som kompletterar skolans mer stillasittande, utifrån 

att barnen ska erbjudas daglig fysisk aktivitet. Genom att vara förebilder som 

aktivt deltar, skapar fritidslärarna meningsfull fritid och bör tillrättalägga den 

pedagogiska miljön utifrån barnens intressen och behov, för att skapa rörel-

seglädje. Leken ska vara frivillig och planeras så att alla kan delta. Tidsfaktorn 

och miljöerna påverkar förutsättningarna för arbetet med fysisk aktivitet, pla-

nerad eller spontan. Fritidslärarna planerar sin verksamhet utifrån barnens 

intressen och behov, anpassar aktiviteterna utifrån gruppen så aktiviteten pas-

sar alla barn. Det finns dagligen tid för fysisk aktivitet och fritidslärarna försö-

ker vara goda förebilder, som aktivt deltar i barnens lekar, för att aktivera även 

den mindre aktiva. 

Leken blir ett pedagogiskt verktyg, då det gäller att skapa möjligheter och för-

utsättningar för barn att vara aktiva och tillgodose deras rörelsebehov. 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidslärare, fritidspedagog, fysisk aktivitet, lek, rö-

relse 
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 Inledning  
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa och är tillsammans med motorisk träning 

viktig för barns totala utveckling. Lgr 11 beskriver att fritidshem har i uppdrag 

att uppmärksamma frågor kring hur livsstil kan påverka vår hälsa, samt att det 

ska finnas inslag av fysiska aktiviteter som ett komplement till skolan, där le-

ken ska få ett stort utrymme vid kunskapsinhämtandet. Fritidshemmet ska 

genom att ta hänsyn till barnens behov, ge förutsättningar för en balans mellan 

aktivitet och vila (Skolverket, 2011). Under senare år har tiden på fritidshem-

men blivit mer en formell lärandetid som skiljer sig från, men samtidigt kom-

pletterar skolan (Andersson, 2013). Leken har en stor betydelse för barns ut-

veckling och de aktiviteter som genomförs på fritidshemmen ses som möjlig-

heter till lärande, fostran och socialisation (Haglund, 2009). Det ska finnas ut-

rymme för lek, både spontan och planerad (Skolverket, 2014). Forskning visar 

att fysisk aktivitet och rörelse kan påverka barns lärande (Ericsson, 2003). Fri-

tidshemmet ska arbeta med att initiera och organisera lekar så att barnen kan 

delta i olika slags lekar och fysiska aktiviteter, såväl inomhus som utomhus, 

oavsett årstid och väder (Skolverket, 2011).  

 
”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för skoldagen” (Skolverket, 2011, s 11).  

 

”Barnen behöver också ha tillgång till en utemiljö som ger utrymme för olika aktivi-

teter, lek och rörelse” (Skolverket, 2014, s 19). 

 

Isberg (2009) beskriver att barn behöver röra på sig mer än den normala rörelse 

som förekommer under dagen.  Med den insikten bör fritidshemmet regel-

bundet erbjuda många tillfällen av fysisk aktivitet (Skolverket, 2014). Skolan 

når alla barn och på fritidshemmet går många av de yngre barnen. Där kan alla 

barn få uppleva rörelseglädje genom att få den fysiska aktiviteten, i form av lek 

och rörelse, att bli något lustfyllt och inbjudande. En fritidslärare kan genom 

att vara en förebild vägleda, stimulera och motivera barn i deras fysiska aktivi-

tet och ge barnen möjlighet att finna en rörelseglädje. Då fritidslärare arbetar 

med barn som många gånger är vetgiriga och har många möjligheter i verk-

samheten, att skapa fysiska aktiviteter genom lek och rörelse, vore det synd att 

inte ta vara på de möjligheterna. Då dagens forskning påvisar att det gynnar 

barnens hälsa såväl som inlärning (Ericsson, 2003). 

 

Fritidslärarna har många möjligheter att arbeta med fysisk aktivitet under ti-

den som barnen finns på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka 

och beskriva hur fritidslärare uppfattar fysisk aktivitet i fritidshemmets verk-

samhet. Problemformulering för studien är: På vilket sätt arbetar fritidslärare 

med fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fritidshemmet?  
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Bakgrund 
Fysisk aktivitet kan innebära all typ av lek och rörelse där barnen använder 

sina kroppar, oberoende av tid och plats, spontant eller planerat (Isberg, 2009). 

Det kan som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering beskriver, 

vara någonting enkelt som att promenera (låg intensitet), leka, idka friluftsliv 

och annat idrottsutövande (mellan – hög intensitet) (SBU, 2007).  

 

Det finns olika benämningar på den personal som arbetar på fritidshemmen, 

tidigare benämndes personal för fritidspedagoger, med dagens utbildning för 

fritidslärare. I detta arbete kommer all fritidshemspersonal att benämnas som 

fritidslärare. Med ett undantag i resultatet, där deras utbildning beskrivs.   

 

Fritidshemmet och fritidslärarna 

Fritidshemmet utvecklades i början av 1960-talet och fritidslärarnas roll var 

inledningsvis diffus (Andersson, 2013). Under 1980-talet utvecklades en mer 

professionell profil och under 90-talet utvecklades den samlade skoldagen, 

vilket medförde att fritidslärarna samverkade mer i skolans arbete och de fun-

gerade många gånger som hjälplärare (Andersson). Samarbetet växte fram 

med tanke kring den pedagogiska helhetssynen på barnens lärande och ut-

veckling, enligt Torstenson-Ed och Johansson (2000). De menar att en helhets-

syn på barnens lärande gjorde att fokus både skulle ligga på omsorg och 

undervisning. Skolan skulle börja variera sin undervisning med lek och teori, 

något som påverkar hur fritidshemmen idag arbetar med sin verksamhet (Tor-

stensen-Ed och Johansson). Leken och den fysiska aktiviteten är enligt Kane 

(2011) ett viktigt inslag i fritishemsverksamheten som ett komplement till sko-

lan, trots det anser hon att det saknas i styrdokumenten hur man som fritidslä-

rare ska erbjuda en meningsfull fritid. Även Larsson (2012) beskriver att tolk-

ningarna om vad som är skolans uppdrag, skiljer sig åt mellan skolor. Det 

finns ingen tydlig handlingsplan som visar på hur fritidslärarna ska arbeta 

med den fysiska aktiviteten (Larsson). 

 

Yrkesrollen har under många år inneburit att vara förvaltare av barnens fritid 

(Andersson, 2013). Då fritidshemmen tidigare kallades eftermiddagshem var 

deras främsta uppgift att skapa meningsfull fritidssysselsättning och ge barnen 

tillgång till fri tid efter skolan (Hippinen, 2011). Det gjorde de genom att ge 

barnen möjlighet till avkoppling och fritidslärarna främjade barnens fritidsin-

tressen mer än att inrikta sig som tidigare på arbete (Hippinen). Hur verksam-

heten idag utformas beror på de behov som de enskilda barnen har och arbetet 

på fritidshemmet ska fungera som ett stöd för barns utveckling och ska inklu-

dera såväl fysiska, psykiska och sociala områden (Andersson, 2013). Fritidslä-

rare har många kunskapsområden, ett av dem är rörelse. Genom att själv fun-
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gera som en förebild, vara aktiv i leken och arbeta med en pedagogik som ut-

går från barnens intressen och ge upphov till nya intressen, kan de ge möjlig-

heter till att kombinera fysisk aktivitet med skolans mer stillasittande. Som 

förebild behöver fritidsläraren förutom didaktisk kunskap även visa ett enga-

gemang i sitt arbete och samtidigt skapa en god relation med barnen i grup-

pen. Genom att tillrättalägga den pedagogiska miljön, kan de få barnen att bli 

och fortsätta vara intresserade av de aktiviteter som presenteras för dem (An-

dersson, 2013).  

  

Fysisk aktivitet och lek på fritidshemmet 

Fritidshemmet är idag ett komplement till skolan, i och med att det samarbetas 

kring barnens lärande och utveckling (Torstensson-Ed och Johansson, 2000). 

Fritidslärarna har till uppgift att ansvara för praktiska och estetiska ämnen, 

bland annat fysisk aktivitet och bör då vara medvetna om att barn utvecklas 

olika. De behöver därmed anpassa aktiviteten efter barnens psykiska behov, 

dvs. känsla av; värde, samhörighet, sammanhang och struktur, samt känsla av 

mening. Idag arbetar fritidshemmen medvetet och målinriktat med att skapa 

möjligheter för barnen att vara fysiskt aktiva, i syfte att komplettera skolans tid 

för fysisk aktivitet (Torstensson-Ed och Johansson).  Som utgångspunkt i sitt 

arbete med fysisk aktivitet, bör fritidslärarna se varje barns behov och planera 

utifrån att barn utvecklas på olika nivåer (Arenhill Beckman och Rydstedt, 

2011). Något som kan försvåras då aktiviteterna oftast sker i grupp, vilket kan 

påverka de individuella behoven (Arenhill Beckman och Rydstedt). Vid en 

planering av fysisk aktivitet bör det planeras för kombinationsmotorisk för-

måga, dvs. att barnen får kombinera flera olika grovmotoriska grundformer, 

bland annat klättra, krypa, hänga, kasta, hoppa och balansera (Nilsson, 2012). 

När barnen kan kombinera olika rörelser, sker en fysisk utveckling, vilket i sin 

tur kan ge barnen en fritid som känns meningsfull (Grindberg och Jagtøien, 

2000). 

 

Genom den fysiska aktiviteten i form av lek och rörelse planeras för aktivitet-

eter där barnen får träna t.ex. turtagning, regler och samarbete (Arenhill 

Beckman och Rydstedt, 2011). Leken som ska vara frivillig blir ett pedagogiskt 

verktyg i att utmana barnen på olika sätt, bland annat fysiskt (Grindberg och 

Jagtøien, 2000). Då en planering ska genomföras bör fritidsläraren genomföra 

en didaktisk analys, med en reflektion över förutsättningarna för lek och rö-

relse (Pihlgren, 2013). Syftet med det som planeras stärks genom styrdokumen-

ten och det ska finnas ett tydligt mål med den aktivitet som planeras. Dessu-

tom ska fritidslärarna planera för hur aktiviteten ska genomföras, så att alla 

barn kan delta (Pihlgren). De yttre förutsättningarna påverkar planeringen, 

dvs. hur det ser ut med tillgång till t.ex. gymnastiksal, skog, skolgård (Grind-

berg och Jagtøien). Ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid planeringen är 

bland annat barngruppens storlek, att förutsättningarna hos barnen är olika 

samt att utbudet av redskap t.ex. i gymnastiksalarna varierar (Larsson, 2012). 

