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Förord 
Vi vill börja med att tacka alla som har gjort detta arbete möjligt, ett extra tack till de skolor och barn 

som ställde upp för oss så att vi fick ett bra empiriskt material. Vi vill också passa på att tacka vår 

engagerade handledare Anneli som hjälpte oss genom vårt processarbete, med positiv och 

konstruktiv feedback.  

 

Innan vi drog igång med vårt arbete, bestämde vi en arbetsplan där vi kom överens om att 

kontinuerligt ses, för att lättare kunna arbeta tillsammans och för att dela åsikter och tankar. Vi valde 

att samla in det empiriska materialet tillsammans, genom att båda deltog under samtliga 

fokusgruppsdiskussioner. Vår plan och vårt upplägg har fungerat väl och vi har tagit hänsyn till 

varandras tankar och idéer genom hela arbetet, vilket har resulterat i att båda har varit lika 

delaktiga. Vi har kompletterat varandra på ett bra och välfungerande sätt. Arbetsfördelningen i detta 

självständiga arbete har fördelats som sådan att vi har båda gjort 50 % var i alla delar, så som 

förarbete, inledning, bakgrund, metod, analysarbete, resultat, diskussion och i övergripande arbete. 
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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva vad en grupp barn har talat om gällande fysiska aktiviteter i 

skolan, på fritidshemmet samt på fritiden. Denna studie är av kvalitativ forskningsart och tar stöd ur 

den hermeneutiska teorin. Studiens empiriska material baseras på tre fokusgruppsdiskussioner som 

genomförts tillsammans med barn i åldrarna 8–11 år, från tre olika skolor i Sverige. Det empiriska 

materialet analyserades i flera steg och mynnade sedan ut i ett resultat, som visar på att barnens 

aktivitetsnivå utifrån deras upplevelser ofta handlar om att de har någon att röra sig tillsammans 

med, såsom kompisar, familjen eller en hund. En annan komponent var vikten av att få vara ute, 

gärna länge på kvällarna samt att få leka fritt sina egna lekar. Många av barnen påtalade om 

skolgårdens betydelse för hur mycket de rörde sig under skoldagen och önskade fler platser där de 

kunde springa fritt, utan rädslan för att göra illa sig. Även vikten av att ha en lärare som inspirerade 

till rörelse genom glädje och som lyckades skapa roliga och spännande miljöer framkom under våra 

fokusgruppsdiskussioner. Barnen önskade sig överlag mer rörelse under skoldagen och såg 

rörelsepauser som något positivt, även ett praktiskt lärande verkade ligga barnen varmt om hjärtat. 

Där de såg sin chans till att få utlopp för sin rörelse. Vidare i diskussionen lyfter vi och för ett 

resonemang kring vad vi kan bidra med i vår yrkesroll som fritidshemslärare i förhållande till 

barnens behov av fysik aktivitet.  

 

Nyckelord: Aktivitet, elev, fritid, fritidshem, fysisk föreningsidrott, idrott, motivation, rörelse, skola. 
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Introduktion  

Att röra på sig är en viktig beståndsdel till en god hälsa och utveckling, detta gäller unga som gamla. 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) (2018) definieras fysisk aktivitet som något som är nödvändigt för 

en persons livskraft och välmående. Dock har kravet på fysisk ansträning tagit en annan vändning 

och många idag tenderar att bli mer stillasittande än förr, genom till exempel att hamna framför 

TV:n eller datorn. Faskunger (2007) som är filosofidoktor i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, 

beskriver också en framväxande trend i det moderna samhället där fysisk inaktivering tenderar att 

bli allt vanligare, detta i takt med de hjälpmedel som finns idag gällande arbetsredskap, transport 

och umgänge. I och med det Faskunger resonerar om går det såldes att påpeka att vår yrkesroll som 

fritidshemslärare får en viktig betydelse när det kommer till att öka barns motivering till att röra mer 

på sig. Här blir det av stor vikt att erbjuda varierade aktiviteter som influerar rörelse samtidigt som 

det kan väcka barnens intresse till fortsatt fysisk aktivering.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (lgr11) (skolverket 2011) framgår det att 

lärandet i skolan skall bland annat omfatta, ett varierat inlärningssätt, lek och praktiska övningar. 

Samtidigt som skolan skall sträva efter att se till att alla barn får möjlighet att utöva fysiska 

aktiviteter under hela skoldagen. Detta kan således innebära att det ligger i skolans intresse att se till 

att det finns ett bra utbud av fysiska aktiviteter som barnen kan välja bland, och att dessa väcker 

barnens intresse och motiverar barnen till att ägna sig mer åt fysiska aktiviteter. Lénberg (2018) som 

är legitimerad idrottslärare skriver i en debattartikel om barns fysiska aktivitet, dess viktiga 

betydelse för barn och unga, samt om skolans och allmänhetens ansvar. Han belyser meningen med 

att ge barn mer tid till att ägna sig åt fysisk aktivitet, med tanke på att för många barn kan 

idrottslektionen vara det enda tillfället där möjlighet ges till att få röra på sig. Detta stärker våra 

tankar om det viktiga uppdrag vi ser som blivande fritidshemslärare, vilket vi ser är att kunna bidra 

till att jobba med barnens möjligheter till mer rörelse under hela skoldagen. Detta skulle vi kunna 

göra genom att erbjuda ett varierat aktivitetsutbud som influerar både praktiskt arbete och fysiska 

aktiviteter, till exempel kan vi utveckla barns lek inne som ute och genom att se till att anpassa 

miljön efter barnens behov och efterfrågan. Vi kan också erbjuda utflykter till skog och mark samt 

inspirera till mer rörelselek på skolgården genom att bland annat erbjuda rastaktiviteter. Lénberg 

(2018) för ett resonemang gällande att ta vara mer på skolans miljö och lokaler så att skolan kan 

erbjuda barnen en optimal möjlighet till mer rörelse. Lénberg menar att rörelse kan bidra till bättre 

koncentration, och studieresultat, även för barn som har olika svårigheter.  Han anser därför att det 

bör ske en satsning i skolan gällande ökade rörelsemöjligheter, det är därför viktigt att alla berörda 

parter såsom skolledning, arbetslag och lärare tar sitt ansvar för att bidra till att rörelse i skolan blir 

mer än en självklarhet. Johansson, Eriksson, Ulvmyr och Virtanen (2007) påpekar också att det ofta 

är skolämnet idrott och hälsa som får ta ansvar för arbetet gällande rörelse och hälsofrämjandet i 

skolan men att detta inte behöver utesluta att lärare i övriga ämnen även de bör tar ansvar för att 

inspirera barnen till fler aktiviteter som innehåller rörelse.  

 

Nyberg (2017) har i sin studie undersökt ungas fysiska aktivitet, sammanlagt deltog 1677 barn i 

undersökningen. Studien resulterar i att många barn ägnar en stor del av deras tid framför digitala 

skärmar och att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna ägnade sig åt dagliga 

fysiska aktiviteter, som kunde jämföras med den rekommenderade tidsmängden som utgör minst 60 
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minuter daglig fysisk aktivitet. I studien framgår det också att de barn som ägnar sig åt en 

föreningsidrott på fritiden har mindre stillasittande tid framför bland annat en skärm (mobil,dator, 

surfplatta och tv), i jämförelse med barn som inte ägnade sig åt en föreningsidrott. Detta kan såldes 

innebära för många barn att det inte blir en självklarhet att ägna sig åt fysisk aktivitet, samtidigt som 

barn idag kan tendera att bli påverkade av yttrefaktorer. Bland annat påpekar Engström (2002) som 

är professor i idrottspedagogik att barns inställning till att röra på sig kan påverkas av vilka 

rörelserutiner och aktivitetsintressen som dess vårdnadshavare har. Samhällsklassindelning och 

levnadsvillkor kan även bidra till en betydande roll för vilka möjligheter barnen får till att ägna sig 

åt fysik aktivitet samt i vilken utsträckning. Genom våra arbetserfarenheter har vi fått uppfattningen 

av att barns intresse för rörelse och praktiskt arbete tenderar att variera mellan starkt till svagt 

intresse, samt att tid för mobil, dator och surfplatta har varit en stor efterfrågan bland barnen under 

deras vistelse på fritidshemmet. Detta har gett en känsla av att barnen tenderar att bli stillasittande i 

en större utsträckning. Därför är vi nyfikna på att fördjupa oss i vad som kan motivera barnen till att 

faktiskt ägna sig åt fysiska aktiviteter under skoltid och på fritidshemmet. Vår forskningsstudie 

kommer att beröra vad som kan motivera barnen till att ägna sig åt rörelse under skol- och 

fritidshemstiden samt på fritiden. Vi kommer att utgå från ett barnperspektiv, vilket innebär att vi 

kommer lägga vikten på en grupp barn och deras tankar och upplevelser i förhållande till fysiska 

aktiviteter. 

 

Problemformulering: Vad kan motivera1 barn till att ägna sig åt mer fysiska aktiviteter? 

                                                      
1 ” Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin 2018) 
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Bakgrund 
I denna bakgrund kommer vi gå in på vad vi har kunnat utläsa i tidigare forskning gällande barns 

fysiska aktivitet och dess betydelse samt vilka faktorer som kan främja och hindra barns motivation 

och inställning till fysisk aktivitet i dess helhet. 

Motiv till inaktiv livsstil 

Barns vana till att röra sig kan variera beroende på uppväxtmiljö, kultur, socialt umgänge och 

samhällstillhörighet. Engström (2002) visar i sin studie hur olika förhållningsramar hemifrån 

påverkar barnens inställning till rörelse i livet samt i vilken utsträckning barnet ägnar sig åt fysisk 

aktivitet. Engström visar på en klyfta mellan olika samhällsklasser när det kommer till att utöva 

fysisk aktivitet, genom att benämna hur sport har kommit att bli ett växande fenomen i 

medelklassen, medan fler personer med lägre social ställning tenderar istället att bli mer fysisk 

inaktiva. Detta förklarar han genom att visa på hur ekonomiska och materiella villkor kan ge olika 

förutsättningar för att kunna delta i någon slags motionsverksamhet. Därför påpekar Engström 

vikten av att inlärnings möjligheterna i skolan breddas gällande de grovmotoriska förmågorna så 

som simma, åka skidor och skridskor samt träna kroppens olika rörelseförmågor. Detta är 

nödvändiga förutsättningar för att barn ska kunna aktivt delta i olika motionsformer och 

friluftsaktiviteter, som i sin tur skulle kunna öka möjligheterna för fler barn att hitta en passande 

sport, vilket i sin tur skulle kunna medföra fler aktiva barn och klyftan mellan olika sociala grupper 

skulle inte behöva bli lika tydlig.  

 

Jago, Fox, Page, Brockman och Thompson (2010) har genom en undersökning studerat om 

vårdnadshavares vanor kan ha en påverkan på barnens stillasittande och fysisk aktivitet. Studien 

baseras på ett insamlat material där barn och vårdnadshavare från 40 olika skolor, under några 

dagar har fått dokumentera aktiv tid vid Tv:n. Studien är en del av projektet the Bristol 3Ps Project 

där syftet är att undersöka kompisars och vårdnadshavares påverkan på barns fysiska aktivitet. Jago 

m. fl. såg en koppling och en risk att barn både tjejer och pojkar riskerar att bli mer stillasittande om 

deras föräldrar var det. Studien visar också att dagens barn spenderar alltmer tid framför Tv:n och 

barn som är uppvuxen i en familj där Tv:n är det centrala löper större risk att bli fysisk inaktiva. 