Beroende på vad som ska genomföras krävs olika styrning av fritidslärarna i 
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aktiviteten och det måste finnas tid att planera och förbereda, så att det blir ett 

bra genomförande (Grindberg och Jagtøien, 2000).  

 

Då barns fysiska aktivitet påverkas av de förutsättningar som ges i lekmiljön, 

är det enligt Kyhälä, Reunamo och Ruismäki (2012), viktigt att en skolgård ger 

förutsättningar för fri lek. Kan personalen på ett fritidshem planera sin skol-

gård till att stimulera till fri lek, tar barnen ofta chansen. Kan de vuxna ge 

bättre förutsättningar, leder det till att barnen får bättre möjligheter till fysisk 

aktivitet. Barn som har goda möjligheter att välja vad och var de vill leka och 

som kan röra sig fritt, där utvecklas förutsättningarna för lärandet (Kyhälä et 

al). Ytor som är öppna, skogar och gymnastiksalar är platser där barnen kan 

leka och röra sig fritt, vilket ger dem en möjlighet att utvecklas (Ericsson, 

2003).  

 

Barns lärande och utveckling sker genom att de leker och är aktiva (Kane, 

2015). Vilket förklarar att fritidslärarna bör planera verksamheten, så att bar-

nen ges tid till att vara fysiska och aktiva (Kane). Fysisk aktivitet ska under 

tiden på fritidshemmet inte bara innebära schemalagda aktiviteter planerade 

av vuxna, utan det kan även vara oplanerade, frivilliga och spontana tillfällen 

av aktivitet (Sollerhed, 2006; Kane, 2015). Enligt Isberg (2009) är alla tänkbara 

rörelser bra och aktiviteterna kan med fördel delas upp på flera pass under 

dagen och innehålla olika former av aktiviteter, som tillgodoser barnens behov 

av utveckling och lärande. En fritidslärare har stora möjligheter att kombinera 

den fysiska aktiviteten på fritidshemmet med skolans mer stillasittande, ge-

nom att sträva efter att dagligen ge möjlighet till fysisk aktivitet (Andersson, 

2013).  

 

I en studie av Sollerhed (2006) framkommer, att det är viktigt att få barn att bli 

mer fysiskt aktiva, så det gäller att arbeta med aktiviteteter som gör att barnen 

finner en rörelseglädje redan från tidig ålder. Då leken blir ett redskap och en 

viktig pedagogisk funktion i arbetet med fysisk aktivitet, är det viktigt att det 

ges tid till lek och rörelse, då barn lägger mycket tid på att springa, hoppa, och 

klättra (Øksnes, 2013). Rörelselärandet bör då barn är 7-10 år fokusera på de 

grovmotoriska grundformerna; klättra, krypa, hänga, kasta, hoppa, gå, balan-

sera och springa (Nilsson, 2012). De grovmotoriska rörelserna innefattar större 

muskelgrupper, medan de finmotoriska innebär mer precisa och begränsande 

rörelser; pyssla, sy och rita (Grindberg och Jagtøien, 2000).  

 

En av fritidshemmets uppgifter, är att se till att barnen får möjlighet att tillgo-

dose sitt behov av fysisk stimulans (Grindberg och Jagtøien, 2000). Det kan 

fritidslärarna tillgodose genom att erbjuda barnen positiva och varierande fy-

siska aktiviteter. Det genomförs i verksamheten genom att stimulera barnen i 

deras rörelse, så de utvecklar rörelseerfarenheter (Grindberg och Jagtøien).  

En fritidslärare kan organisera en meningsfull lek och fritid för barnen på fri-

tids och genom vissa målstyrda aktiviteter locka barn att tillägna sig kunskap-

er, kompetenser och färdigheter enligt Øksnes (2013). Detta utifrån att fritids-
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läraren utgår från barnens intresse, vilket kan ge barnen möjlighet att skapa 

nya intressen (Øksnes, 2013). Även Quennerstedt (2006) menar att den fysiska 

aktiviteten som genomförs under fritidstiden ska planeras, erbjudas och stimu-

lera, så att den bidrar till att barnen vill vara fysiskt aktiva.  

 

Barn i yngre åldrar genomför sin fysiska aktivitet genom leken, vilket visar sig 

i en studie av Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och Valtonen (2014). 

Barnen får genom leken möjlighet att utmana sin fysiskt motoriska förmåga. 

Reunamo et al påvisar med sin studie att det är viktigt att de vuxna ger möj-

ligheter till aktiviteter, samtidigt som de beskriver att det är viktigt att vuxna 

är delaktiga i aktiviteterna som ett stöd för barn med sämre kamratrelationer 

(Reunamo et al). Även Ericsson (2003) beskriver att barnen är mycket positiva 

till fritidslärarnas delaktighet i de olika fysiska aktiviteterna. För att förstärka 

lekfullheten hos yngre barn, behöver de stöttas av vuxna och barn behöver 

stöttas i att bli bra lekare (Kane, 2015). Det är viktigt för att barnen ska lära sig 

följa lekens regler och även lekens sociala regler. Då barnen är i rörelse och i en 

kreativ lek får de lära av varandra och det blir då viktigt att uppmuntra dem 

till att testa och tänja gränserna för sin egen förmåga (Kane). Även Arenhill 

Beckman och Rydstedt (2011) beskriver att leken genomförs med hjälp av de 

vuxna, det blir pedagogstyrt och eftersom barnen lär sig hela tiden gäller det 

att anpassa verksamheten för att nå målen 

 
Barn i fritidsåldern bör ha en fysisk aktivitet 60 minuter/dag, 5 dagar/vecka 

eller mer, enligt Isberg (2009). Isberg menar även att den rekommenderade 

tiden ska ses som en minimumängd och alla barn bör ha en mångsidig aktivi-

tet. Även Ericsson (2003) visar i sin studie hur viktigt det är att öka mängden 

och tillfällen av fysisk aktivitet för alla barn, även för dem med sämre motorik 

och kondition. Det är viktigt att få med alla barn i aktiviteterna och det görs 

genom att skapa intresse i aktiviteten (Ericsson). Det har visat sig att barn har 

mer aktivitet när de är i skolan och på fritids, än på fritiden (Stegelin, Ander-

son, Kemper, Wagner & Evans, 2014). Stegelin et al beskriver också att barn vill 

vara aktiva bara de får möjlighet till det. Den fysiska aktiviteten bör ökas un-

der skoldagen och i skolan finns alla barn och det kan vara den rätta platsen att 

börja på (Sollerhed, 2006). 

 

Barns utveckling genom fysisk aktivitet 

Det är viktigt med fysisk aktivitet och motorisk träning för barns totala ut-

veckling, för så väl motorisk och fysisk utveckling samt rörelsebehovet, som 

för den personliga och sociala utvecklingen, samt för hälsan (Ekblom-Bak, Ek-

blom & Hellénius, 2010; Ericsson, 2003). Ekblom et al menar att ju mer aktiva 

barnen är i fysiska rörelsemoment, desto mer allsidig rörelseförmåga utvecklas 

hos barnen. Om barnen får röra sig fritt på så många olika sätt som möjligt, 

springa och hoppa, leka utomhus utvecklar barnen sin motorik på bästa sätt 

beskriver även Grindberg och Jagtøien (2000).  
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Enligt Ericsson (2003) utvecklar barn i samspel med omgivningen sin själv-

känsla. Barnets uppfattning om den egna kroppen och vilka möjligheter barnet 

har i rörelse har stor betydelse för självkänslan. Piek, Bradbury, Elsley och Tate 

(2008) menar att barn med motoriska svårigheter och brist på kroppsmedve-

tenhet kan bli oroliga och introverta, detta kan i sin tur ligga som grund för att 

barnen väljer bort eller blir uteslutna ur leken. Barn som leker och rör på sig är 

ofta motoriskt duktiga och under leken blir de populära bland sina kamrater, 

vilket ger en ökad motivation och välmående. För att barnen ska utveckla sin 

relationskompetens gäller det att fritidsläraren formar ett pedagogiskt innehåll 

som stämmer överens med barnens intressen, utmanar och öppnar för nya 

perspektiv (Piek et al). Fritidslärarna kan medvetet arbeta med fysiska aktivite-

ter i form av lek och rörelse, så att barnen märker att de gör personliga fram-

steg och känner att de har förmågor, samtidigt ger det barnen en bättre själv-

känsla och ökat självförtroende (Piek et al, 2008; Quennerstedt, 2006).   

 

I Bunkefloprojektet, en studie gjord av Ericsson (2003), visade det sig att barns 

grovmotorik förbättrades av ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Mer 

fysisk aktivitet på schemat gjorde att barnen uppnådde läromålen visade även 

en studie gjord av Käll, Nilsson och Lindén (2014). Extra fysisk aktivitet verkar 

kunna hjälpa barn att utvecklas och prestera bättre enligt Käll et al (2014).   
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur fritidslärare uppfat-

tar fysisk aktivitet i fritidshemmets verksamhet.   

 
Frågeställning 

Vilka erfarenheter har fritidslärare av fysisk aktivitet på fritidshemmet?  
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 Metod 
Undersökningens uppbyggnad  

En litteraturgenomgång blev bakgrunden i studien. Enligt Backman (2008) 

består en vetenskaplig rapport av tre komponenter: problem, metod och resul-

tat, med hänsyn till det valdes forskningsmetod utifrån studiens problemfor-

mulering. Den kvalitativa metoden användes, då det var tänkt att fånga re-

spondenternas tankar och uppfattningar (Ahrne och Svensson, 2015). Den kva-

litativa metoden ger också forskaren en djupare insikt och gör det möjligt att 

skapa en helhetsbild av problemet (Ahrne och Svensson). Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) och Backman (2008) går det inte att göra generella tolkningar 

då en kvalitativ metod används. Det har inte varit avsikten med studien att 

göra några statistiska antaganden och det är ytterligare en anledning till att 

den kvalitativa metoden använts. Intervju användes för att samla in kvalitativ 

data, då avsikten var att ta reda på fritidslärares uppfattningar (Fejes & Thorn-

berg, 2015). Intervjun valdes istället för enkät eller deltagande observationer, 

då det bedömdes att det var det som skulle ge svar på frågeställningarna och 

dessutom utifrån studiens tidsomfattning.   

 

En intervju ska enligt Ahrne och Svensson (2015) ske i samspel mellan inter-

vjuaren och respondenten, i ett samtal om ett ämne, där respondenten ger in-

formationen som söks. Respondenten ska ges utrymme att få ge uttryck för 

sina uppfattningar, utifrån den ordning som hen uppfattar som lämplig. Det 

gjorde att valet blev semistrukturerade intervjuer, där frågornas ordning 

kunde anpassas under intervjuns gång och även omformuleras utifrån hur 

intervjun utvecklades (Ahrne och Svensson). I denna studie har grundfrågorna 

varit desamma, men följdfrågorna kunde komma att varieras utifrån svaren.  

 

Efter litteraturgenomgången formulerades problemformuleringen som sedan 

låg som grund för den frågeställning som fanns i studien. Utifrån fråge-

ställningen formulerades sedan intervjufrågor som användes vid intervjuerna 

med fritidslärare. Intervjuerna byggdes upp med några inledande frågor om 

utbildning, samt deras egna fysiska aktivitetsvanor (Ahrne & Svensson, 2015, 

Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Backman (2008) ska resultatet sammanställas 

och det empiriska materialet ska tolkas i analysen, vilket blir den sista avdel-

ningen i detta rapportskrivande. För att till slut jämföras med det teorietiska, 

vilket då ledde fram till diskussionen. Där har slutsatser och tolkningar upp-

stått ur materialet och resultatet har slutligen värderats.  

 

Urval och genomförande 

Urvalet av fritidslärare har gjorts inom två grannkommuner på grundskolor 

som har fritidshem. Skolorna har hemsidor och på dessa sidor finns personalen 
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namngiven utifrån respektive yrkesgrupp. Ett mail sändes till rektorer på tolv 

skolor (Bilaga 1). Mailet sändes för att få ett godkännande för att i nästa steg ta 

kontakt med fritidslärare om en intervju. Sex rektorer skickade ett godkän-

nande. Övriga rektorer valde att inte svara. De skolor som mailet sändes till 

blev slumpvis utvalda, då det inte fanns någon vetskap om dessa skolor arbe-

tade medvetet med fysisk aktivitet.  

 

Enligt Eliasson (2006) behövs en urvalsram och en förteckning över de indivi-

der som ingår i populationen. Populationen för denna studie var fritidslärare 

och urvalet var obundet slumpmässigt, dvs. varje individ hade lika stor sanno-

likhet att ingå i undersökningen. När jag tog kontakt med fritidslärare gick jag 

in på skolornas hemsidor och valde slumpmässigt ut 2-3 fritidslärare per skola. 

Namnen skrevs på lappar och drogs sedan ur en hög. Totalt kontaktades fem-

ton stycken (Bilaga 2). Det fanns inget krav vid urvalet att individerna skulle 

ha arbetat en viss tid inom yrket. Det fanns inte heller något genusperspektiv 

vid urvalet, därmed ingick båda könen i samma urvalsgrupp (Eliasson). Re-

spons uteblev och efter två dagar skickades ett påminnelsemail ut. Efter på-

minnelsemailet kom svar från totalt sju, varav fem tackade ja till att medverka 

och två avböjde. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det kan vara värde-

fullt att välja individer från olika miljöer, i detta fall olika skolor, för att på det 

sättet få fram empiri som inte styrs allt för mycket av en skolas arbetskultur. 

Urvalsgruppens storlek kom sig av de svar som inkom från rektorerna och 

fritidslärarna. Det bidrog till att intervjupersonerna inledningsvis begränsades 

till fem personer på tre skolor. En av respondenterna kontaktades igen efter att 

materialet var transkriberat, för att göra lite fördjupning i vissa frågor och svar. 

Då jag ville få mer empiri till min analys kontaktades fritidslärarna igen och 

det resulterade i tre till intervjuer. Totalt hade nu åtta fritidslärare på fem sko-

lor intervjuats, för att få fram empirin.  

 

För att få intervjufrågorna (Bilaga 3) relevanta utifrån mitt syfte, formulerades 

de utifrån frågeställningen som gällde vilka erfarenheter fritidslärarna hade av 

fysisk aktivitet på fritidshemmet. Frågemallen hade öppna frågor för att få 

fram respondenternas tankar (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Inför varje intervju presenterades studien och intervjufrågorna gicks igenom så 

att respondenterna skulle veta vad frågorna och studien handlade om. Detta 

gjordes för att de skulle kunna ge sitt samtycke för medverkan eller avböja 

erbjudandet att delta i studien, dvs. informerat samtycke (Ahrne & Svensson, 

2015). Sedan presenterades hur materialet skulle behandlas, att det transkribe-

rades och därefter analyserades tillsammans med de övriga svaren. Respon-

denterna fick fritt uttrycka sig om sin uppfattning om ämnet. Intervjuerna ge-

nomfördes i ett av skolans rum, där vi kunde sitta ostörda. De första fem inter-

vjuerna tog cirka 20 minuter per intervju exklusive den inledande information-

en. Den intervju av dessa som kompletterades tog cirka 15 minuter till. De sista 

tre intervjuerna tog ca 45 minuter att genomföra. Efter intervjuerna transkribe-

rades det insamlade materialet, såväl intervjufrågor som svar, för att materialet 
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skulle kunna analyseras och tolkas som en skriftlig text och allt lästes parallellt 

(Ahrne och Svensson, 2015; Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra huvudkrav vid forskning. Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet. I studien har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna i 

syfte att skapa gott förtroende för forskare från respondent.  

 

Inför varje intervju informerades respondent utifrån informationskravet, vad 

studien handlade om, vilka villkor som gällde för deltagandet, samt upplägget 

och innehållet i intervjun. Dessutom fick respondenterna information om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när som helst 

enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet). Informationen som respondenterna 

fick, omfattade alla inslag i den aktuella undersökningen, som eventuellt 

skulle kunnat påverka deras inställning till att delta. Respondenterna var då 

bekväma med hur materialet skulle användas och intervjuerna genomfördes 

utan problem.  

 

Enligt samtyckeskravet har respondenterna rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Inledningsvis gavs ett samtycke från rektorerna om att skolornas 

fritidslärare kunde kontaktas. Utifrån det kontaktades fritidslärarna via mail 

och redan där gav de sitt samtycke till att delta. Då undersökningen genom-

fördes med intervjuer, blev det ett aktivt deltagande av respondenterna vid 

inhämtandet av materialet. De som intervjuades fick information om att de 

självständigt bestämde om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta i in-

tervjun. Dessutom fick de veta att de kunde avbryta deltagandet när som helst 

(Vetenskapsrådet). 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter förvaras på ett korrekt sätt, så 

att ingen obehörig kan ta del av det. Den här studien var en kvalitativ under-

sökning där varje respondent representerade sin egen uppfattning och det in-

nebar att det var viktigt att försäkra varje individ att det insamlade materialet 

skulle behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet). Jag informerade om att alla 

uppgifter skulle behandlas med konfidentialitet, såväl det muntliga som skrift-

liga. De fick beskrivet att det inte skulle gå att härleda vem som svarat vad och 

att ingen utomstående skulle kunna identifiera vilka som deltagit i studien. 

Dessutom informerades respondenterna om att de skulle vara anonyma (Ve-

tenskapsrådet).  

 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet innebar att respondenterna fick information 

om att allt material endast skulle användas för denna studie och att allt inspe-

lat material skulle komma att raderas när studien var avslutad. Därmed var 

nyttjandekravet tillgodosett i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Denna studie är 

genomförd på ett sätt som innebär att en god forskningsetik har följts och att 
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resultatet inte har utnyttjats felaktigt (Fejes & Thornberg, 2015). Utöver gäl-

lande etiska principer har även respondenterna tillfrågats om de var intresse-

rade av att veta resultatet av studien och om de även ville ha en upplaga av 

den (Vetenskapsrådet).  

 

Analysens tillvägagångssätt 

Analysen gjordes utifrån yrkesgruppen och inte från respektive kön. Vid ana-

lysen har jag använt mig av fenomenografi som metod. Fenomenografi lämpar 

sig för att analysera insamlat material från semistrukturerade intervjuer (Fejes 

& Thornberg, 2015). Inledningsvis transkriberades materialet, därefter läste jag 

igenom intervjuerna, för att bekanta mig med materialet. Nästa steg i analysen 

blev att jag klippte ut stycken ur intervjuerna för att få fram de mest betydelse-

fulla uttalandena. När det var gjort började jag jämföra de olika svaren, för att 

hitta likheter och skillnader i materialet. Det fjärde steget i analysen innebar att 

jag grupperade svaren. Därefter började jag kategorisera och i det steget foku-

serade jag på likheterna i materialet, för att hitta kärnan i de olika kategorierna. 

Till en början hade jag fyra kategorier, men vid ytterligare en genomläsning 

minskades antalet kategorier till tre, vilket blev tydligare då jag som sjätte steg 

skulle namnge de olika kategorierna. När kategorierna var namngivna, blev 

det mest signifikanta mer tydligt. Kategorierna fångar upp det som responden-

terna har svarat vara det sätt på vilket de arbetar med fysisk aktivitet i form av 

lek och rörelse på fritidshemmet. Det sista och sjunde steget i analysen innebar 

att jag granskade alla passager och kunde då konstatera att vissa passade 

bättre i en annan kategori än där den först var placerad. samtidigt kunde jag 

konstater att passagerna inte matchade i flera kategorier, utan de tre kategori-

erna blev tydligt skilda från varandra. De tre kategorierna som framkom under 

analysen, bildade utfallsrummet i min studie och passagerna reducerades till 

citat i syfte att illustrera de olika kategorierna (Fejes & Thornberg).  

 

Validitet och reliabilitet 

Kvaliteten i en studie kan bedömas utifrån studiens validitet och reliabilitet. 