 

Engström och Redelius (2002) tycker att idrottsundervisningen i skolan inte alls räcker till för att 

barnen ska få deras behov av fysisk aktivitet. Detta påpekar också Sollerhed (2006) som är 

universitetslektor i idrott och hälsa, genom att visa hur idrottstimmarna minskat, vilket kan öka 

risken att barnen blir fysisk inaktiva både i nutid men även i vuxen ålder. Sollerhed, Engström och 

Redelius påtalar vikten av att barn får röra på sig tillräckligt, dels för att den fysiska aktiviteten 

överlag har sjunkit i samhället, och dels för att barnen genom idrotten får lära sig färdigheter som de 

har nytta och glädje av hela livet.  

 

Engström och Redelius (2002) skriver om hur tävlingsidrott kan förstöra rörelseglädjen för barnen. 

Genom att rangordna barnen efter hur bra de är kan en konsekvens bli att de lär sig att de inte 

duger, när de inte lyckas prestera bäst. De får lära sig idealbilden av hur man ska se ut och vilka 

färdigheter man ska sträva efter. Engström och Redelius ser en fara med detta eftersom det ofta kan 

leda till att barnen får lov att välja en specifik sport som de vill bli bra på, detta gör att de missar att 
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lära sig andra sporter som kan bidra till en större kunskapsbank med rörelser att ta med sig i livet. 

Engström och Redelius påpekar att barnens medverkan i tävlingar kan få en stor inverkan på hur 

barnen ser på sig själva under uppväxten och deras inställning till sina egna kroppar och att röra på 

sig överhuvudtaget. Arnegård (2002) som både är utbildad idrottslärare och filosofiskdoktor i 

pedagogik, visar hur barns rörelseglädje kan hämmas genom att belysa hur betygen i idrott kan leda 

till att idrottsaktiviteterna bara blir en metod för att något ska uppnås. Arnegård menar att 

aktiviteterna inte blir stimulerande för barnens egen skull, vilket kan leda till att lärandet riskerar att 

avta.  

 

En annan påverkande faktor gällande barns intresse till att röra sig på fritiden kan enligt Larsson 

(2002) som är filosofiskdoktor i pedagogik påverkas av utbudet utav fritidsaktiviteter. Vart barnen 

bor i landet verkar ha en stor betydelse för vilket utbud av fritidsaktiviteter barnen har att välja 

mellan. Beroende på intresse och fritidssysselsättning kan barn och ungdomarna berika sig med 

olika erfarenhet och skilda kunskaper. Val av aktivitet får betydelse för vem barnen blir och 

utvecklas till. Johansson, Eriksson, Ulvmyr och Virtanen (2007) påpekar i sin studie vikten i 

samarbetet mellan skola och de lokala idrottsföreningarna för att barnen i större utsträckning ska bli 

mer fysiskt aktiva. De menar också att skolan är en oerhört viktig del i det hälsofrämjande arbetet. 

Genom den satsning på samarbetet mellan föreningarna och skolan som ägde rum i samband med 

studien ansåg 62% av skolledarna och 54% av idrottslärarna att tillgängligheten av 

föreningsaktiviteter hade gjort att barnen blivit mer fysiskt aktiva. Projektet ledde till att barnen blev 

inspirerade till att utöva föreningsaktiviteter de tidigare inte testat på. 

Lek, behov och variation bidrar till ökad rörelsemotivation 

Idrott är den vanligaste organiserade fritidssysselsättningen för barn och ungdomar att delta i påstår 

Engström och Redelius (2002). Detta tror de beror på att idrotten bjuder in till spännande aktiviteter 

samt att barnen får fylla sitt behov av lekande med kamrater i samma ålder. Engström och Redelius 

beskriver hur motivationen till fysisk träning kan vara att förbättra kroppens fysik, styrka, rörlighet, 

kondition och smidighet, men att det kan även handla om att förändra kroppens utseende.  

Engström (2002) beskriver i sin forskningsstudie hur viktig miljön är som inspirationsverktyg för 

barns lust till att röra på sig. Han påpekar att det är av stor vikt att barnen får möjligheter till att öva 

in och befästa ett flertal motoriska färdigheter, eftersom detta är något som de kommer att ha nytta 

av i sitt kommande liv. Engström visar på hur viktigt det är att ge barnen spänning i deras utelek, 

detta för att uteleken skall kunna konkurrera med det utbud och den spänning som erbjuds inne 

med tv, dator, surfplattor och liknande. Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren (1998) 

beskriver också hur barnen kan utveckla en stor rörelsefrihet genom att befinna sig i en naturmiljö 

såsom i skogen. De skriver att alla barn bör få uppleva stor rörelsefrihet, så att deras naturliga 

motoriska utveckling utvecklas i den grad att de motoriska grundfärdigheterna befäst och stärks, så 

att barnen senare kan träna in och utöva andra rörelseformer som till exempel simning, cykling, 

skridsko- och skidåkning. Dessa motoriska egenskaper är inte essentiella för barnen att lära sig så 

som gå, krypa, springa och hoppa är, utan dessa egenskaper kräver att det finns utom liggande 

influenser. Samtliga egenskaper medför en positiv effekt på individen liksom dess sociala, mentala 

och fysiska egenskaper. Goda motoriska färdigheter kan i sin tur också leda till en meningsfull och 

innehållsrik fritid.   
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Engström och Redelius (2002) skriver hur leken skulle kunna bidra till en positiv association till 

rörelse. Eftersom lekens syfte är att den ska fortgå samt att deltagarna ska uppleva lust och glädje. 

Genom att lyfta in leken i idrotten kan det bidra till positiva konsekvenser bland annat så kan rörelse 

associera till att deltagarna tycker att det är roligt, lustfyllt och spännande. Engström och Redelius 

påtalar vikten av att ha aktiviteter som gör att här och nu känns viktigt, inte vad aktiviteten skulle 

kunna leda till. Ett positivt kroppsmöte är även något som Öhman och Sundberg (2004) vill lyfta. De 

skriver om hur barnen påverkas utav innehållet av de fysiska aktiviteterna. De menar på att 

föreningsidrott och idrott i skolan ofta för med sig speciella mål och syften, och att de ofta är 

platsbundna samt är påverkade av normer och regler. Därför förespråkar de istället fysisk aktivitet i 

naturen, med det menas barns fria rörelseaktiviteter i naturpräglad miljö. Så som till exempel lekar 

och aktiviteter som inte är styrda utav bestämda syften. Detta tror de gör att barnen upplever sitt 

kroppsmöte på ett annat sätt, än att förknippa kroppen som ett instrument som ska prestera. Genom 

att barnen får utföra fria rörelseaktiviteter tror Öhman och Sundberg att det påverkar barnens 

kroppsmöte på ett positivt sätt. Genom att barnet själv väljer sina aktiviteter skapas en känsla som 

blir till en upplevelse i stunden vilket leder till att aktiviteten blir meningsfull i sig. De menar att 

barnen inte ska behöva känna att de har fel kropp eller att de utför rörelser på fel sätt, istället är det 

viktigt att få barnen att känna sig värdefulla och unika, vilket kan leda till en ökad lust att röra på 

sig.  

 

Alla barn har ett stort rörelsebehov oavsett ålder, Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren 

(1998) skriver att rörelse i skolan, förskoleklass och förskola varierar liksom dess omfattning 

gällande hur mycket barnen får möjlighet till att röra sig. Tiden före skolstart ägnas mycket tid åt 

den fria leken samt olika rörelselekar, detta förändras då barnen kliver in i skolans värld. I skolan 

ökar den tid barnen spenderar stillasittande, en del av barnen utvecklar strategier för att klara av att 

hantera deras rörelsebehov. Detta kan visa sig genom att barnen utför små rörelser till exempel rör 

sig oroligt på stolen, leker med böcker, sudd och penna och ser till att saker hamnar på golvet. 

Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren berättar om olika tillvägagångssätt som kan bidra 

till att barnen får röra sig i klassrummet, till exempel genom att de måste gå och hämta material 

såsom papper och pennor, som är strategiskt placerat på en specifik plats i klassrummet.  

 

Genom kropps- och äventyrsaktiviteter kan barnen ges andra verktyg och möjligheter till att söka 

nya vägar till rörelse, kunskap och utveckling. Arnegård (2002) skriver om utmanande sporter som 

kräver att utövaren behöver de rätta kunskaperna för att nå maximal utveckling, han ger klättring 

som exempel. Arnegård menar att eftersom klättring kan vara riskfyllt måste utövaren ha fullt fokus, 

koncentration och kunskaper för att utöva klättring på ett säkert sätt. Genom att befinna sig i nuet 

och att man har full tillit till de andra klättrarna kan man uppleva syftet och mening med aktiviteten, 

detta kan i sin tur leda till att en ökad glädje och motivation till att utöva fysisk aktivitet. Han menar 

på att dessa fysiska upplevelsebaserade aktiviteter har kommit att bli populära genom en 

framväxande trend. Här går fokuseringen från det prestations fixerade inom sporten till att mer rikta 

sin uppmärksamhet mot äventyr, fysisk- och upplevelsebaserad sport, där de inre upplevelserna 

istället står i fokus. Arnegård för ett resonemang om man tog tillvara på denna trend i skolan, så 

skulle det kunna leda till ett värde i idrottsutövningens ”vara” och även andra lärandesammanhang 

skulle kunna få helt nya innehåll. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att ge barnen ett annat 

perspektiv på lärande. Arnegård (2002) belyser vikten i hur egenvärdet blir utgångspunkten för 

lärandet, då sport- och idrottsutövningen kan bidra till att barnen väljer att söka egna utmaningar 
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och öka sin egna kontroll över lärandeprocessen. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att barnens 

självbild stärks och även att det bidrar med en positiv effekt på andra aktiviteter.  

Fysisk aktivitet en möjlighet till frihet eller en känsla av otillräcklighet? 

En önskan är att alla oavsett förmåga, kunskap och personlighet ska kunna ägna sig åt fysisk 

aktivitet, det är av stor vikt att alla blir inkluderade oavsett funktionshinder eller ej. Apelmo (2007) 

skriver om detta i sin studie, där hon intervjuade personer med funktionshinder, de berättar hur 

träningen lett till förbättrad kondition, styrka, smidighet samt snabbhet. Genom att den fysiska 

förmågan förbättras växer känslor av frihet, självständighet och individerna får en större 

självsäkerhet. De två vuxna som intervjuades klarar sig idag utan hjälpmedel och klarar idag mycket 

mer än vad som var förutspåddes för de som barn, vilket de tror beror på träningen. I studien 

belyser Apelmo (2007) hur en del idrottslärare gör allt för att inkludera alla på idrottspasset, 

samtidigt som det påvisades fall där barnen inte var deltagande eftersom idrottslärarna inte lyckats 

inkludera alla barnen i undervisningen. Hon konstaterar att det oftast är enklare för barnen med 

funktionshinder att vara fysiskt aktiva utanför idrotten, detta eftersom det är lättare att ändra på 

förutsättningarna och reglerna så det anpassas till alla deltagare. Detta leder till att det skapas en 

gemenskap mellan barnen, vännerna och familjen vilket resulterar i att många av de 

funktionshindrade barnen ser spontanidrott som en fristad. Apelmo (2007) beskriver hur 

idrottslärarens inställning och kompetens spelar en stor roll när det handlar om att inkludera alla 

barnen i undervisningen. Ett exempel där inkluderingen fungerade väl var när en idrottslärare 

lånade in rullstolar som sedan användes i undervisningen, genom bland annat aktiviteten 

rullstolsbasket. Detta ledde inte bara till att alla kunde vara med på idrotten, positiva effekter visade 

sig också genom att barnen utan funktionshinder fick en djupare inblick i klasskamratens situation, 

de såg inte heller rullstolen som ett hinder, den blev istället ett attraktivt redskap för att göra trick. 