Validitet är ett begrepp som visar på att studien genomförs med metoder som 

undersöker det som avses, studiens giltighet (Fejes & Thornberg, 2015). I och 

med att jag använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade inter-

vjuer, då syftet var att undersöka fritidslärares tankar och uppfattningar, anser 

jag att validiteten är god. Detta utifrån att intervjuer är en datainsamlingsme-

tod som är relevant att använda för att få fram information från de som inter-

vjuats (Fejes & Thornberg). Mitt syfte och min frågeställning var lämpade för 

den kvalitativa forskningen. Vid genomförandet av intervjuerna, hade jag fär-

digställda intervjufrågor som grund och kunde sedan använda mig av följd-

frågor för att klargöra förståelsen av respondentens svar. Resultatet som fram-

kommit har fångat respondenternas uppfattningar och tankar, samt besvarar 

min forskningsfråga, vilket gör att validiteten är god.  
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Inför de semistrukturerade intervjuerna sammaställdes intervjufrågorna, med 

fasta frågeformuleringar där mina följdfrågor kunde variera utifrån respon-

denternas svar. En del av följdfrågorna hade jag skrivit ner och flera av dem 

innebar att få respondenten att utveckla sitt svar. Jag hade även följdfrågor där 

jag kunde följa upp något i det tidigare svaret för att på så sätt fortsätta med 

mina fasta frågeställningar. Tack vare följdfrågorna, hur, vad, berätta mer, gick 

det att få fram relevanta svar. På de frågor som skulle kunnat ha besvarats 

med ett enkelt ja eller nej, utvecklade fritidslärarna svaren utan att jag behövde 

ställa en kompletterande fråga, tack vare att de hade mer att säga om sina upp-

fattningar om ämnet. Det som ändå var en fördel med denna sorts intervju var 

att ordningen på frågorna kunde varieras beroende på svaren. Det gick att 

knyta an en kommande fråga till det tidigare svaret och det gjorde att intervju-

erna fick ett bättre flyt. Valet av att spela in intervjuerna gjorde att jag kunde 

koncentrera mig mer på respondenten och samtalet, vilket jag ser som en för-

del jämfört med om jag hade antecknat allt. Materialet som analyserades blev 

tack vare inspelningarna korrekt utifrån de svar som framkommit, till skillnad 

om jag gjorde stödanteckningar för hand.  

 

Reliabiliteten avser trovärdighet och tillförlitlighet, dvs. hur trovärdiga, nog-

granna och tillförlitliga resultaten blir utifrån den datainsamling och analys 

som genomförts, samt att resultatet ska kunna bli detsamma vid ett annat mät-

tillfälle, vid en replikation av studien (Backman, 2008; Fejes & Thornberg, 

2015). Inför att materialet skulle kategoriseras och för att säkra trovärdighet 

och tillförlitlighet har en intervju med otillräckliga svar kompletterats för att få 

fram mer empiri. Det går utifrån denna studie inte att generalisera resultatet 

till att gälla alla fritidislärare, utifrån att jag har intervjuat endast åtta stycken. 

Mitt resultat kan ge en bild av hur några fritidslärare uppfattar arbetet med 

fysisk aktivitet i fritidshemsverksamheten. Vid en intervju kan det vara svårt 

att undvika olika resultat, eftersom det kan påverkas av vilket tillstånd inter-

vjupersonerna är i under dagen för intervjun. Dessutom kan respondenterna 

påverkas av intervjusituationen. Det kan göra att bedömningen av reliabilitet-

en bör göras utifrån varje situation vid respektive intervju (Fejes & Thornberg). 

Genom dessa åtgärder med komplettering och ytterligare intervjuer, anser jag 

att studiens reliabilitet har höjts.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka och beskriva hur fritidslärare 

uppfattar fysisk aktivitet i fritidshemmets verksamhet. Då studien har varit 

kvalitativ, anser jag att semistrukturerade intervjuer som val av metod har 

varit ett bra tillvägagångssätt, eftersom jag hade som avsikt att få fram fritids-

lärarnas uppfattningar om ämnet. Ahrne och Svenson (2015) beskriver att den 

kvalitativa undersökningen är ett bra metodval då det är fråga om att få fram 

en djupare kunskap. Intervjuer av det här slaget kan inte genomföras på exakt 

samma sätt. Om ett svar blir otydligt går det att ställa en följdfråga för att se att 

svaret uppfattats rätt och för att kunna vidareutveckla respondentens tankar. 
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Det gör att valet av insamlingsmetod stärks, då det förhållningssättet skulle 

varit omöjligt vid en enkätundersökning (Ahrne & Svensson, 2015; Fejes & 

Thornberg, 2015).  

 

Utifrån att jag sände ett mail till 12 rektorer och fick svar från endast sex styck-

en, begränsades valet av skolorna till den svarsfrekvensen. Det går inte att veta 

varför rektorerna inte svarade på mitt mail, om det beror på att de inte hade 

någon direkt fysisk aktivitet på fritidshemmen, tidsbrist hos rektorerna eller att 

de var osäkra över om fritidspersonalen skulle kunna ge svar på min intervju. 

Om steget med att skicka mail till rektorerna hade hoppats över och mailet 

direkt hade gått till fritidslärarna, kanske jag hade fått ett större antal svar från 

fritidslärare som ville vara delaktiga i studien. Min tolkning är att urvalet be-

gränsades genom att rektorerna inte gav sitt godkännande.  

 

Nästa steg i urvalet var att jag sände 15 missiv till fritidslärare på de skolor där 

rektorerna gav godkännande. Utav de 15 fick jag 10 svar. Även här är anled-

ningen till uteblivna svar oklart, trots påminnelsemail. Då jag inte visste vilka 

personerna var, kan jag inte uttala mig om vad anledningen var till att de inte 

svarade. Kanske var de själva inte fysiskt aktiva, kände sig osäkra över det min 

studie handlade om eller var tidsfaktorn en bidragande orsak.  

 

Respondenterna representerar olika skolor från olika geografiska upptagnings-

områden. Antalet respondenter blev åtta som kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju. De svar som framkom efter varje intervju var liknande och det är 

tveksamt om det framkommit mer information om det genomförts fler inter-

vjuer.  

 

I mitt missiv skrev jag att tiden för intervjun skulle vara ca 30-40 minuter. 

Kanske var tiden i missivet en orsak till att några avböjde att delta, då tid ofta 

är en bristvara. Att de första fem intervjuerna gick att genomföra på 20 minu-

ter exklusive inledande information, kan ses som en svaghet, sett till att få fram 

ett mer fördjupat material, men då respondenterna hade en förförståelse för 

ämnet, var de klara över sina svar och mer tid avsattes inte. Dock komplette-

rades en av intervjuerna med ytterligare ca 15 minuters intervju, där materialet 

bedömdes vara otillräckligt inför kategoriseringen. De tre sista intervjuerna tog 

vardera ca 45 minuter exklusive inledande information.  
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Resultat  
Materialet som redovisas i kapitlet är det som framkommit ur empirin. De svar 

fritidslärarna har gett kommer att presenteras i citat, då det förtydligar resulta-

tet. En inledande fråga var om de själva var fysiskt aktiva på fritiden. Det vi-

sade sig att det var de, även om det var i olika omfattning och deras gemen-

samma uppfattning var att fysisk aktivitet var viktigt. De som intervjuades 

kommer att redovisas som F1-F8.   

 

Respondenternas utbildning och år i yrket: 

F1: Fritidspedagog  4 år i yrket 

F2: Fritidspedagog/idrottslärare  11 år i yrket  

F3: Fritidspedagog  21 år i yrket 

F4: Fritidslärare/idrottslärare  3 år i yrket 

F5: Fritidspedagog/förskollärare   6 år i yrket 

F6: Fritidspedagog 27 år i yrket 

F7: Fritidspedagog 10 år i yrket 

F8: Fritidslärare 2 år i yrket 

 

Fritidslärarna hade en relativt gemensam syn på vad fysisk aktivitet innebär. 

De beskrev att det kan vara att röra på sig, på vilket sätt som helst genom olika 

lekar och rörelseaktiviteter, samt att intensiteten kan vara olika.  

”rörelse, det kan vara spontan rörelse eller vara styrda aktiviteter av vuxna…” F1 

”… rör på sig… vilket sätt som helst om det är dans eller lekar eller vad som helst 

så länge man rör sig…” F2 

 

Arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet 

Efter att materialet har analyserats har det framkommit tre kategorier som be-

skriver på vilket sätt fritidslärarna arbetar med fysisk aktivitet i form av lek 

och rörelse på fritidshemmet. De tre kategorierna är: 

 Planering 

 Genomförande 

 Yttre omständigheter 

 

Planering 

Det sex av åtta fritidslärare gav som svar, var att de planerade verksamheten 

utifrån det som står i läroplanen. Fritidslärarna menar att fysisk aktivitet ska 

finnas i fritidshemsverksamheten och alla barn bör erbjudas och ges möjlighet 
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att få röra på sig dagligen. Det som planerades kopplas läromässigt till läro-

planen, utifrån syften och mål med fysisk aktivitet och lek. Samtidigt som de 

har barnens behov som utgångspunkt vid planeringen. En fritidslärare beskrev 

att deras barnsyn och tolkning av uppdraget gjorde att de i sin planering strä-

vade efter att balansera alla delar under dagen, så att barnen mådde bra. Några 

fritidslärare nämnde att fritidshemmet har ett större ansvar än skolan, att mo-

tivera och aktivera barnen till att vilja vara fysiskt aktiva, utifrån den tid som 

barnen vistas på fritidshemmet, vilket tas hänsyn till vid planerandet. Det som 

två fritidslärare beskrev var att det var viktigt att de hann planera. Dessutom 

menade fritidslärarna att deras planer ska vara tydliga vad gäller syftet med 

deras aktiviteter och realistiska så det går att genomföra. En fritidslärare be-

skrev att det som är viktigt när det gäller planeringen, är att det får inte bli så 

mycket planerat så det begränsar möjligheterna för barnen att röra på sig och 

hindra de i deras aktiviteter.  

”Planeringen är kopplad till läroplanen läromässigt… när vi planerar tänker vi på 

att barnen ska lära… rörelseglädje…” F3 

”Vi utgår från läroplanen och mycket försöker vi utgå från barnens intressen och 

bygga på det.” F4 

”… det står i läroplanen att alla barn ska erbjudas möjlighet till fysisk aktivitet varje 

dag under tiden de finns i skolan och vi har en möjlighet att få med oss många barn 

eftersom de flesta av de yngre barnen går på fritidshemmet. Vi ska ju lära de att det 

är viktigt med rörelse och fysisk aktivitet…” F7 

Det visade sig att alla fritidshem planerade för att erbjuda en (1) planerad fy-

sisk aktivitet per dag, förutom alla de spontana aktiviteter som barnen eller de 

vuxna startade under eftermiddagarna. 

”Vi försöker erbjuda en planerad aktivitet varje dag…” F8 

Fritidslärarna tar vid planeringen hänsyn till alla barns behov och de planerar 

sin verksamhet, så att det ska passa barnens olikheter. Vid kartläggningar av 

barnens fysiska förmåga, framkommer det behov hos barnen. Utifrån dessa 

behov planerar fritidslärarna sina aktiviteter, t.ex. då de ser att ett barn har 

svårighet med sin motorik i form av balans eller fånga en boll. Planeringen av 

de fysiska aktiviteterna utgår från att fritidslärarna vill skapa en rörelseglädje 

hos barnen.  