Lärande i praktiken främjar vardagsmotoriken   

På fritidshemmet kan barnen ges olika kunskapsmöjligheter genom ett varierat lärande. Saar, 

Löfdahl & Hjalmarsson (2012) studerar i sin studie hur barnen bland annat får lära med hjälp utav 

kroppen och sinnena. De menar att detta kan öppna upp för nya kunskapsmöjligheter och leda till 

att barnen motiveras till att prova olika inlärningssätt som samtidigt influerar fysisk aktivering. 

Pedagogerna i studien ger ett exempel på en styrd aktivitet i form utav en tipspromenad, som i 

slutänden mynnade ut i ett flöde av kreativitet, nyskapande, gemenskap och olika fysiska aktiviteter. 

I samband med tipspromenaden startade några av barnen en löpartävling, ett kott-krig samt en 

diskussionscirkel kring tipspromenadens svar. Detta visar hur tipspromenaden kan väcka barnens 

lust till att få utlopp för sina rörelsebehov samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet att hitta på 

nya lekar och rörelseaktiviteter.  

 

Ericsson (2003) har i sin doktorsavhandling undersökt bland annat hur barnens motorik, 

koncentration och skolpresentation i svenska och matematik kan påverkas positivt av ökad fysisk 

aktivitet. Studien är en delstudie av Bunkefloprojektet som är en stor och omfattande studie om 

barnens motorik, kontroll och balans. I Ericssons 3-åriga interventionsstudie deltog en skolas alla 

barn från tre årskurser 1–3. Barnen delades upp i två grupper samt en kontrollgrupp. Tydliga 

skillnader trädde fram mellan interventions grupperna och kontrollgruppen där positiva 

förbättringar skedde i interventions grupperna medan kontrollgruppens utgångsläge inte hade 
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förändrats, efter att extra fysisk aktivering och motorikträning infördes i interventions grupperna 

medans kontrollgruppen fick fortsätta med ordinarie idrottslektioner.   

Ny teknik bidrar till rörelsemotorik 

Almqvist, Meckbach, Öhman och Quennerstedt (2016) framhäver i sin studie de möjligheter som kan 

ges genom att använda det digitala hjälpmedlet exergames i undervisningen, med syftet att ge 

barnen kunskap om kroppens egenskaper och om en god hälsa. Samtidigt som de påvisar hur detta 

kan öka barnens fysiska aktivering. Exergames är ett samlingsord för tv- och datorspel som kräver 

olika fysiska rörelser av utövaren. Studiens resultat visade att användningen av exergames kunde ha 

en positiv inverkan på den individualiserad inlärningen, eftersom undervisningen kunde ske på ett 

individuellt plan i flera steg beroende på barnet och dess förkunskaper, barnet fick också feedback 

gällande förbättringar, direkt efter avslutad spelomgång. Svårighetsgraden i spelet steg allt eftersom 

att barnen klarade ut olika kunskapsnivåer. Detta bidrog till att barnen ökade sina kunskaper kring 

kroppens egenskaper och funktioner. Dock upptäckte de 3 tydliga problem att använda exergames i 

ett fysiskt utbildningssyfte. Spelet hade en tendens att enbart fokusera på det fysiska beteendet och 

enbart ge lärorika drag genom att bekräfta rätt eller fel rörelse. Vilket kunde resultera i att barnen 

fick en avsmalnad bild gällande undervisning och inlärning. Dock påvisas det att den ansvarige 

läraren kan ge barnen goda kunskaper gällande deras hälsa genom att finnas närvarande medan 

barnet spelar samt finns till hjälp när barnen vill besvara olika frågor gällande de meddelande som 

framkommer under spelets gång. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar den forskning som har bearbetats i denna bakgrund, att flera 

komponenter kan bidra till eller också skapa hinder för att barn vill och kan ägna sig åt fysisk 

aktivitet.  

 

Inspirerande miljöer så som skog och natur kan bjuda in till lek, vilket ökar barnens motivation till 

mer rörelse samtidigt som det kan ge barnen en positiv känsla av frihet och rörelseglädje. Detta 

påpekar Engström och Redelius (2002), Öhman och Sundberg (2004) och Huitfeldt, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt, Ågren (1998). Samtidigt som lek med kamrater, spännande aktiviteter och 

förbättrad fysik är anledningar till att barn väljer att delta i föreningsidrott vilket Engström och 

Redelius (2002) visar på i sin studie.  För att ge barnen en bred och optimal möjlighet till att 

tillfredsställa sina rörelsebehov, behöver skola och föreningar inom föreningsidrotten ha ett gott 

samarbete för att säkerställa att fler barn får ägna sig åt fysiska aktiviteter (Johansson, Eriksson, 

Ulvmyr och Virtanen. 2007).  

 

Det är också av stor vikt att skolorna ser över sin verksamhet, i den bemärkelse att undervisningen 

täcker in alla de grundmotoriska formerna som barnen behöver utöva för olika fysiska 

aktivitetsformer genom livet (Engström. 2002). Barnen kan även bli motiverade till rörelseaktiviteter 

genom ett praktiskt lärande där kropp och sinne får arbeta tillsammans, vilket kan hjälpa barnen till 

att befästa kunskapen samtidigt som det kan inspirera till mer rörelse (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson. 

2012). I takt med det digitaliserade samhället har nya ingångar till rörelse skapats, detta genom nya 

digitala hjälpmedel som kan erbjuda barnen ett varierat innehåll som samtidigt bjuder in till lek, lust 

och utökad rörelse (Almqvist, Meckbach, Öhman och Quennerstedt. 2016).  
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Att barnen blir inaktiva kan beror på bland annat deras uppväxt, hemförhållande, kultur och 

samhällstillhörighet (Engström. 2002). Det går också att se hur vårdnadshavarnas vanor gällande 

rörelse och stillasittande kan speglas i barnens inställning till rörelse (Jago, Fox, Page, Brockman och 

Thompson 2010). Andra bidragande faktorer till att barn blir inaktiva kan vara höga krav från skolan 

gällande betyg samtidigt som tävlingsmomenten kan förstöra barnens rörelseglädje (Arnegård. 2002 

&, Engström och Redelius. 2002).  

 

Studiens problemområde som handlar om vad som kan motivera barnen till att ägna sig åt mer 

fysiska aktiviteter går att kopplas ihop med de faktorer och hinder som har trätt fram i denna 

bakgrund gällande barn och deras motivation till rörelse i och utanför skolan.  
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva vad en grupp barn har talat om gällande fysiska aktiviteter i skolan, på 

fritidshemmet samt på fritiden.  
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Metod  
Vi har valt att i vår studie rikta uppmärksamheten mot en grupp barns och deras uttalande om och 

kring fysisk aktivitet. I och med detta vill vi ta reda på vad som kan motiverar barnen till att vara 

med och ägna sig åt fysiska aktiviteter under skoldagen, på fritidshemmet och på fritiden. För att få 

ett brett och användbart empiriskt material har vi valt att lägga vår fokusering på en kvalitativ 

forskning vilket innebär att vi kommer använda oss utav en fokusgrupps metod. Dahlin - Ivanoff 

(2015) beskriver fokusgruppmetoden som sådan att denna metod är lämplig att tillämpas när syftet i 

en studie är till exempel att ta redan på vad en specifik målgrupp av människor har för tankar kring 

ett specifikt ämne eller fenomen. Intresset ligger i att ta reda på varför de har dessa upplevelser och 

uppfattningar och diskussionerna från fokusgrupperna skall förhoppningsvis bidra med ny 

användbar kunskap till det aktuella forskningsområdet samt eventuellt bidra till att utveckla 

fokusgruppsdeltagarnas medvetenhet rörande det aktuella diskussionsområdet.  

Litteratursökning  

I vårt sökningsarbete efter relevant forskningsmaterial har vi använt oss utav olika databaser, såsom 

Diva-Portalen, Google Scholar, SwePub och ERIC. Vi har sökt efter artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter, rapporter och avhandlingar. I vårt sökarbete har vi använt oss av både engelska och 

svenska nyckelord för att få en bredare spridning i resultatet. I vår sökning efter relevant forskning 

använde vi oss utav olika konstellationer utav följande uppslagsord, motivation, rörelse, hälsa, ohälsa, 

fysisk aktivitet, skola, fritidshem, elev, idrott, föreningsidrott, health, after-school programs, pupil, students, 

education. I vårt arbete tog vi inspiration från tidigare studier där vi även fann relevanta länkar till 

vetenskapliga referenser. 

Urval 

Vi valde att utföra tre olika fokusgruppsdiskussioner med 4–6 barn i varje, deltagarna var i åldrarna 

8–11 år, fokusgrupperna utfördes på tre olika skolor i två skilda kommuner. Gemensamt för två av 

skolorna är att de ligger en bit utanför staden medan den tredje ligger centralt. Vi kontaktade varje 

skola genom mail och telefonkontakt, vi skickade ut missiv till både rektorerna och 

fritidspedagogerna (se bilaga 3 och 5) på de utvalda skolorna. När vi fått deras samtycke och 

godkännande bestämdes tid och fritidspedagogerna fick missivet till vårdnadshavarna (se bilaga 4) 

som de fick dela ut. Vi valde att be fritidspedagogerna på respektive skola om hjälp, detta för att vi 

skulle få ett urval som representerade en bred målgrupp av både tjejer och killar samt de som rör på 

sig mycket respektive rör sig i mindre utsträckning. Fritidspedagogerna berättade om oss och om 

vår studie, utifrån de barn som visade intresset valde pedagogerna ut en större grupp barn som 

tillfrågades, detta med tanke på att det kunde bli bortfall, det vill säga barn som inte ville eller 

kunde. Därefter skickade fritidspedagogerna hem vårt missiv där barnen och vårdnadshavarna 

kunde läsa mer och ge samtycke till deltagande. Barnen fick sedan lämna det påskrivna samtycket 

till fritidspedagogerna som gav det till oss när vi kom dit.  

Etiskt övervägande 

Eftersom vi genomförde intervjuer med barn som är under 15 år frågade vi de tilltänkta deltagarna 

innan vi drog igång om de ville medverka i fokusgruppsdiskussionen, vi krävde också in ett 

samtycke från samtliga barn och ett godkännande från alla berörda vårdnadshavare att deras barn 

fick delta i vår studie. Vi var noga med att påpeka att barnen när som helst kunde avbryta sitt 
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medverkande och att det var frivilligt att delta. Vi skickade även ut ett missiv till barnen och deras 

vårdnadshavare där vi beskrev studiens syfte, innehåll, mål och upplägg på ett tydligt och enkelt 

sätt. I missivet garanterade vi alla deltagare i fokusgruppsdiskussionen total anonymitet och att det 

insamlade materialet skulle transkriberas så att ingens identitet riskerar att framhävas eller utläsas. 

Vi samlade in de påskrivna missiven när vi kom till skolorna för att genomföra våra 

fokusgruppsdiskussioner, detta för att säkerställa att alla barn som skulle delta hade fått samtycke 

från sina vårdnadshavare. De barn som inte vill delta när vi väl var på plats, respekterade vi och 

dessa barn behövde inte delta, eftersom deltagandet var frivilligt. Vi tillät inte heller de barn som 

inte hade någon påskriven samtyckeslapp.  

Genomförande 

Studien är baserad på tre olika fokusgrupper som vi tidigare nämnt, sammanlagt deltog 15 barn 

under dessa 3 tillfällen, fördelat som sådan, grupp 1 deltog fem barn, grupp 2 deltog fyra barn och i 

grupp 3 deltog sex barn. Studien är genomförd i två olika kommuner, på likartade skolor. Eftersom 

det handlar om att samtala med barn, valde vi att inta rollen som diskussionsledare, detta för att 

lättare få ett flyt i diskussionen samt ge barnen stöd med hjälp utav de diskussionsunderlag som vi 

har arbetat fram (se bilaga 1 och 2). Dahlin - Ivanoff (2015) visar på vikten av att gruppledaren intar 

rollen att handleda och väcka nyfikenhet hos deltagarna genom att tillämpa lämpliga 

ledningsstrategier så att den positiva andan kvarstår och så att samtalen inte klingar av.  

 

Vi valde att tillsammans delta i samtliga fokusgruppssamtal, detta för att vi ville kunna följa med i 

diskussionerna och stötta deltagarna med eventuella stödfrågor. Källström, Carter (2015) anser i och 

med att det kan förekomma begränsningar i samtal med barn, kan det därför vara bra med ett 

välplanerat upplägg med olika strategier att tillämpa i syfte att stödja barnen under samtalen. 

Eftersom vi ville få till en bra och innehållsrik diskussion mellan barnen, som hamnar inom ramarna 

för vårt syfte med studien. Skapade vi en illustrerad bild (se bilaga 1) och åtta diskussionskort, som 

vi tog till hjälp under våra fokusgruppsdiskussioner. Varje kort representerade en diskussionsfråga, 

frågorna presenterar vi i en av bilagorna (se bilaga 2). I slutet av diskussionen var vår tanke att fånga 

upp sådant vi hört under diskussionens gång, med frågor som “Kan ni berätta mer om ...? Vad menar 

du/ni med…?” för att få en djupare förståelse kring det barnen uttryckt. 

 

Vi valde att föra anteckningar och använda oss utav ljudupptagning, detta för att inte riskera missa 

vad som sas eller gestikulerades om. Vi valde att i varsin kommun ha rollen som gruppledare 

respektive sekreterare, detta för att det låg i bådas intresse att få agera gruppledare samt att vi var 

mån om att få till en rättvis arbetsfördelning. Vi började med fokusgrupper i en kommun och när 

dessa var klara, påbörjade vi vårt analysarbete medan intryck, anteckningar och tankar var färska. 

Därefter påbörjade vi veckan efter med kommun nummer två följt av ett fortsatt analysarbete. För 

oss var det av stor vikt att analysprocessen fortlöpte under vårt pågångna arbete med insamlingen 

av det empiriska materialet. Dahlin - Ivanoff (2015) menar att analysen av ett empiriskt material som 

baseras på fokusgruppsdiskussioner, påbörjas redan när diskussionen är i gång, detta genom att den 

som leder gruppen behöver fånga upp gemensamma nämnare och de vinklingar som kan uppstå för 

att kunna utveckla gruppens resonemang. Det är av stor vikt att vara lyhörd kring vad som sägs då 

samma upplevelse och erfarenhet kan förklaras på flera olika sätt.  
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Så gick det till 

Under samtliga fokusgruppsdiskussioner, valde vi att placera oss i en lämplig lokal på de aktuella 

skolorna, här fick vi hjälp utav personalen på fritidshemmet att finna en plats där vi kunde sitta 

ostört. Vi valde att genomföra samtalen under eftermiddagen, detta för att inte störa under barnens 

skoldag samt att vi ville att barn från fritidshemmet skulle delta i vår undersökning.  

 

Innan diskussionerna drog i gång, var vi noga med att berätta vilka vi var och varför vi var där med 

dom just då, vi vill poängtera att barnen hade fått denna information innan de tackade ja till att 

delta, detta genom ett missiv som barnen fick med hem, där de kunde läsa nödvändig information 

tillsammans med sina vårdnadshavare samt ge sitt samtycke. Vi började vår diskussionsrunda med 

att var och en av deltagarna fick presentera sig själva, detta för att skapa ett gott klimat i gruppen 

samt få en god stämning, för att öka chansen för möjligheterna att alla skulle våga prata. Vi var noga 

med att berätta för barnen att vi var där för att få deras syn på rörelse för att undersöka vad som 

motiverar de till att vilja röra på sig. Vi framhävde att barnen var experterna under diskussionen och 

att inget var rätt eller fel samt att man kunde ändra sitt svar om man kom på något nytt. Vi 

påpekade också att det var frivilligt att delta och bryta, om man ville det samt att det som kom fram 

under diskussionen stannade mellan oss i gruppen. Vi berättade om vår tidsplan över diskussionens 

längd, som var beräknad till 40–60 minuter samt gav information om vårt upplägg för diskussionen. 

Vi förklarade att diskussionssamtalet skulle spelas in med hjälp utav en diktafon för att vi lättare 

skulle kunna bearbeta det som kom fram under diskussionen i efterhand, vi försäkrade barnen att 

materialet skulle förstöras efter att vår studie har blivit godkänd och att ingen annan får tadel utav 

ljudfilen. 

 

Barnen fick börja med att ta del av en illustrerad bild (se bilaga 1), som föreställer rörelse i ett 

klassrum. Vi uppmanade barnen till att titta på bilden och sedan fundera lite innan de fick uttala sig 

sinns emellan kring tankar, funderingar och reflektioner om bilden och dess gestaltning. Vi fick 

hjälpa barnen i deras diskussion genom att ställa stödfrågor så som vad tänker ni på när ni ser bilden? 

ser det roligt ut? och skulle ni vilja ha så? Diskussionen fortsatte när samtliga barn kände att de hade 

fått sagt sitt. Vi fortsatte då med det att sprida ut de förberedda diskussionskorten på bordet, 

därefter bad vi ett barn i taget att välja ett utav korten och om hen ville så fick den även läsa frågan, i 

vissa fall fick vi läsa. Därefter fick var och en ge sina tankar och reflektioner kring det aktuella 

frågekortet, här var vi noga med att alla som ville och hade något att säga, fick göra det. Denna 

strategi använde vi till samtliga frågekort. Efter att vi var klara med frågekorten, gick vi tillbaka till 

det vi hade snappat upp under diskussionens gång som vi fann intressant, detta för att få djupare 

vetskap i vad barnen menade. Avslutningsvis frågade vi om barnen hade något mer att säga eller 

funderade på något. 

 

Samtliga diskussioner gick enligt planerna, barnen var positiva och delade gärna med sig av sina 

tankar och erfarenheter. Trots att 60 minuter kan kännas långt, var barnen fokuserade, alerta och 

med i samtalet hela tiden. Eftersom barnen hade fått veta i förväg vad vi skulle diskutera, upplevde 

vi att det fanns en hög förväntan bland barnen. Detta genom att barnen började ställa frågor innan vi 

kom igång,  
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Utmaningar 

Utmaningen i denna studie var att få ihop barn till fokusgruppsdiskussionerna, vi hade planerat för 

sex fokusgruppsdiskussioner men var endast välkomna till fyra skolor. Dessutom hade vi en 

planerad fokusgruppsdiskussion på en skola som inte kunde genomföras då barnen saknade ifyllda 

samtyckes papper.  

Vi såg en utmaning i att välja rätt diskussionsfrågor som skulle hjälpa oss att få en insyn av en grupp 

barns upplevelser och erfarenheter kring rörelse. En annan utmaning vi upplevde ibland var att 

barnen inte vågade ge uppriktiga svar. Källström Carter (2015) skriver om detta och framhåller att 

det kan uppstå en maktrelation emellan den intervjuade och intervjuaren, vilket kan bli mer 

påtagligt och framträda tydligare då det är barn som intervjuas. Därför valde vi att poängtera att det 

inte fanns några rätta eller fel svar, och att barnen var de som var experterna under diskussionen.  

Bearbetning av empiriskt material 

I vår analysprocess har vi tagit stöd ur den hermeneutiska tolkningsteorin, vi valde denna teori 

eftersom vi i vårt syfte strävar efter att skapa oss en förståelse kring en grupp barns upplevelse av 

fysisk aktivitet samt ta reda på vad som motiverar de till att röra mer på sig. I våra 

fokusgruppsdiskussioner såg vi barnen som experterna genom att de fick berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter gällande, fysisk aktivitet, rörelse i skola och på fritidshem samt på 

fritiden. Det blir då vår uppgift som mottagare att tolka det barnen har att förmedla, vilket leder oss 

in på hermeneutiken som kan enligt Westlund (2015) ses som en tolkningsteori, där syftet kan vara 

att begripa, tyda och förmedla det barn känner och uppfattar om olika upplevelser. Hon skriver att 

ett hermeneutiskt perspektiv kan vara en lämplig metod i ett analysarbete av ett empiriskt material 

som baseras på fokusgruppsdiskussioner. Om deltagarna är barn påpekar Westlund att det är viktigt 

att ge de tid och utrymme till att öppna upp sig. Därför var vi noga med att inte skynda på barnen, 

utan diskussionen fick ta den tid den krävde liksom att vi tillät längre tystnad under diskussionens 

gång. 

 

Eftersom vi valde att spela in våra fokusgruppsdiskussioner resulterade detta i en ljudfil på 

sammanlagt 180 minuter. Ljudfilen transkriberade vi sedan ordagrant vilket gav oss ett material i 

pappersform på cirka 80 dataskrivna sidor med sammanlagt 15 542 ord. För att bearbeta vårt 

material valde vi att kategorisera det som hade sagts utav barnen i följande kategorier motivation, 

negativt med rörelse, önskningar samt en övrigt. Genom att dela upp de i olika burkar utifrån dessa 

kategorier fick vi en chans att skapa oss en överblick i vad barnen kunde tänka sig säga med sina 

uttalanden. Därefter gick vi igenom övrigt -burken, för att se om vi kunde placera ut dessa uttalanden 

i de övriga burkarna. 