”Alla barn behöver röra på sig, även de som gör det på fritiden … jag har ansvar för 

att skapa rörelseglädje som kan göra att de ökar sin motoriska färdighet…” F3 

”… De som jag ser behöver träna mer, försöker jag få med i olika aktiviteter som 

gör att de får röra på sig mer… Kan vi träna de att utveckla sig genom lek och rö-

relse, tror jag att det blir lättare för alla och inte så utpekande, så det gäller att se till 

barnens behov och var de befinner sig…” F7 
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”… t.ex. att man kastar bollen på kort avstånd först för att ta emot och när man har 

gjort det ett tag kan man stå på dubbla avståndet eller ännu längre. Redan där kan 

man se en utveckling, både på hur de ska kasta och ta emot en boll…” F8 

Det tre fritidslärare även nämnde var om finmotorik. Fysisk aktivitet var som 

de beskrev all form av rörelse och dessa tre tänkte inte bara på det grovmoto-

riska, utan hade även med i sin planering lekar och rörelser för att träna det 

finmotoriska, som t.ex. vid pyssel. För att få det finmotoriska att utvecklas be-

skrev fritidslärarna att det grovmotoriska måste tränas och utvecklas. 

”… en dag i veckan har vi pyssel och då tränar de lite mer finmotorik…” F8 

Det fritidslärarna även tog med i sin planering var, att de planerade utifrån att 

vissa barn redan var fysiskt aktiva, med en god motorik. För att de barnen 

skulle utvecklas var målet vid planeringen att hitta aktiviteter som blev utma-

ningar. Fritidslärarna menar att de har ett genomtänkt arbetssätt, dvs. ett hel-

hetstänk och inte enbart planerade för de barn som hade en sämre och mer 

outvecklad motorik.    

”... det gäller också att våga utmana deras förmåga, jag tänker de som är motoriskt 

skickliga behöver ju också få utveckla sig eller förfina den motorik de har …” F7 

Fritidslärarna menade även att de planerade för olika typer av aktiviteter. Det 

var inte alltid som de planerade utifrån att det skulle vara aktiviteter som var 

pulshöjande, utan det kunde vara att de planerade med syftet att barnen skulle 

få tillgodogöra sig sitt rörelsebehov. De planerade även för lek och rörelse som 

innebar att barnen fick lära sig mer om sina kroppar. Dessutom var syftet att få 

barnen att förstå att det är bra att röra på sig. Förutom det var planeringen en 

annan där det fysiska i sig inte var det viktigaste utan målet var att barnen i 

den fysiska aktiviteten skulle få lära sig om t.ex. regler, turordning och samar-

bete.  

”… vi planerar de fysiska aktiviteterna inte alltid för att pulshöja … mer träna sam-

arbete och träna andra förmågor …” F2 

”… att de ska få vara fysiskt aktiva, göra sånt som de tycker är roligt och som är ut-

vecklande för dem. Både när det gäller motoriken och samarbetsförmågan, förstå-

else för regler, turordning… jag tror att barn i den här åldern behöver rörelse i olika 

ansträngande grad så det vi gör är att försöka varva mellan aktiviteterna” F7 

Det framkommer att fritidslärarna planerar fritidshemstiden utifrån att det ska 

finnas utrymme för planerade och styrda aktiviteter, likaväl som oplanerade 

vuxenledda eller spontana aktiviteter som startas av barnen. Det fritidslärarna 

beskrev var att de planerade för tider för lek. Dessutom framkom det att de 

planerar för att det ska finnas utomhusaktiviteter eller aktiviteter som kan ge-

nomföras i en gymnastiksal, då det fyller ett syfte i sig utifrån att barn behöver 

få röra på sig i lite mer stojiga lekar. Planeras aktiviteterna till att vara ute är 

det även för att barnen behöver få lite frisk luft varje dag.  
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”… alla barn behöver få vara ute och röra på sig någon stund per dag, de behöver 

få frisk luft och stoja runt lite” F7 

”… vi är mycket ute och då är det så att man rör sig jätte mycket … man leker inne 

men det är inte samma lekar där … ” F3 

Deras planering kunde se olika ut utifrån tid på året. Två fritidslärare nämnde 

att de vid höstterminens start planerade och arbetade lite extra med fysiska 

aktiviteter i syfte att skapa vi-känslan, stärka grupperna och deras samman-

hållning. 

”… oftast på höstterminerna har vi haft aktiviteter som är gruppstärkande, för vi 

känner att vi bygger gruppen det första vi gör…” F5 

”… till hösten jobbar vi ju lite extra med lekar och aktiviteter som har med samar-

bete att göra och det är ju för att få ihop gruppen och för att skapa en vikänsla när 

det börjar nya barn här på fritids och i skolan…” F7 

Det några fritidslärare nämnde var att de varje vecka planerade för en aktivi-

tet, där deras avsikt var att försöka få med alla barnen. Vid planeringen av den 

aktiviteten utgick de från barnens intressen och även barnens motoriska för-

måga togs det hänsyn till. Syftet var att de ville få med så många som möjligt, 

med målet att kunna intresseväcka även de mindre fysiskt aktiva barnen till att 

tycka att det var roligt. För att tillvarata barnens intressen för olika aktiviteter, 

samlade de in barnens önskemål under fritidsråd eller i förslagslådor. Det flera 

fritidslärare nämnde var att de planerar så att barnen fick göra det de vill på 

sin fritid. 

”… en pedagogisk tanke som jag har … det ska vara något att göra som barnen 

tycker om, inte för att jag vill något utan för att det ska passa barnen. Det är ju deras 

fritid så det som planeras ska vara på barnens villkor…” F7 

”… vi vet vilka som inte vill och de försöker vi vägleda utifrån deras intressen. De 

ska få göra något fysiskt utifrån det, det kan vara Pokémoninspirerat eller något 

sånt.” F4 

”… vi lyssnar av vad de vill göra, vi tar barnens favorit i repris… ingen plan blir 

bättre än hur vi klarar av att genomföra, så det gäller för oss att vara realister och 

verkligen försöka få med alla och fånga deras intressen utifrån varje barns för-

måga.” F6 

”Vi har haft fritidsmöten där vi har frågat … vad de tycker är kul att göra. Då för-

söker vi utifrån det planera aktiviteter som de faktiskt tycker om.” F8 

 

Genomförande 

De fysiska aktiviteter som fritidslärarna beskrev att de sysslar med i form av 

lek och rörelse, är aktiviteteter som kan genomföras i grupp, enskilt eller till-

sammans med bara en kamrat eller vuxen. Aktiviteterna kan genomföras in-

omhus eller utomhus och de kan vara planerade eller spontana. Ledda av en 
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vuxen eller av ett eller flera barn, eller så sker de bara spontant och utvecklas 

under tiden leken pågår. Oavsett om det är planerade eller spontana fysiska 

aktiviteter som ska genomföras, är fritidslärarna tydliga med att de aldrig 

tvingar någon att vara med, men de beskrev att de har ett stort ansvar att få 

igång fysisk aktivitet i fritidshemsverksamheten och att visa att det är roligt 

med fysisk aktivitet. De försöker skapa en lust hos barnen till att vilja vara 

med. Däremot så beskrev de att de försöker motivera och intresseväcka så att 

alla barn någon gång under veckan, är fysiskt aktiva. Det fritidslärarna beskrev 

var att när barn vågar prova så leder det till att de blir mer självsäkra och däri-

genom mer aktiva. En fritidslärare beskrev att de försöker få alla barn att delta 

i deras planerade aktiviteter, trots att det är barnens fritid som de förvaltar. 

Syftet med det är, att de vill skapa en trygghet hos barnen, att alla kan vara 

med.  

”… det är aldrig att vi har tvingat någon att vara med på aktiviteter … utan det är 

hela tiden valfritt…” F1 

”… vi vill att alla ska vara med och prova det vi håller på med, det skapar en 

trygghet att alla kan vara med, det gör att det blir enklare när någon startar en 

spontan aktivitet, för då kan vem som helst hoppa in… vi tvingar ingen att vara 

med, men försöker skapa en lust till att de ska vilja vara med…” F7 

Fritidslärarna beskrev en mängd olika aktiviteter som de genomför tillsam-

mans med barnen. Det kan vara aktiviteter i form av bollsporter, lekar, dans 

och hinderbanor som kan styras av de vuxna eller av barnen själva. Några fri-

tidslärare nämnde att de har inslag av rörelsegymnastik, som kan genomföras 

både utomhus och inomhus. De aktiviteteter som fritidslärarna räknade upp är 

relativt lika mellan de olika fritidshemmen. En fritidslärare beskrev det här 

med intensitet på det sättet att barnen kan anstränga sig olika mycket i en akti-

vitet, vilket då ger möjlighet till både pulshöjning och en lugnare aktivitet. 

”… det spelas fotboll, landbandy, det är brännboll, rockringar, hängs i stängerna, 

gungas…” F2 

” … leker Pokemon som är rörlig lek, dans, innebandy, jagalekar…” F4 

”… i gympasalen är det ju mycket lekar, gymnastiska övningar…” F5 

”Det beror nog mycket på hur barnen anstränger sig i en aktivitet, för all aktivitet 

kan vara jobbig beroende på hur mycket du rör dig. Som att spela fotboll, det beror 

ju helt på hur mycket de vill röra på sig.” F8 

Barn har inte bara behov av att röra på sig rent generellt, utan en del barn har 

behov av att få ta ut sig mer i aktiviteten och andra barn har behov av en 

mindre fysiskt krävande aktivitet menar fritidslärarna. Många barn har ett 

uppdämt behov av att röra sig efter en skoldag. Det gör att fritidslärarna är 

medvetna om att de måste variera intensiteten, beroende på vilka barn det 

handlar om. Fritidslärarna visade på att de har så pass många aktiviteter att 

välja mellan, så det går att individanpassa. För de som behöver mer intensitet 

kan det bli fotboll, jagalekar eller stafetter, och för de som behöver lite lägre 
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intensitet kan det vara att gå en promenad, klättra i hinderbanan, hoppa 

hopprep eller hage. En fritidslärare beskrev även att vissa barn tydligt visar 

när de behöver röra på sig. 