 

När vi var klara med denna första sortering, påbörjade vi nästa steg i processen där vi skulle bena ut 

de innehåll vi hade fått i respektive burk. Vi tog en burk i taget och började med burken önskningar, 

vi började denna sortering med att göra kollummer på A3 papper. Kolumnerna till önske-burken 

namngav vi som sådan hemma, på skolan – förutsättningar och Skola – Materiellt. Vi valde dessa 

kolumner eftersom vi tycktes se upprepningar i det baren sa som kunde kopplas ihop med varandra, 

vilket framhävde ett mönster som i sin tur gav oss en bättre överblick, kring vad barnen faktiskt 

önskade sig att behöva för att röra på sig mer.  Sedan tog vi burk nummer två vilken vi hade döpt till 

motivations-burken, efteråt gjorde vi om den tidigare kolumn proceduren, denna gång döpte vi 
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kolumnerna till yttre och inre faktorer, för att kunna se vad som påverkade barnen både runt om kring 

och hur de själva påverkade sin rörelsemotivation. Sist men inte minst tog vi oss ann burken det 

negativa med rörelse, vi upprepade sedan den tidigare proceduren ytterligare en gång, där vi ännu en 

gång döpte kolumnerna till yttre och inre faktorer. Denna gång för att vi i vår tolkning såg i barnens 

upplevelsebeskrivningar att de var mycket runt om kring samt hur de i sig själva kände inför, efter 

och under utövning av fysisk aktivitet. Dettas sätt att sortera materialet har hjälp oss på vägen att 

skapa en förståelse mellan delen och helheten. ”Metaforiskt kan vi kalla varje del för en pusselbit 

som bidrar till att hela bilden träder fram.”(Westlund, 2015, s.84)   

 

Sedan påbörjade vi nästa steg i vår analysprocess, detta gjorde vi genom att läsa igenom barnens 

uttalanden som vi hade placerat under varje kolumn i respektive kategori. Vi delade in barnens 

uttalanden utifrån vad vi tolkade att barnen uttryckte sig om. Vi gick igenom varje kolumn och tog 

ut gemensamma nämnare, vilket vi baserade på upprepningar och uttalanden som liknade varandra 

samt i vår tolkning gav samma budskap. Westlund (2015) skriver om hur återupprepningar i ett 

material kan ha samma betydelse trots att det kanske sägs på olika sätt. Dessa är viktiga 

komponenter att ta vara på i det fortsatta analysarbetet. Det vi kunde tolka skrev vi ner i punktform 

för att lättare kunna se mellan raderna vad barnen försökte berätta. Detta bearbetade vi ytterligare 

genom att diskutera runt om kring dessa och hur vi hade tolkat barnens utsagor kring det hela. Efter 

det valde vi ut de ord vi tyckte var relevanta och började formulera ett resultat utifrån vad hade 

kommit fram till genom vår analysprocess. För att få ett djup i vårt resultat tog vi hjälp utav de 

collage där vi hade sorterat in vårt material i kolumner. Vi styrker vårt resonemang genom att 

koppla ihop våra tolkningar med enskilda citat och dialoger från våra fokusgruppsdiskussioner. 

Därför har vi i den löpande texten gett barnen fiktiva namn.   

Metoddiskussion 

Genom våra fokusgruppsdiskussioner fick vi ett brett material, i och med att barnen förde bra 

diskussioner men hade svårt att prata om det som upplevdes jobbigt och negativt med rörelse och 

fysisk aktivitet. För att få en starkare tillförlitligt skulle material behöva vara mer omfattande och det 

skulle behövas mer tid. Detta skulle kunna ha gjorts genom att kombinera 

fokusgruppsdiskussionerna med till exempel enkäter eller enskilda intervjuer, och då kanske fått 

mer ärliga åsikter av barnen om hur rörelse kan upplevas negativt.  

 

Utgångsläget var att genomföra 6 stycken fokusgrupper på 6 olika skolor, men det var svårt att få 

samtycke från skolorna, vilket resulterade i att vi fick ihop 3 skolor och totalt medverkade 15 barn. I 

efterhand kan vi konstatera att ett material från 6 skolor hade blivit svårt och tidskrävande att 

bearbeta. Det vi kan fråga oss här är om det funnits tid att samla in ett gedignare material, hade det 

då blivit ett annat resultat och hade tillförlitligheten och trovärdigheten ökat i och med detta. 

Resultatets tillförlitlighet ökade vi genom att kontinuerligt gå tillbaka i materialet för att inte riskera 

att missa något som skulle kunna vara betydande för studiens resultat. 

 

Genom att ha blandade grupper med barn i olika åldrar och med olika aktivitetsnivåer täckte vårt 

resultat in en bredare målgrupp och stärkte vår studies trovärdighet, än om vi till exempel endast 

hade barn som var mycket aktiva och såg det som en självklarhet med att röra på sig.    
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Eftersom vi valde att ta dela av barns upplevelser av fysisk aktivitet, ledde detta till att vi tog del av 

andra personers erfarenheter, upplevelser, känslor och så vidare. För att få en helhetsbild och 

förståelse kring vad som hade sagts, behövde vi bearbeta det material som uppstått genom våra 

fokusgruppsdiskussioner. Vi valde att göra det genom att ta på oss ett par hermeneutiska 

tolkningsglasögon, detta för att få stöd i vår analysprocess där alla pusselbitar var av stor vikt för att 

vi skulle få ett helhetsintryck av barns upplevelser gentemot fysisk aktivitet och rörelse i skolan, på 

fritidshemmet och på fritiden. 



 

 

18 

Resultat  
I denna studie har syftet varit att beskriva vad en grupp barn har talat om gällande fysiska 

aktiviteter i skolan, på fritidshemmet samt på fritiden. I denna del kommer vi att presentera det 

resultat som vi har fått fram genom vår analys av studiens empiriska material som utgörs av tre 

olika fokusgruppsdiskussioner. 

Vad motiverar barnen till att röra sig 

Att ha någon att dela ett intresse med 

Barnen berättar om vad de gör med sina kompisar och vissa barn upplevde att det var lättare och 

roligare att hålla på med en fritidsaktivitet om de hade en kompis som också ägnade sig åt samma 

aktivitet. Barnen lyfter också hur man genom att hålla på med diverse olika fritidsaktiviteter kan 

träffa nya vänner och skapa nya relationer. “Jag gick förr på en annan dans och då fick jag en vän 

men nu går jag med Kajsa” (Gunvor). Vi tolkar att detta kan vara en bidragande anledning till varför 

de väljer att ägna sig åt olika fysiska aktiviteter. Barnen visade också ett stort intresse av att röra på 

sig i skolan och på fritidshemmet, om det fanns kompisar som man kunde leka, spela fotboll och 

utöva andra aktiviteter med. Barnen påtalar att vistelsen på fritids vart ofta tråkig utan kompisar, 

det var svårt att hitta på aktiviteter att göra vare sig det handlade om att pyssla eller att spela 

fotboll.”För min del är det inte så många kompisar som går på fritids så jag har typ inget att 

göra”(Freja). Barnen förde en diskussion hur vidare tillvaron var på fritids när deras kompisar inte 

var där eller hade slutat. Genom att barnen återkom till vikten av kompisar i samband med olika 

fysiska aktiviteter, tolkar vi att barnens motivation kan påverkas av om de har någon att leka med 

eller inte.  

 

Genom barnens berättande kunde vi se att många av barnen hade en form av medvetenhet kring de 

positiva effekterna som regelbunden motion och fysisk aktivitet kunde ge, vi tolkar genom barnens 

uttryck att detta verkade vara ett motiv för barnen till att röra på sig mer. Barnen uppmärksammade 

att konditionen, styrkan och smidigheten ökade som en positiv effekt genom att man var rörlig och 

aktiv. ”Det är roligt, man får bra kondition och då orkar man röra mer på sig.” (Signe). Barnen 

upplever att fysisk aktivitet gav de ett lugn och en skön känsla efter att de hade varit aktiva. Detta 

såg vi som en motiverande samtidigt som barnen ger uttryck för det rörelsebehov de har och när de 

får utöva fysisk aktivitet.  

 

Vi såg ett mönster där barn som hade aktiva vårdnadshavare, själva var aktiva och gjorde många 

saker tillsammans med familjen, till exempel vandra i skog och mark, spelade fotboll och innebandy, 

åkte slalom samt var ute med familjens djur såsom hund och häst. “Kanske om mamma och pappa 

följde med mig ut lite oftare. Så vi kunde gå ut och gå” (Stina). Även vårdnadshavarnas åsikter tycks 

ha en inverkan på om barnen utövar någon sport samt vilken och hur mycket. “Min mamma och 

pappa tyckte det skulle vara kul med fotboll och då prövade jag det “ (Sture).  

Skolgården en viktig miljö för fysisk aktivitet 

När det kommer till skolgårdens miljö och dess uppbyggnad samt vilket utbud som fanns för att 

barnen skulle vilja ägna sig åt olika rörelseaktiviteter, upplevde barnen att det var viktigt att det 

fanns plats, redskap och ytor där de kunde leka sina lekar, till exempel fanns en önskan om mer 

gräsbeklädda ytor, där man kunde springa omkring utan att riskera att göra illa sig. ”Jag tänker mer 
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springa, men det går inte så bra bara för att det är så mycket grus och det finns knappt något gräs” 

(Vimla). Genom det barnen berättar kan vi se att de tenderar att bli begränsade när det kommer till 

rörelselekar på skolgården, genom att barnen upplever att skolgården saknar ett varierat, inspirerat 

och roligt utbud av platser där de kan leka sina lekar. Barnen visar ett intresse för att få möjlighet till 

att leka i en kuperad miljö, detta genom att de visar ett stort intresse för skogen som en bra lekplats. 

Barnen pratar också om vilka fysiska aktiviteter de gör under vinterhalvåret och kommer in på att 

det är viktigt att det finns en tillgänglig backe att åka madrass i.  

 

Många av barnen diskuterar utbudet av klättrings möjligheter och upplever att de klätterställningar 

som fanns på skolan inte i sin fullaste grad fyllde deras rörelsebehov. Här ger barnen konkreta 

förslag på förbättringar, bland annat alternativa vägar så att fler barn kan utnyttja klätterställningen. 

“Det skulle finnas en till för de som inte kan gå över till andra tornet med armgången så att de inte 

behöver gå på backen och gå över, dem kanske hade behövt en till sån där att gå över istället ” 

(Arthur). Vi kan här se ett mönster bland fokusgruppsdeltagarna att de har ett brinnande intresse för 

möjligheter till att kunna klättra, vilket vi kan tolka som ett bidrag till att en ökad motivation. Vi kan 

också se att materiella ting kan spela in för att barn ska bli motiverade under skoldagen till att ägna 

sig åt fysiska aktiviteter. Till exempel pratar barnen om konstgräs på fotbollsplanen, mål till 

innebandyplanen, studsmatta och material till att bygga egna hinderbanor.” Jag vill ha fuskgräs på 

fotbollsplan där man kör fotboll och hela mål” (Elsa). De barn som cyklade till skolan förde en 

diskussion kring att cykling på skoltid var förbjudet, men barnen såg gärna att detta blev möjligt för 

då skulle de ha något att göra på rasterna. Barnen gav förslag på att de kunde bygga cykelbanor för 

att göra det hela roligare. Genom att barnen skulle få vara med och bestämma innehållet på 

skolgården, tolkade vi det som att det skulle kunna leda till barnens motivation för rörelse under 

skoltiden. 