”Alla barn är i behov av fysiskt aktivitet, dock har vissa barn ett större behov av att 

få utlopp för sin energi… alla har behov av rörelse och vissa behöver det oftare … 

alla barn behöver röra på sig, även de som gör det på fritiden … för att de har rörel-

sebehov…” F3 

”… om de kommer till fritids och vi startar lugnt, då märker man på vissa att det 

inte fungerar att starta lugnt, de behöver bränna av sig lite för att sen kunna köra 

lugna aktiviteter…” F5 

”… det beror väldigt mycket på vilken aktivitet vi gör, men där försöker vi erbjuda 

lite olika saker, för det är inte alla barn som kanske vill vara med på lagtävlingar el-

ler hinderbanor…” F2 

”… men jag tror att barn i den här åldern behöver rörelse i olika ansträngande grad 

så det vi gör är att försöka varva mellan aktiviteterna.” F7 

Fritidslärarna beskrev även att vissa barn har ett intresse att röra på sig, andra 

har inget intresse alls. En del barn har mycket rörelse även på fritiden, samti-

digt som det finns de som inte gör just något alls när de kommer hem. Det här 

gör att fritidslärarna måste närma sig barnen på olika sätt, då det gäller fysiska 

aktiviteter. Det som har visat sig vara en framgångsfaktor är där fritidslärarna 

beskriver att de själva är aktiva i lekarna. Genom att vara delaktig kunde fri-

tidslärarna motivera även de barn som var mindre fysiskt aktiva till att vilja 

röra på sig. En fritidslärare beskriver att hen motiverar de som inte är så aktiva 

med att alltid vara med i aktiviteterna utifrån att barnen vill ha hen med. När 

leken är igång backar fritidsläraren ur leken, men finns vid sidan om, om det 

skulle behövas att hen hoppar in igen. Fritidslärarna menade att det visar att 

barnen behöver stöd i sitt lekande och sina aktiviteter. Fem fritidslärare be-

skrev att barnen påverkas om de vuxna är med i leken, hur de vuxna agerar 

och hur de vuxna bemöter barnen. Fritidslärarna visade i sina svar att då de 

bjuder in barnen till olika aktiviteter, får de barnen att ”nappa” på att vara 

med. Det en fritidslärare beskrev var att hen satsar mer på att få igång de som 

ännu inte är aktiva, istället för att lägga högsta prioritet på de barn som redan 

är igång.  

”… sen försöker man peppa de att vara med på lekarna på fritids…” F4 

”… jag visar att det faktiskt är roligt det behöver inte vara tråkigt att röra sig utan vi 

hittar på roliga saker för dem att göra för att röra sig…” F2 

”… inte alltid planerat utan det kan bli en aktivitet när några barn inte har något att 

göra, då fångar man upp barnen och startar med någon lek som de kan ta vid när 

de kommit igång…” F7 

”… oftast tycker barnen att det är roligare när någon vuxen är med… och sen om vi 

vuxna är med i leken så påverkas ju barnen av hur vi agerar och hur vi bemöter de. 
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Har vi ett lekfullt och glatt bemötande så smittar det ofta av sig på barnen, på 

samma sätt som om man inte har det kan det bli den motsatta effekten.” F8 

Något som flera av fritidslärarana svarade var att de i sitt arbete försökte vara 

goda förebilder. Det beskrev de som att de vill visa att det är roligt att röra på 

sig, samtidigt som de vill att så många barn som möjligt ska ta chansen att vara 

fysiskt aktiva. En god förebild ger barnen positiva upplevelser och fritidslärar-

na ansåg att barnen visar att de tycker att det är roligt att genomföra aktivite-

ten när den vuxna är med. Som förebild vill de skapa en rörelseglädje. Fritids-

lärarna ansåg att det är svårare att få med barnen i något om de själva står vid 

sidan om och inte är delaktiga i leken.  

”Jag tror att om jag visar att det är roligt att röra på sig, att jag kan, även fast jag inte 

är bäst, så kan jag på det sättet få med mig fler och fler, även de som har sämre mo-

torik… jag tror att vi vuxna kan vara bra förebilder och jag ser att det är många 

barn som hänger på när vi vuxna bjuder lite på oss själva… ” F6 

”… genom ett positivt bemötande tillsammans med mina kunskaper om idrott och 

lekar kan jag engagera och motivera ganska enkelt. För även om barnen är skep-

tiska till något innan de testar, tycker ändå väldigt många att det är roligt att prova 

nya saker och att röra på sig.” F8 

För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet och för att få med barnen som är 

lite tveksamma i början, genomför de samma lek eller aktivitet vid flera till-

fällen. Detta för att barn som inte vill eller vågar vara med på en gång, ska få 

möjligheten att vara fysiskt aktiva, dvs. barnen är i behov av trygghet för att 

komma igång i aktiviteten. Tack vare att de gör en lek flera gånger, skapas en 

trygghet hos barnen, menade fritidslärarna och tack vare det får de med fler 

och fler barn i aktiviteterna. De som är lite osäkra i början och inte vågar prova 

på en gång, får då möjlighet att se hur det fungerar och bli mer bekväma, vilket 

gör att barnen blir med vid ett senare tillfälle eller då det kanske är färre barn 

som är med i leken ansåg fritidslärarna. Fritidslärarna har sett att det ger möj-

ligheter, då de jobbar med att motivera på det sättet.  

”… gör vi sånt som barnen tycker är kul får vi med de flesta och gör vi något flera 

gånger får vi med de flesta efter en tid, även de som behöver titta i början.” F6 

”Det är oftast några som inte är med, men vi försöker pusha dem också att vara 

med. Oftast kan det bli att om man har en styrd aktivitet och kör den flera gånger, 

så kan det bidra till att ibland så vill de sitta och titta i början om man känner sig 

osäker… kan komma och vara aktiva nästa vecka eller när det är färre barn” F1 

”… när vi erbjuder aktiviteter brukar vi se till att vi gör det flera gånger, så att de 

barn som kanske inte hoppar in på allting det första de gör, får möjlighet att bli lite 

bekväma.” F2 

Fritidslärarna beskrev att de genomför kortare fysiska aktiviteter i form av 

rörelsepauser när barnen har myror i kroppen. Det som de flesta beskrev var 

att när barnens behov av rörelse ökar, tappar de ofta koncentrationen och då är 
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det bättre att göra en kortare rörelsesång eller lek för att sedan kunna fortsätta 

med andra stillasittande aktiviteter.   

”… vissa barn har ett större behov av att få utlopp för sin energi för att kunna kon-

centrera sig…” F3 

”Man märker vilka som behöver röra på sig, man märker att triggar igång på att 

vara rörliga och stökiga och då kan vi lugna det genom en fysisk aktivitet…” F4 

 

Yttre omständigheter 

Det finns yttre omständigheter som påverkar förutsättningarna för arbetet med 

den fysiska aktiviteten. Arbetet med fysisk aktivitet är till viss del beroende av 

den tid som finns att tillgå. Barnen behöver röra på sig någon timme per dag 

beskriver flera av fritidslärarna och skolidrotten svarar inte upp mot den tiden. 

Fritidshemmet blir då ett kompelement till skolan när det gäller att ge möjlig-

het för barnen att kunna vara fysiskt aktiva. Alla åtta fritidslärarna var av den 

uppfattningen att det finns tid under fritidstiden att kunna vara fysiskt aktiva, 

såväl i planerade som spontana aktiviteter. En fritidslärare beskrev hur de för-

delar tiden över eftermiddagen för att få in olika styrda och spontana aktivite-

ter.  

”På fritidstiden finns det gott om tid till fysisk aktivitet…” F4 

”… många barn rör på sig för lite och här kan de få någon timmes aktivitet varje 

dag…” F7  

”Absolut, vi har många timmar på oss under tiden på fritids till att vara fysiskt ak-

tiva… de timmar som de finns hos oss är ju mer tid än rasterna och det är inga pro-

blem att hinna med fysiska aktiviteter…” F6 

”… vi försöker dela upp fritidstiden innan och efter mellis, så vi har en styrd aktivi-

tet antigen före eller efter. Så kan vi med eller utan barnens hjälp hitta på spontana 

aktiviteter när det är fri lek” F8 

Det som en fritidslärare svarade var att det dock är lite värre med tid för att 

hinna planera och förbereda.  

”Ja tid finns det, men det kan vara värre att få till tid om man vill planera aktivite-

terna, där kan det halta. Om man vill göra något större rejälare så kan det vara så 

att det är brist om tid. Men tid att vara fysiskt aktiv finns det gott om på fritidsti-

den”. F3 

Något annat som kan ge möjligheter eller vara begränsande för deras arbete 

med fysisk aktivitet är den miljö som finns i och runt fritidshemmet, t.ex. skol-

gården, skogsområden, fotbollsplaner. Utemiljön (skolgården, skogen) stimu-

lerar till fysisk aktivitet, samtidigt som barnen får frisk luft. Finns det en skog i 

närheten uppmuntrar det ofta till fysiska aktiviteter, t.ex. inte nudda mark, 

förutom den promenad som det kan innebära. Sedan nämnde fritidslärarna att 
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skolgården bidrar till aktivitet, samtidigt som några fritidslärare önskade mer 

redskap som kan ge bättre förutsättningar. Anledningen som fritidslärarna 

beskrev till att man har aktiviteter utomhus, är dels på grund av att det är 

trångt att vara inomhus för att kunna utföra de stora yviga lekarna och dels att 

barnen behöver röra på sig ute och få frisk luft.  

”… sen är det ju att man går balansgång i skogen och inte nudda mark… vi är väl-

digt mycket ute här, den här skolgården bidrar väldigt mycket till att barnen är fy-

siskt aktiva... det jag skulle önska med skolgården är att vi skulle kunna få en klät-

terställning…” F1 

”… men alla barn behöver få vara ute och röra på sig någon stund per dag, de be-

höver få frisk luft och få stoja runt lite… vi har en hinderbana på skolgården …” F7 

”… på fritids är det mycket uteaktiviteter eftersom det inne inte är samma lekar på 

samma vis… man leker där också… utomhus kan det vara lagsporter, bollsport, 

tävlingar, stafetter, rörelseaktiviteter, hoppa hopprep…” F3 

 

Där det finns utrymmen till att röra på sig, blir barnen mer initiativrika till fy-

sisk aktivitet. Finns det dessutom en gymnastiksal som barnen kan stoja i, är 

det också ett alternativ till de lekar som kräver större ytor och där intensitets-

nivån är lite högre. Det som visade sig i fritidslärarnas svar är, att de som hade 

tillgång till gymnastiksal har lättare att genomföra fysiska aktiviteter i form av 

bollspel, gymnastik, dans, jagalekar dagar då barnen inte vill vara ute på 

grund av vädret.  

”… på fritids i gympasalen är det ju mycket lekar, gymnastiska övningar, dans är 

det mycket.” F4 

 

”… i gympasalen har vi lekar med lite högre intensitetsnivå”. F5 

 

”… vi har så bra här på skolan att vi har en gympasal som vi kan använda på ef-

termiddagarna, inte hela tiden, men tillräckligt mycket tid för att hinna göra aktivi-

teter de dagar det regnar för mycket eller är för kallt för att barnen ska vilja gå ut 

och göra något…” F6 

 

Till sist så finns det ytterligare en yttre omständighet som kan påverka fritids-

lärarna i deras arbete med fysisk aktivitet, vilket är att det är kort om personal. 

Det som påverkas i detta fall menade fritidslärarna var att fritidsläraren inte 

hinner med sin planerade aktivitet, det innebär dock inte att barnen inte hinner 

vara fysiskt aktiva. Dessa dagar får den spontana elevstyrda leken och rörelse-

aktiviteten vara det som sker i verksamheten. 
 

”… sen kan jag tycka att det ibland är svårt att hinna med om vi är kort om perso-

nal, men det betyder ju inte att barnen inte hinner vara fysiskt aktiva, bara för att 

jag kanske inte hinner vara med och genomföra en planerad aktivitet…”F6 
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Diskussion 
I diskussionen kommer jag att redogöra för mina tankar kring delar av det som 

framkommit i resultatet. Syftet med min studie har varit att undersöka och 

beskriva hur fritidslärare uppfattar fysisk aktivitet i fritidshemmets verksam-

het utifrån min problemformulering; På vilket sätt arbetar fritidslärare med 

fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fritidshemmet? Jag har för min stu-

die en frågeställning och anser att mitt resultat besvarar denna.  

 

Fritidslärarnas eget intresse att vara fysiskt aktiv kan ha varit avgörande för att 

de tackade ja till att delta i studien, dessutom kan det ha haft betydelse om de 

ägnade sig åt fysiska aktiviteter på fritidshemmet. De som svarade och tackade 

nej kanske inte själva var intresserade av fysisk aktivitet eller inte arbetade 

med det så mycket. De åtta som blev intervjuade visade på ett intresse och en-

gagemang för ämnet. Respondenterna kunde ge svar på frågorna i intervjun 

och resonerade kring sina uppfattningar om hur de arbetar med fysisk aktivi-

tet i form av lek och rörelse på fritidshemmet. De beskrev att den fysiska akti-

viteten på fritidshemmen ofta sker i form av en lek, och att leken planeras uti-

från barnens och gruppens behov och intressen.  

 

Lek och fysisk aktivitet är idag ett viktigt inslag i fritidshemsverksamheten och 

fritidshemmet fungerar som ett kompelement till skolan (Kane, 2011). Både 

Kane och Larsson (2012) anser att det är otydligt beskrivet i Lgr 11 hur man 

som fritidslärare ska arbeta med fysisk aktivitet för att erbjuda meningsfull 

fritid. Det som framkommer ur empirin visar inte något sådant, utan fritidslä-

rarna beskriver att de arbetar utifrån läroplanen och att de kopplar ihop det 

som ska genomföras utifrån de syften och mål som finns beskrivet. Utifrån det 

tolkar jag det som att de fritidslärare som varit respondenter, känner sig trygga 

med sitt uppdrag och har beprövade aktiviteter och arbetssätt som de vet fun-

gerar tillsammans med barnen. Då fritidslärarna är förvaltare av barnens fritid, 

har de idag till uppgift att arbeta med att ge barnen möjlighet till avkoppling 

och tillvaratagande av sina intressen. Både Andersson (2013) och fritidslärarna 

beskriver att fritidshemsverksamheten ska utgå från barnens behov och intres-

sen, då det är aktuellt att planera för en fysisk aktivitet. Pihlgren (2013) menar 

att planeringen bör grundas på en didaktisk analys där det reflekteras över 

förutsättningarna som fritidshemmet erbjuder. Pihlgren menar även att syftet 

med det planerade måste styrkas i styrdokumenten och det måste finnas mål 

med aktiviteten. Fritidslärarna visar med sina svar att de har en didaktisk 

tanke i sin planering och att de försöker hitta rätt sorts aktiviteter som kan ge 

goda förutsättningar till att utveckla de barn som har t.ex. sämre motorik, sam-

tidigt som de planerar för att kunna ha aktiviteter som utmanar de som är mer 

motoriskt skickliga. Vilket visar på att fritidslärarna har ett genomtänkt arbete, 

ett helhetstänk och inte enbart planerade för de barn som hade en sämre och 
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mindre utvecklad motorik. Dessutom planerar fritidslärarna så att det ska fin-

nas tid för såväl utomhus- som inomhusaktiviteter, lika väl som det ska finnas 

tid för planerade och oplanerade aktiviteter. Fritidslärarna tog även tillvara på 

barnens önskemål, vilka sedan planerades in som aktiviteter, vilket bidrar till 

att barnen känner att de har en meningsfull fritid. Jag tolkar det här som Pihl-

gren (2013) beskriver, att det ska finns en didaktisk tanke med i planeringen, 

som att fritidslärarna visar på en god förmåga att tänka didaktiskt i sitt arbete 

med fysisk aktivitet.  

 

Andersson (2013) beskriver att fritidsläraren bör fungera som en förebild och 

själv vara fysiskt aktiv utifrån en pedagogik som fångar upp barnens behov 

och intressen. Då fritidsläraren är en förebild, visar hen ett engagemang i sitt 

arbete och kan i och med det skapa goda relationer med barnen. Tack vare att 

fritidslärarna kan tillrättalägga den pedagogiska miljön, menar Andersson att 

barnen får ett intresse i det som presenteras för dem. Detta som Andersson 

beskriver är något som fritidslärarna är överens om. Fritidslärarna menar att 

de planerar sin verksamhet utifrån barnens behov och intressen.  De ser till att 

uppmärksamma barnens olikheter och försöker planera för aktiviteter som kan 

genomföras av många barn och genom det skapa en rörelseglädje hos barnen. 

Flera fritidslärare beskriver att de försöker vara goda förebilder och att de ge-

nom att själva delta i aktiviteterna, vill påvisa att det är roligt att röra på sig 

och på det sättet locka barnen till att vilja prova. Fritidslärarna beskriver att det 

som händer när de är aktiva är att barnen visar att de tycker att det är roligt att 

genomföra en aktivitet, då den vuxne är med. Att själv vara med i aktiviteten 

är en framgångsfaktor beskriver fritidslärarna och tack vare det kan fler barn 

motiveras till att bli fysiskt aktiva. Detta tolkar jag som att de fritidslärare som 

varit respondenter har en medvetenhet om hur de ska utforma sin verksamhet 

för att få med även de mindre fysiskt aktiva barnen. Då även flera av dem be-

skrev att de var delaktiga och förebilder, tolkar jag det som att de har en peda-

gogisk tanke som skapar förutsättningar. 

 

Utgångspunkten i arbetet med att skapa fysisk aktivitet, bör vara att de ser 

varje barns behov och planerar utifrån att barn utvecklas olika (Arenhill Beck-

man och Rydstedt, 2011). För att komplicera planeringen ytterligare så har 

även fritidslärare barngruppen att ta hänsyn till, en grupp av barn som alla 

befinner sig på olika nivåer i sin egen motoriska utveckling (Arenhill Beckman 

och Rydstedt). Åter igen visar fritidslärarna i studien att de har ett förhåll-

ningssätt till detta, då flera av dem beskriver att de planerar för att kunna ge-

nomföra en aktivitet vid upprepade tillfällen. Det gör de utifrån att de har sett 

att det resulterar i att fler barn blir med i aktiviteten allt eftersom. Genom att 

de kör en aktivitet flera gånger, skapar de trygghet för de barn som behöver 

det och fler vågar prova på tack vare att fritidslärarna ger barnen möjligheter.  

 

Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver att en planering för en aktivitet bör 

innebära att barnen får kombinera en rad olika motoriska grundformer. Det 
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finns ett värde i det då ett barn som kan kombinera olika rörelser får en bra 

fysisk utveckling, samtidigt som det kan ge barnen en meningsfull fritid 

(Grindberg och Jagtøien, 2000). Åter igen finns samma tanke hos fritidslärarna 

om detta. De har en medvetenhet om att det ska planeras en rad olika aktivite-

ter och att det ska vara olika utifrån barnens olika rörelsebehov. Genom rörel-

sen menar fritidslärarna att barnen utvecklar sin motorik och det i sin tur gör 

att de får lättare att vara delaktiga i framtida lekar och aktiviteter. Dessutom 

planerades olika aktiviteter, vad gäller intensitet och svårighetsgrad utifrån att 

en del barn är fysiskt aktiva och andra fysiskt inaktiva. Det fritidslärarna också 

beskriver var att de planerar för aktiviteter som påverkar det grovmotoriska 

såväl som finmotoriska. Jag tolkar det som att de har en medvetenhet vid pla-

neringen och en aktivitetsbank av lekar som kan fungera för barn med olika 

fysiska och motoriska förmågor, parallellt med att barnens intressen för olika 

aktiviteter tas tillvara. Deras aktiviteter visar även på att de kan tillgodose 

barns olika behov av intensitet i den fysiska aktiviteten.  

Fritidslärarna beskriver en rad aktiviteter och lekar som de gör tillsammans 

med barnen. En del är lagidrotter så som fotboll, landbandy, innebandy, andra 

aktiviteter är mer i form av jagalekar och andra tävlingsmoment. Sedan har de 

beskrivit att de håller på med allt från att hoppa hopprep, klättra i träd eller gå 

på en hinderbana. Då det finns barn som inte vill vara med i lagidrotter eller 

tävlingsmoment, krävs att de tänker till för att fånga alla barns intressen. Men 

det som dessa aktiviteter kan tillgodose är just barnens olika behov av intensi-

tet i den fysiska aktiviteten. Barn har ju inte bara behov av att röra sig rent ge-

nerellt som fritidslärarna uttrycker det, utan de har olika behov och många har 

ett uppdämt behov av att röra sig efter skoldagens slut. Kombineras det med 

att vissa barn inte har en vilja att röra sig, blir det en utmaning för fritidslärar-

na att närma sig barnen på olika sätt. Delaktigheten blir åter igen ett viktigt 

pedagogiskt verktyg för att motivera och inspirera fler barn till att vilja vara 

aktiva. Enligt Isberg (2009) är alla tänkbara aktiviteter värdefulla och de kan 

med fördel delas upp på flera pass under dagen och innehålla just som fritids-

lärarna beskriver olika former av aktiviteter för att tillgodose barnens behov. 