Glädje att få rocka loss till musik 

I och med att barnen uttryckte glädje och lust för att röra på sig till musik ute som inne, beskrev 

barnen en känsla av att de blev sprattliga i kroppen och kände sig glada. Vi tolkar att musik kan ses 

som en motiverande faktor för barns rörelseglädje och den gemenskap som uppstår genom dansen. 

Barnen uttrycker att de tycker det är roligt när alla har fått lära sig samma dans och sedan kan dansa 

tillsammans.  Vi kan se att en engagerad lärare spelade in för barnens lust till att bland annat dansa 

och röra på sig, genom att barnen upplevde att en engagerad lärare påverkade deras rörelseglädje 

och lust till att vara aktiva på idrottslektionerna. ”När vi dansar på idrotten kan jag ställa mig i ett 

hörn och bara bläähää (kräkljud) - När är idrotten slut… jag vill vila!” (Ture). 

Upplevelser av fysisk aktivitet 

Negativa upplevelser kring fysisk aktivitet 

Något samtliga barn diskuterade under våra fokusgruppsdiskussioner, var att under 

idrottslektionerna i skolan, upplevde de att det blir en dålig stämning och att de förlorar tid till att 

använda idrottstimmen fullt ut, detta för att några i klassen ofta härjar runt innan läraren har lyckats 

samla ihop gruppen och berättat vad det är tänkt att de ska göra. ”När alla håller på och pratar och 

så försöker fröken säga något men då bara struntar de i det och pratar fortfarande. Då dröjer det tid 

på gympalektionen, då får man göra mycket mindre saker ”(Sixten). Barnen beskriver situationen 

som sådan att de barn som härjar runt ofta inte lyssnar eller struntar i att läraren säger till, detta gör 
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att övriga i klassen får lugnt sitta ner och vänta tills läraren tillslut blir arg på de barn som gör allt 

annat än att lyssna. Här tolkar vi det att barnen som får konstant vänta, tappar en del av sin glädje 

inför att ha idrott och idrotten tenderar att kopplas ihop med något negativt.  

 

Barnen för en diskussion om lekar i gymnastiksalen. 

S: - Mm kanske lite när man leker, bara någon jaga eller så. (Sixten) 

F: - Det tycker jag är roligt, om man har skor. (Freja) 

A: - Om man inte har skor så springer man inte lika snabbt. Jo man springer lika snabbt men man 

kan halka. (Arthur) 

 

När barnen diskuterar idrotten och vad de gör, kommer de in på hur viktigt det är med rätt klädsel 

och utrustning. De upplever att det kan bli farligt om man inte har skor på sig eftersom man lätt kan 

halka och göra sig illa. Barnen kopplar ihop rädsla med att göra sig illa, detta riskerar att eskalera 

om barnen har gjort illa sig tidigare. Barnen förklarar att de kan känna en negativ koppling mellan 

olika övningar där de har tidigare har skadat sig. Bland annat berättar barnen om bock-hoppning, 

där de efter ett fel hopp gjorde illa sig, vilket har lett till att de känner en rädsla av att prova bock-

hoppning igen. Barnen uttrycker även att det inte är roligt att få träningsvärk och ont i kroppen vid 

utövande av fysisk aktivitet. En del av barnen beskriver hur de inte är förtjusta i att bli andfådda och 

svettiga.  

 

Ibland upplever barnen att aktiviteterna under idrottstimmarna och på fritidshemmet kan innehålla 

komplicerade lek och spelregler, vilket gör att leken inte blir lika rolig. Istället bidrar de lekar där 

barnen får vara med och bestämma reglerna själva till en positivare meningsfullhet. Genom barnens 

upplevelser kan vi se att rätt utrustning och lekar med enkla regler kan bidra till deras rörelseglädje.  

Längtan efter mer rörelse i vardagen 

Många av barnen förde långa diskussioner kring hur långa deras lektioner var och vad de gjorde 

under dessa. Barnen upplevde lektionerna som långa och ibland tråkiga och istället såg barnen att 

fler raster skulle både vara roligare och göra att skoldagen skulle bli bättre.  

 

B: - Fusk!! vi måste sitta inne i en timme och 10 minuter. (Bengt) 

E: - Hur lång är våran längsta lektion den är väl 1 timme och 10 minuter? (Elsa) 

V: - Jag tror det är 1 timme och 20 minuter i alla fall. (Vimla) 

B: - Ja något sånt. Det är våran längsta lektion och då måste vi sitta inne och jobba hela 

tiden! (Bengt) 

M: - Det är en lång lektion! (Malin) 

B: - Jaa! Det är en jätte låång lektion.(Bengt) 

B: - ... och det är jobbigt! (Bengt)  

S: - Vår sista lektion på fredagen den brukar vara en timme och 30 minuter. (Sven) 

 

Här tolkar vi att barnen gärna skulle vilja haft flera och längre raster, eftersom barnen upplevde att 

de behövde få utlopp för sitt rörelsebehov, detta för att orka fokusera längre på lektionerna. ”Ja men 

då kan man förlänga ut det på 10 raster på en dag, då blir det mycket roligare för då slipper man 

sitta så länge” (Egon). Barnen upplever att de rastaktiviteter som rastvärdarna erbjöd ofta var 

riktade mot barn i de lägre årskurserna, och fann därför inget intresse att delta. I en 

diskussionsgrupp var intresset stort för de rastaktiviteter som fanns och samtliga barn pratade 
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engagerande kring detta, samtidigt framkom det i en annan grupp att rastaktiviteter inte förekom i 

någon större utsträckning, barnen såg dock gärna att detta utvecklades och att aktiviteternas 

innehåll blev en utmaning för de äldre barnen. Lekar som inte är tillåtna på skolgården till exempel 

herren på täppan, där barnen skapar sina egna regler upplevs som spännande och extra roligt.  

 

Barnen för en dialog om herren på täppan. 

E: - På sommaren eller våren när det inte är vinter, brukar jag köra shoot, och på 

vintern åker jag madrass och kör herre på täppan. (Ebba) 

O: - Vad är det? (Olle) 

E: - Man ska försöka knuffa ner varandra från snöhögen när ingen lärare ser, för vi 

får inte köra det egentligen. (Ebba) 

P: - Nej (skratt) vi får inte göra det egentligen. (Per) 

 

För att barnen ska uppleva leken som rolig och kravlös, blir vår tolkning att leken/spelet ska fortgå 

och inte innebära vinnare och förlorare. Detta eftersom barnen pratar om att det blir roligare att leka 

om man inte räknar poäng.  

 

E: - Vad heter det de är 2 mot 2 och så liksom om man ser de andra då ska man 

försöka springa till de. (Evert)  

S: - Man får ett poäng om man ser dig. (Signe) 

E: - Det är rätt roligt det. (Esmeralda)  

B: - Om man kör utan poäng då tycker jag att det blir roligare. (Bruno) 

S: - Tycker jag med! (Sture)  

 

Genom barnens diskussioner kan vi utläsa att majoriteten av barnen upplever att de främst får 

tillfälle att röra på sig under vissa stunder av skoldagen till exempel under raster och 

idrottstimmarna. Barnen pratar mycket om att vilja ha mer rörelsepauser under lektionerna, detta 

ser vi som något som skulle kunna bidra till att öka deras rörelsemotivation under skoldagen. Detta 

kan vi se genom barnens diskussion gällande hur mycket de satt stilla under en dag.  Det verkar som 

att barnen vill ha ett ökat praktiskt lärande som influerar mer kropp och rörelse eftersom de 

upplevde lektionerna som enformiga och långa, vilket vi tidigare nämnt. ”Det är våran längsta 

lektion och då måste vi sitta inne och jobba hela tiden!”(Sture) Barnen diskuterade om de fick 

möjlighet till att röra sig vid behov, de upplever att deras koncentration blev sämre om de inte fick 

röra på sig och menar på att om de skulle få chans att röra sig mer under själva lektionen skulle 

också det bli lättare att fokusera på uppgifterna. Till exempel fick vissa barn chans att om det var 

nödvändigt att själva gå ut och springa fram och tillbaka till backen, medans andra barn inte hade 

dessa möjligheter att få gör likande, de såg gärna att de hade fått lärarens tillåtelse till rörelse vid 

behov under lektionstid. Barnen beskriver dock hur de får lov att gå och vässa pennan, röra sig i 

mindre utsträckning samt stretcha, men inte allt för mycket så det blir störande för övriga 

klasskamrater. ”Jo alltså man får ju vässa pennan och så och släppa pennan och börja röra på sig 

litegrann, men man får ju inte göra det hela tiden” (Egon). Barnen såg dessa små stunder som 

möjligheter till att få röra på sig lite och vi fick en känsla av att många hade ett stort rörelsebehov 

vilket de kunde få chans att stimulera genom dessa korta pauser.   
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Vi ser ett mönster att barnen önskar mer rörelse och fler idrottslektioner samt mer tid i 

gymnastiksalen under fritidshemstid, detta för att barnen vill ha ytterligare tid till att kunna röra på 

sig mer och för att få chans att komma ifrån det ”tråkiga” i klassrummet. Under en av 

fokusgruppsdiskussionerna pratade vi om hur barnen kände inför idrottslektionerna och majoriteten 

av barnen såg idrotten som något roligt och lustfyllt.  

 

 B: - Jag tycker det är kul och att det är skönt att komma ifrån lektionerna ett tag. (Bengt) 

I: - Det tycker jag också. (Ingrid) 

M: - Varför är det skönt?(Malin) 

B: - För att det är tråkigt. (Bengt) 

M: - Varför är det tråkigt?(Malin) 

B: - För att man inte får göra så mycket roligt. (Bengt)  

 

Under idrottslektionerna önskade barnen att aktivitetsutbudet skulle vara mer varierat, bland annat 

ser barnen att de skulle få spela fotboll oftare än vad de får göra i dagsläget. Barnen tycks uppleva 

de fysiska aktiviteterna som kräver mycket material, som tråkiga och ibland komplicerade. Många 

av barnen upplevde att mer fotboll skulle vara bättre, eftersom det inte krävde så mycket material 

samt att det var ett stort intresse hos många utav barnen.  

 

Barnen för en diskussion om att de vill ha mer fotboll på fritidshemmet. 

S: - Jag tycker att det är konstigt att man inte kör mycket fotboll, vi kör ju liksom 

hinderbanor och sånt mer än fotboll. Fotboll är mycket lättare att ordna. (Sture) 

T: - Det är bara en boll det! (Ture)  

S: - Det är ju bara boll, mål och västar om det behövs till hinderbana måste man ju ha 

jättemycket. (Sture) 

 

Samtidigt kan vi genom barnens upplevelse när det kommer till utbudet av olika typer av 

hinderbanor i idrottssalen, se en möjlighet till att barnens rörelseglädje skulle öka genom att 

variationen av hinderbanor skulle utvecklas. 

  

”Det roligaste är när vi gör olika sorters hinderbanor när det inte samma hela tiden varje 

gång för då är det inte lika roligt det är roligare när man använder olika tar flera grejjer och 

vad heter det göra de olika, lite mer oftare.” (Stina)  

 

Under en av fokusgruppsdiskussionerna framkom det att en klass hade schemalagd rörelsetid varje 

dag i samband med olika ämnen, så att barnen fick chans att använda kropp och sinne. Detta 

verkade barnen i fokusgruppen se som något bra eftersom de blev entusiastiska i sina uttalanden.  

Detta spelgas också i de upplevelser att inte få röra sig tillräckligt, eftersom barnen ger uttryck till att 

vilja röra på sig mer i överlag.   

 

”En gång så var vi med de då var det om såhär vi gick lite såhär matte eller så på 

fotbollsplanen och man skulle gå till ett mål om det var sant och ett annat om det var falskt. 

Då sa hon såhär 3x3 är 8 och så skulle man gå/springa till antingen falskt eller sant.” (Freja) 
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Begränsningar för barnens fysiska aktivitet 

Flera av barnen nämner att de gärna är inomhus vid sämre väder till exempel när det regnar eller är 

kallt. ”När det regnar, tränar jag tummarna”(Sture). Här får vi en uppfattning av att barnen blir mer 

inaktiva vid dåligt väder, detta eftersom barnen för ett resonemang kring hur telefon, surfplatta och 

tv-spel blir en sysselsättning när det regnar eller är kallt ute. “Om det är såhär kallt ute då brukar jag 

sätta mig med plattan men om det är varmt brukar jag hoppa studsmatta och ringa till grannarna” 

(Gunvor). Barnen upplevde också att årstiderna spelar in kring vad de valde att göra, samt hur 

aktiva de var. Förutsättningsvis att det finns saker att göra såsom att hoppa studsmatta, klättra i 

träd, åka till en park eller sportanläggning med kompisar. Vi ser ett mönster att många av barnen 

blir motiverade till att röra sig, genom att få vara ute och leka. Vi styrker detta genom att barnen 

visade ett stort engagemang när de berättade om allt som de kom på att de kunde hitta på utomhus. 

Vi kan också se att deras motivation skulle öka ytterligare om de fick vara ute längre på kvällarna för 

att kunna leka, detta genom att barnen pratar intresserat om hur lite de fick möjlighet att vara ute 

sent på kvällarna. “Om jag fick vara ute längre på kvällarna. För igår så var jag och min lillebror ute 

med fler i hans skola i Björkbyn och spelade fotboll hela kvällen i arenan och det var jättekul och det 

är inte varje kväll vi får vara ute sådär länge heller” (Kajsa).  

Att våga prova nya sporter 

Barnen diskuterar hur de önskar att det fanns fler prova-på-dagar där det var möjligt att få testa på 

en rad olika idrotter. Eftersom barnen upplever att det kan vara både skönt, inspirerande och 

lockande att prova på en ny föreningsidrott.  Många av barnen uppger dock att de har för mycket att 

göra på sin fritid, genom att berätta att de har flera träningar i veckan. Barnen berättar också hur de 

blir begränsade till att utöva flera aktiviteter i veckan, eftersom en aktivitet kan innebära flera dagars 

träningar. “Jag skulle säkert få pröva det men då skulle jag nog bara pröva det för jag kan ju inte 

börja på det. Eftersom jag har så mycket annat, jag skulle säkert få pröva på det och börja om jag 

kunde det” (Esmeralda). Barnen poängterar att det vid vissa tillfällen kan känna sig trötta och att det 

kan kännas jobbigt att komma iväg till träningen.  

 

”Men alltså ibland när jag åker slalom och så ska jag på träning kan jag liksom inte vara 

kvar på saker i skolan och på fritiden eftersom jag ska åka på träningar och då liksom 

tycker jag inte att det är kul att åka på träningarna. Men sen när jag liksom kommer dit 

då blir jag mycket piggare och så tycker jag att det är mycket roligare också när jag 

kommer dit.”(Bruno) 

 

Vi kan se här att tid och orka kan vara hakar som kan påverka barnens lust till att ägna sig åt fysisk 

aktivitet och många av barnen upplever att deras tid inte räcker till åt allt de egentligen önskar att 

göra.  



 

 

24 

Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva vad en grupp barn har talat om gällande fysiska aktiviteter i skolan, 

på fritidshemmet samt på fritiden. Vi kommer här att diskutera hur vi tolkar barnens upplevelser i 

förhållande till vad tidigare forskning säger. Vi kommer att ta upp de liknelser och de skillnader vi 

finner dessa emellan. Vi skrev också i inledningen kring vikten av vårt kommande arbete som 

fritidshemslärare när det kommer till att skapa möjligheter för barnen att vilja röra på sig.  

 

Barnens upplevelser var många och varierande när det kom till fysisk aktivitet och rörelse under den 

övergripande skoldagen och på fritiden. Barnen påtalar att de bland annat upplevde att deras 

lektioner vart långa och behovet av att röra på sig var stort, de såg gärna att de fick fler raster och en 

större frihet till att röra på sig när de kände att de var i behov av det. Detta stämmer in på det 

Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren (1998) beskriver gällande om barns ökade stilla 

sittning när de kommer upp i skolålder, de påtalar att vissa barn fixar detta medan andra tenderar 

att inte göra det. Här ser vi en chans att som fritidshemslärare kunna bidra med lösningar som gör 

så att barnen kommer upp och rör på sig under lektionstiden. Barnen som deltog i vår undersökning 

upplever att det får resa på sig och gå iväg och vässa pennan och hämta diverse nödvändigheter. De 

hade dock en önskan om mer rörelseinslag under lektionstid samt att de fick fler möjligheter till ett 

varierat praktiskt lärande så att de fick chans att röra på sig och få använda kroppen till att träna in 

ett eller flera moment i något av de teoretiska skolämnena. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) visar 

på hur ett lärande som influerar bland annat kropp och rörelse kan ge barnen många möjligheter till 

att finna nya vägar till kunskap samtidigt som de får chans att röra på sig. Detta går också att styrka 

med det Ericsson (2003) visar på i studie gällande hur en ökning av rörelse under befintliga 

ämneslektioner kan ge barnen bättre skolresultat samt att deras koncentration ökar. Det är viktigt att 

alla lärares kompetens tas till vara på under skoltiden, detta för att allas kompetenser ska utnyttjas 

för att skolan skall lättare kunna tillfredsställa alla barns inlärningsbehov. 

 

Barnen berättar hur de upplever den befintliga idrotten, vilken barnen ser som icke tillräcklig. 

Barnen ser gärna att de får mer tid för idrott, detta eftersom de förespråkar de positiva effekterna 

med att få utlopp för sitt rörelsebehov. Detta går att jämföras med det Engström och Redelius (2002) 

menar med att idrottsundervisningen i skolan är bristande, genom att framhäva hur de tycker att 

den schemalagda tiden som idrotten får inte alls räcker till som den borde göra. Samtidigt pekar 

Sollerhed (2006) på hur idrottsundervisningen i skolan har minskat genom åren. Sollerhed, 

Engström och Redelius betonar samtliga hur barn kan genom idrotten berikas med bland annat 

motoriska kunskaper vilket ökar förutsättningarna för att de ska vara aktiva hela livet. Här blir det 

viktigt att få med barnen på fysiska aktiviteterna på fritidshemmet, samtidigt kan ses som en 

utmaning att inspirera barnen och hitta aktiviteter som är spännande och speglar barnens intresse. 

Genom barnens beskrivningar kring hur fysisk aktivitet gjorde de glada och lugna kan vi som 

fritidshemslärare blir bättre på att arbeta mer med att sprida de positiva effekterna av att vara fysiskt 

aktiv eftersom barn i dag tenderar till att bli mer stilla sittande. Att få ägna sig åt lek upplevde 

barnen som viktigt, främst den fria leken där det var möjligt att gå över regelgränserna samt att hitta 

på egna regler. Lekar utan slut och poängkrav var de lekar som barnen såg som de roligaste och 

mest stimulerande för sig och deras rörelse.   Här kan vi se en möjlig koppling till vad Engström och 

Redelius (2002) försöker att poängtera genom att belysa hur kravlösa lekar som har sin vikt i här och 
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nu kan bidra till att barnen känner glädje och harmoni. Barnen återkommer många gånger till 

tillgängligheten av kompisar och hur viktigt detta var för de och för deras lust till att göra olika 

aktiviteter, samtidigt som de påtalar att det inte är roligt eller möjligt att leka ensam, samt att tiden 

på fritidshemmet blir tråkig då deras kompisar inte är där eller har slutat.  

 

Att få vara ute och leka, springa, spela fotboll med mera, verkar var en punkt som barnen lägger stor 

vikt på. Detta genom att berätta hur mycket de tycker om att vara ute och att de skulle röra på sig 

mer om, de syftade bland annat på att få vara ute längre på kvällarna. Barnen ser gärna att skolan 

omges av en kuperad och varierad utemiljö där det finns möjlighet att klättra, springa och finna nya 

platser till att leka fritt. Barnen menar att om de skulle få en bättre utemiljö på skolan skulle det öka 

chanserna till att de skulle röra sig mer under den övergripande dagen. Här ser vi kopplingar mellan 

barnens rörelsemotivation och tillgängligheten av en bra och inspirerande miljö. Detta stärker vi 

genom Engström (2002) resonemang gällande att barn behöver en bra miljö som har ett brett 

innehållsutbud av variation och att uteleken spelar stor roll för barnen och att det krävs att barnen 

känner lust och spänning i att vara ute så att inte de riskerar att hamna inne framför tv:n eller 

mobiltelefonen. Detta är något som Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren (1998) också 

förespråkar genom att lägga stor vikt på hur naturmiljön möjligen kan påverka positivt på barnens 

lekglädje samtidigt som det kan bidra till att barnens grovmotorik utvecklas. Det vi tänker oss är att 

en bra miljö också innehåller närvarande pedagoger och vuxna, detta för att ge en trygghet vilket är 

en av många viktiga delar för att barnen ska vilja befinna sig i en viss miljö, till exempel i skogen på 

skolgården.  

 

Parker, lekplatser och sportanläggningar står i centrum för viktiga platser för utövning av olika 

fysiska aktiviteter och att ha nära till dessa verkar enligt barnen vara en klar fördel. Det verkar vara 

betydande för barnen hur utbudet av platser där möjligheter till fysisk aktivering kan ges, ser ut runt 

om kring de och hur pass nära de har till dessa platser. Larsson (2002) skriver om tillgängligheten av 

fritidsaktiviteter samt vart barnen bor och hur detta kan påverkar barns lust, intresse och eventuella 

möjligheter till att ägna sig åt fysisk aktivering. Detta kan bidra till en förklaring till varför barnen 

värderar närliggande parker, lekplatser, sportanläggningar och äventyrsparker så pass högt när det 

kommer till deras fysiska aktivering. Här kan vi på fritidshemmet med fördel ta med barnen under 

exempelvis loven till olika platser där de kan få chans att leka och finna nya möjligheter till fysisk 

aktivering samtidigt som de kanske får möjlighet att se och prova på något nytt.  