Fritidslärarna har med dessa aktiviteter stora möjligheter att just kombinera 

den fysiska aktiviteten med skolans mer stillasittande och på det sättet bli det 

komplement som det står i Lgr 11 (Andersson, 2013). Sollerhed (2006) beskri-

ver också att det är viktigt att arbeta med aktiviteter som gör att barnen finner 

en rörelseglädje. Fritidslärarna har en rad lekar som blir redskap i en viktig 

pedagogisk funktion och det är enligt Øksnes (2013) viktigt att det läggs myck-

et tid på att springa, hoppa och klättra. Jag tolkar som att dessa fritidslärare 

tillgodoser barnens behov av fysisk stimulans, tack vare att de erbjuder posi-

tiva och varierande aktiviteter.  

 

Sollerhed (2006) och Kane (2015) påtalar även att leken ska vara frivillig. Fri-

tidslärarna har tagit upp just om det här om frivillighet eller tvång och de me-

nar att oavsett om en aktivitet är planerad eller oplanerad/spontan tvingar de 
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aldrig någon att vara med. Däremot beskriver de att de har ett stort ansvar att 

få igång barnen i fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamheten och det förtyd-

ligar ännu en gång att det är viktigt att de är goda förebilder och deltar i det 

som ska genomföras. Fritidslärarna menar att de har en viktig uppgift att visa 

på att det är roligt samtidigt som de motiverar och intresseväcker barnen. En 

fritidslärare beskrev mer tydligt än övriga att de arbetade med att försöka få 

alla att vara delaktiga i vissa aktiviteter under veckan. Det var inget tvång men 

de ville ha med så många som möjligt för att prova, då de sett att det stärkte 

barnens självkänsla, vilket underlättade för barnen att hoppa in i andras lekar, 

sådana som startades spontant. Barnen får en trygghet som innebar att alla kan 

vara med. Jag tolkar det som att ett sådant arbetssätt, där fritidslärarna verkli-

gen försöker få med så många som möjligt, dock utan tvång, skapar goda för-

utsättningar för barnen att senare ”våga” bjuda in sig själva i andras lekar. 

 

Även yttre omständigheter påverkar förutsättningarna och möjligheterna för 

att kunna vara fysiskt aktiva. Tid är en faktor som såväl fritidslärarna som 

Grindberg och Jagtøien (2000) påtalar. Det måste finnas tid att planera och för-

bereda, så att det blir ett bra genomförande. Fritidslärarna menar att tidsfak-

torn är en yttre omständighet som kan påverka, men de är alla överens om att 

det finns tid till fysisk aktivitet på fritidshemmet. Däremot ger de exempel på 

att det kan vara sämre med att få tid till att planera för verksamheten. Det som 

också nämns är att det inte får planeras så mycket, att det sedan inte finns tid 

för barnen att vara fysiska, planeringen får inte begränsa utrymmet till att få 

röra på sig.  

 

Något mer som kan vara begränsande för deras aktiviteter är deras miljö, såväl 

inomhus som utomhus. Fritidslärarna beskriver att skolgården, skogen, gym-

nastiksalen var viktiga miljöer som kan uppmuntra till fysisk aktivitet. Det 

som sätter ner aktiviteten kan vara brist på redskap, såväl ute som inne. Enligt 

Kyhälä et al (2012) ger skolgården förutsättningar för den fria leken. Finns det 

goda möjligheter för barnen att välja vad och var de vill leka, menar Kyhälä et 

al att barnens förutsättningar för lärande utvecklas. Barnen måste kunna röra 

sig fritt och yvigt. Även Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver att de yttre 

förutsättningarna påverkar planeringen, i det här fallet utifrån hur det ser ut 

med t.ex. tillgång till en gymnastiksal eller en skog i närheten av fritidshem-

met. Det här är något som fritidslärarna har goda insikter i och jag tolkar det 

som att de har en medvetenhet om var de ska förlägga sina aktiviteter, så att 

barnen får den utveckling och rörelseglädje det är tänkt att det ska kunna vara.   

 

Avslutande reflektioner 

De tre kategorier som framkommit i min studie beskriver på vilket sätt som 

fritidslärarna arbetar med fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fritids-

hemmet. Innehållet i kategorierna kan ses som olika, men samtidigt bildar de 

en helhet till att fysisk aktivitet blir ett pedagogiskt verktyg till barns utveckl-

ing och lärande, där deras intressen och behov tillgodoses samtidigt som de lär 
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sig om hälsa och livsstil. Fritidslärarna har i uppdrag att arbeta med sociala 

relationer, fysiska aktiviteter och skapande, vilka alla kan inrymmas i lekar och 

rörelser. Barn lär sig genom lek och rörelse, vilket blir ett tacksamt pedagogiskt 

verktyg, som fritidslärarna kan använda sig av, för att nå målen i sitt uppdrag.  

 

Det viktiga som också framkommit i min studie, är att den fysiska aktiviteten 

måste anpassas utifrån alla barns olika förmågor. Det är viktigt att de barn som 

redan är fysiskt aktiva, får en utmaning för att fortsätta utvecklas och lära. 

Samtidigt som det är viktigt att de barn som är inaktiva utmanas i att börja 

vara aktiva. Sett till att barnen skulle kunna delas in i en aktiv och en inaktiv 

grupp, har de mycket att lära av varandra och då inte enbart vad gäller de fy-

siska och motoriska förmågorna och färdigheterna, utan kanske mer sett till 

social kompetens.  

 

Ett utav fritidshemmets uppdrag är att arbeta med barns sociala förmåga och 

genom leken skapas möjligheter till kamratrelationer. Summeras allt ovan till-

sammans med fritidsläraren som den goda förebilden som kan motivera, sti-

mulera och engagera, och en förståelse för leken och rörelsen som en pedago-

gisk funktion, blir den fysiska aktiviteten en enorm tillgångskälla för barns 

utveckling och lärande. Dessutom får vi inte glömma bort att fritidsläraren är 

en förvaltare av barnens fritid och att verksamheten kommer att variera allt 

eftersom olika barn finns i verksamheten.  

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att: 

 

 ta reda på barnens uppfattningar om fysisk aktivitet och hur de tycker 

att fritidshemmet tar tillvara på deras intressen 

 

 studera hur fritidslärare som inte har ett intresse för fysisk aktivitet 

skapar möjligheter till det under fritidstiden 

 

 ta reda på vilka motiv som finns till att fritidslärarna arbetar med fy-

sisk aktivitet i fritidshemsverksamheten 
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BILAGA 1: Mail till rektorer 

Hej! 

 

Jag heter Simon Granbom och är student på Mittuniversitetet i Härnösand och 

läser till grundlärare inom fritidshem. Jag läser min sista termin på pro-

grammet och skriver just nu ett självständigt arbete om fysisk aktivitet. Syftet 

med min studie är att undersöka och beskriva hur fritidslärare uppfattar fysisk 

aktivitet i fritidshemmets verksamhet. Metoden för mitt arbete är en kvalitativ 

studie som genomförs med intervjuer.  

 

Jag skriver till dig som rektor på skolan, för att få ditt godkännande till att jag 

kontaktar fritidslärare/-pedagoger på skolan för en intervju. Om jag får ditt 

godkännande kommer jag själv ta kontakt med dem och informera om studi-

ens syfte.  

 

Tacksam för snabbt svar, då terminen går mot sitt slut.  

Mvh Simon Granbom. 

 

Ni når mig på Mailadressen sigr1301@student.miun.se  

mailto:sigr1301@student.miun.se
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BILAGA 2: Missiv till intervjupersoner  

Hej! 

 

Jag heter Simon Granbom och är student på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag 

läser min sista termin på programmet grundlärare med inriktning mot fritids-

hem och skriver just nu på en C-uppsats om fysisk aktivitet. Syftet med min 

studie är att undersöka och beskriva hur fritidslärare uppfattar fysisk aktivitet 

i fritidshemmets verksamhet. Metoden för mitt arbete är en kvalitativ studie 

som genomförs med intervjuer.  

 

Jag skriver till dig som fritidslärare/-pedagog, för att se om du vill delta i stu-

dien. Tiden för intervjun uppskattas till ca 30-40 minuter och allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt, och kommer att hanteras så att inte obehö-

riga kan ta del av det. Du kan själv avbryta ditt deltagande om du inte vill fort-

sätta din medverkan. Om du vill medverka i studien, hör gärna av dig med 

tider som passar för denna och kommande vecka.  

 

Tacksam för snabbt svar. 

Mvh Simon Granbom. 

 

Ni når mig på Mailadressen sigr1301@student.miun.se och tel. xxx-xxxxxxx  

 
  

mailto:sigr1301@student.miun.se
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BILAGA 3: Intervjufrågor  

 Vad anser du att fysisk aktivitet är? 

 Vad gör du själv om du är fysiskt aktiv på fritiden? Hur mycket, vad?  

 Vilka fysiska aktiviteter utövar fritidsbarnen? Hur mycket?  

 Hur ser det ut med fysisk aktivitet på ert fritidshem idag? Erbjuder ni 

barnen planerade aktiviteter med högre intensitet?  

 Hur ser det ut med tiden för fysisk aktivitet, är den tillräcklig?  

 Finns det utrymme för spontan fysisk aktivitet?   

Hur går det till när barnen utövar spontan fysisk aktivitet?  

 Hur gör ni för att få med alla barn i aktiviteterna, så att alla blir mer fy-

siskt aktiva? 

 Hur ser planeringen ut för de fysiska aktiviteterna? Har ni några peda-

gogiska tankar? Hur tar ni tillvara på barnens intressen vid planeran-

det? 

 Hur gör ni med kortare rörelsepauser på fritids vid långa aktiviteter?  

 Vilken utveckling hos barnen kan du se efter fysisk aktivitet, motorisk, 

fysisk, psykisk, social?  

 På vilket sätt märker ni någon skillnad på de barn som är respektive 

”inte” är fysiskt aktiva, när de är inne och sitter stilla?  

 Tycker ni att vissa barn har större behov av rörelse än andra och på vil-

ket sätt tycker du att det visar sig i så fall?  

 På vilket sätt tycker du att fysisk aktivitet är ditt ansvarsområde? 

 Hur ser du på fritidshemmets roll i arbetet med fysisk aktivitet? 

 Övriga kommentarer? 

 