 

Barnen påtalar ibland att de upplever att de har mycket att göra och att de känner sig begränsade till 

att prova andra sporter, eftersom den aktivitet de redan håller på med kräver mycket av deras fritid 

till träningar och liknande. Detta kan medföra att barnen kan få en känsla av tröttsamhet och 

motivationsbrist. Barnen förespråkar att det skulle vara bra om det fanns fler prova på dagar så de 

fick möjlighet att testa flera olika aktiviteter samtidigt. Genom att bjuda in olika föreningar till 

skolan kan vi bidra till att tillfredsställa barnens önskan om att få testa på nya sporter samtidigt som 

vi kan öppna upp möjligheter och vägar för de barn som inte riktigt har vågat ta steget till att börja 

på med en sport. Här kan vi se ett samband till det Engström och Redelius (2002) försöker att visa på 

att barn som får endast hålla på med en specifik sport där syftet är att träna för att bli så bra som 

möjligt, som i sin tur kan leda till att barnen tappar sin rörelsemotivation och intresse. De påtalar 

också hur barn genom att inte få lov att prova andra sporter lätt går miste om färdigheter och 

kunskaper som kan vara av nytta för barnen att ha med sig genom livet. Detta kan vara ett belägg 
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som kan styrka det barnen menar med att de önskar sig prova på dagar, där syftet skulle vara att få 

testa nya och fler sporter och fysiska aktiviteter.  

 

Utifrån vad vår studie har resulterat i drar vi slutsatsen att det är viktigt att barnen får inspiration 

från personer de möter i skolan och på fritiden och att de får möjlighet till rörelse i så stor 

utsträckning som möjligt samt att de får tillgodo se sina intressen, vilket kan leda till att barnen 

känner sig mer motiverade till att röra på sig mer.  

Framtida studier  

Det vi har kunnat se i de studier vi har tagit del av i vår bakgrund, är hur olika faktorer kan påverka 

barnens motivation och möjlighet till fysisk aktivitet. I vår egna studie har vi tagit del av en grupp 

barns upplevelser av fysisk aktivitet och utifrån dessa har vi försökt skapa oss en förståelse kring 

vad som kan bidra till deras rörelsemotivation. Här anser vi att det behövs mer forskning kring detta 

som kan bredda det område vi har varit in och nosat på, därför att vi upplever att det finns en brist 

utav aktuell forskning som behandlar området utifrån ett barns perspektiv.  I enlighet med det vi har 

tagit del utav i tidigare forskning samt det vi har fått vetskap om i vår, kan vi konstatera att det vore 

intressant att fortsätta med djupare forskning om vad som kan bidra till att barn ska röra på sig mer. 

Det vore också intressant för den allmänna professionen att skapa en djupare förståelse kring vad 

som gör att vissa barn inte har något intresse eller vilja att vara fysisk aktiv. Därför att vi anser att 

det kan ge ledtrådar till att hitta verktyg till att öka barnens motivation till att röra på sig mer. Flera 

utav barnen i vår studie nämner hur de skulle varit mer aktiva om inte dagens teknik hade funnits. 

Vår tanke blir att teknik inte bara behöver hindra barnen från att röra på sig, utan även skulle kunna 

inspirera till rörelse. Det skulle därför också vara intressant att studera hur digitaliseringen i 

samhället skulle kunna ha positiv eller negativ inverkan på barns intresse för fysisk aktivitet både i 

skolan och på fritiden. 
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Bilaga 1 

 

BILD – till fokusgruppsdiskussionerna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skapad av Malin Gustavsson 2018 

 

Vi kommer i samband med bilden ställa en öppningsfråga - Vad tänker ni på när ni ser den här bilden? 

Tanken är att barnen utifrån denna bild ska få igång ett samtal sinsemellan. Vi vill vara öppen för 

vad barnen har att säga.  
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Bilaga 2 

 

Diskussionsfrågor 

Diskussionsfrågor till våra fokusgruppsintervjuer 
 

• Vad gör jag helst på rasten? 

• Vad gör jag helst på fritids? 

• När det är idrott känner jag mig... 

• Det bästa med att röra på sig tycker jag är... 

• Det sämsta med att röra på sig tycker jag är... 

• Jag skulle röra mig mer på skolan om... 

• Jag skulle röra mig mer hemma om... 

• På min fritid gör jag... 
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Bilaga 3 

 

Missiv till fritidspedagogerna 

Till Fritidspedagoger och Lärare 

Hej, vi heter Caroline Bornström och Malin Gustavsson, vi representerar Mittuniversitetet i 

Sundsvall, där vi gör vår sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. 

Vi arbetar nu på vårt examensarbete vilket handlar om elevers hälsa. Syftet med studien är 

att forska kring hur eleverna upplever rörelse för att få en djupare inblick i vad som kan 

motivera eleverna till att ägna sig åt fysiska aktiviteter under skoltid och på fritidshemmet. 

Vi har därför i undersökning valt att utgå ifrån ett elevperspektiv, vilket innebär att vi 

kommer lägga vikten på eleverna och deras tankar och upplevelser i förhållande till fysiska 

aktiviteter och hälsa. 

I samtycke med lärare, elev och vårdnadshavare är vår tanke att totalt genomföra sex 

fokusgruppsdiskussioner med 4-6 elever i två olika kommuner. Diskussionerna kommer att 

ske i grupp och endast genomföras om eleven samtycker. Eleverna som deltar i studien 

kommer att vara anonyma vilket innebär att vi kommer ange fiktiva namn och det kommer 

inte att gå att utläsa i vilken skola och kommun studien är gjord i.Vi kommer använda oss av 

materialet från diskussionerna i en analys, där vi gör en jämförelse mellan elevernas svar 

och tidigare vetenskaplig forskning rörande det aktuella ämnesområdet. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt diskussionsmaterial kommer att 

transkriberas så att ingens identitet kan framhävas eller utläsas. Det slutgiltiga resultatet 

kommer att redovisas i vårt examensarbete. 

För att utföra den planerade studien kommer vi att samla in medgivande från berörda elever 

samt vårdnadshavare. Vi har planer på att genomföra våra fokusgrupper på eftermiddagen, 

om det passar alla, annars är vi öppen för förslag på lämplig tid. Vi beräknar att samtalet 

kommer ta cirka 40 minuter. Om det är möjligt tar vi gärna hjälp utav er i vårt urval av 

elever. Viktigt att eleverna går på fritids, och vi har tänkt en målgrupp mellan 7-11 år.  

Tillsammans med detta missiv har vi skickat med ett brev till vårdnadshavarna samt ett 

samtyckesformulär, där det är viktigt att samtliga vårdnadshavare ger sitt godkännande 

utöver elevens samtycke.   

Vi bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande eller ej som sedan tas 

med till läraren 

Vid frågor och funderingar kontakta och oss gärna.  

• Malin Gustavsson, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

• Caroline Bornström, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070- xxxxxxx 

Vår handledare för examensarbetet: Anneli Gustavsson xxxxxxx@miun.se 

Med vänliga hälsningar: Malin och Caroline. 
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Bilaga 4 

 

Missiv till vårdnadshavarna 

Hej vårdnadshavarna 

Vi heter Caroline Bornström och Malin Gustavsson, vi representerar Mittuniversitetet i 

Sundsvall, där vi gör vår sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. 

Vi arbetar nu på vårt examensarbete vilket handlar om elevers fysiska aktivitet i skola och 

på fritidshem. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur elever upplever 

rörelse för att få en djupare inblick i vad som kan motivera eleverna till att ägna sig åt 

fysiska aktiviteter under skoltid och på fritidshemmet.  

Vi vill gärna veta vad eleverna har för tankar gällande att röra på sig, vilket vi har tänkt 

diskutera under ett gruppsamtal med en elevgrupp på 4-6 elever. För att kunna genomföra 

våra samtal kommer vi behöva era godkännande som vårdnadshavare, att ert barn får delta 

om hen vill det med möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst. Innan vi genomför 

våra samtal kommer vi att informera eleverna vad det handlar om och vad vi kommer att 

diskutera. För att kunna bearbeta det som sägs under diskussionerna, har vi planerat att spela 

in samtalen och vi garanterar total anonymitet till alla som deltar, genom att vi kommer att 

transkribera materialet så att ingens identitet kan framhävas eller utläsas, efter uppsatsen är 

godkänd kommer allt material att förstöras. Diskussions-samtalen med eleverna kommer att 

ligga till grund för vårt examensarbetes resultat, som vi sedan kommer att presentera i en 

rapport. 

Vi bifogar ett samtyckesformulär där ni vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande 

eller ej, som sedan lämnas till läraren som vidarebefordrar den till oss.  

Tack på förhand.  

Vid frågor och funderingar kontakta och oss gärna.  

• Malin Gustavsson, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxxx 

• Caroline Bornström, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

Vår handledare för examensarbetet: Anneli Hansson xxxxxx@miun.se 

Med vänliga hälsningar: Malin och Caroline. 
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Samtyckesformulär 

Jag/Vi samtycker att mitt/vårt barn om hen vill, får delta i det planerade gruppsamtalet tillsammans 

med er.  

Ringa in ett av alternativen.  
 

 JA                         NEJ 
 

________________________________________________ 
Elevens namn och klass 
 

_________________________________________________ 
Ort och Datum 
 

_________________________________________________ 
Underskrift elev 
 

_________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 1 
 

_________________________________________________ 
 Underskrift vårdnadshavare 2 
 

_________________________________________________________________________________

_ 
 

Med vänliga hälsningar: Caroline och Malin 
 

• Malin Gustavsson, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

• Caroline Bornström, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxx

mailto:xxxxx@student.miun.se
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Bilaga 5 
 

Missiv till rektor 

Hej 

Vi heter Caroline Bornström och Malin Gustavsson, vi representerar Mittuniversitetet i 

Sundsvall, där vi gör vår sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. 

Vi arbetar nu på vårt examensarbete där vi valt att lägga fokus på hur eleverna upplever 

rörelse för att få en djupare inblick i vad som kan motivera eleverna till att ägna sig åt 

fysiska aktiviteter under skoltid och på fritidshemmet. 

I samtycke med lärare, elev och vårdnadshavare är vår tanke att totalt genomföra sex 

gruppdiskussioner med 4-6 elever i två olika kommuner på totalt 6 skolor. Eleverna som 

deltar i studien kommer att vara anonyma vilket innebär att vi kommer ange fiktiva namn 

och det kommer inte att gå att utläsa i vilken skola och kommun studien är gjord i. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt diskussionsmaterial 

kommer att transkriberas så att ingens identitet kan framhävas eller utläsas, materialet 

förstörs efter att uppsatsen är godkänd. Det slutgiltiga resultatet kommer att redovisas i vårt 

examensarbete. 

För att utföra den planerade studien kommer vi att samla in medgivande från berörda elever 

samt vårdnadshavare. Vi har planer på att genomföra diskussionerna på eftermiddagen, om 

det passar alla, annars är vi öppen för förslag på lämplig tid. Vi beräknar att samtalet 

kommer ta cirka 40 - 60 minuter. Vi har tänkt oss en målgrupp med elever mellan 8-11 år 

och vi ser gärna att eleverna har olika aktivitetsnivåer samt går på fritids.  

Vid frågor och funderingar kontakta och oss gärna.  

• Malin Gustavsson, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

• Caroline Bornström, Mail: xxxxx@student.miun.se Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

Vår handledare för examensarbetet: Anneli Hansson xxxxxx@miun.se 
 

Med vänliga hälsningar: Malin och Caroline. 
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