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Förord  
 

Vi båda har varit aktiva i föreningsliv under hela vår uppväxt både som aktiv idrottare och som ledare. 

Efter vår utbildning kommer vi båda vara utbildade lärare inom idrott och hälsa samt fritidshem vilket 

är något vi båda brinner för, därför vill vi med denna studie se hur lärare i de olika skolformerna 

samarbetar för ett gemensamt mål. 

  

Vi har under hela arbetet diskuterat med varandra via telefonkontakt, möten och google docs där vi 

skrivit vår studie. Till en början bearbetade vi allt material tillsammans men delade efter en tid upp 

skrivandet så att vi på ett smidigare sätt kunde arbeta oss fram. Vi valde då att fokusera på varsin del i 

studien och läste varandras texter samt kompletterade med det som behövdes. 

  

Vi vill tacka vår handledare Lasse Sandin som hjälp oss med feedback under studiens gång. Vi vill ägna 

ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuer samt övriga personer som stöttat oss under 

studien. 
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Abstract  
Denna studie behandlar det främjande arbetet inom fysisk aktivitet som sker på skola och fritidshem 

samt samverkansformer mellan lärare i ämnet idrott och hälsa och lärare i fritidshem. Enligt en studie 

av Nyberg (2017) rör sig barn och ungdomar mindre än hälften av den rekommendation som lärarkåren 

angivit om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Vi har genomfört djupintervjuer med sju olika 

respondenter, både lärare i idrott och hälsa samt lärare i fritidshem. Utifrån dessa djupintervjuer har vi 

analyserat materialet utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och sammanställt det i de olika teman 

som framkommer i resultatet. Teman som framkommer är bland annat lärare i fritidshems 

uppfattningar kring arbetet med fysisk aktivitet, vilket innefattar arbete med miljö, delaktighet och 

valfrihet. De lärare i idrott och hälsa som medverkat i vår studie har upplevt samverkansformerna som 

nästintill obefintliga. Utvecklingen av samverkansformerna beskrivs av våra respondenter i form av tre 

kategorier som är: involvering, gemensam tid och gemensamt fokusområde. Studien avslutas med en 

diskussion där vi ställer tidigare forskning mot det empiriska material som vi samlat in samt vår 

tolkning utifrån dessa. 

 

  

 

  

Nyckelord: fritidshem, fritidslärare, fysisk aktivitet, grundskola, idrott och hälsa, idrottslärare, samverkan,  
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Introduktion  

Inledning  

Centrum för idrottsforskning har publicerat en rapport av Nyberg (2017) som påvisar att barn och 

ungdomar får för lite fysiskt aktivitet. En stor del barn rör sig knappt alls. Rapporten visar att mindre 

än hälften av alla pojkar når läkarkårens rekommendationer på 60 minuters aktivitet om dagen. Ännu 

färre flickor (endast ca en femtedel) når samma rekommendation (Nyberg, 2017). Studien har gjorts på 

över 1700 barn i Sverige som är i skolåldern och den fysiska aktiviteten har studerats både under skoltid 

och fritiden. Studien är intressant utifrån den aspekten att tidigare studier till stor del endast har byggt 

på enkätsvar där barn och ungdomar själva har fått skattat sin fysiska aktivitet. Denna studie har dock 

använt sig av rörelsemätare och har därför en mycket större reliabilitet (Nyberg, 2017). 

  

Det resultat som påvisas i Studien av Nyberg (2017) är inte unikt för Sverige, det är ett utspritt problem 

som upplevs i hela världen. Därför har World Health Organisation (WHO) utformat en handlingsplan 

för ökad fysisk hälsa, som under ett möte i Vilnius 2015 antogs av samtliga medlemsländer inom 

europaregionen. I handlingsplanen står det bland annat att lärare ska erbjudas kontinuerlig utbildning 

inom området, detta gäller inte enbart idrottslärare. Syftet med handlingsplanen (WHO, 2016) är att 

öka kunskaperna om fysisk aktivitet hos så många yrkesgrupper som möjligt som arbetar med eller 

möter barn och unga. Förutom att öka samtliga lärares kunskaper står det även i handlingsplanen att 

skolorna ska ges förutsättningar till att erbjuda barn och unga fysisk aktivitet i större utsträckning än i 

ämnet idrott och hälsa. Detta genom att bl.a utforma skolgårdarna med mer rörelsemöjligheter, utforma 

rörelsepauser och erbjuda bättre möjlighet till fysisk aktivitet på fritidshemmen (WHO, 2016). 

  

Skolan och fritidshemmet är en stor del i många barns liv då det tillbringas stora delar av dagen i dessa 

verksamheter. Därför anser vi att det är viktigt att arbeta med detta problem som Nyberg (2017) och 

WHO (2016) beskriver. Enligt läroplanen (LGR11) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 

två, ska alla som arbetar i skolan: “Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (Skolverket, 2018, del 2.2). Att lärare inom fritidshem och idrott och hälsa samverkar för ett 

gemensamt uppdrag, i det här fallet fysisk aktivitet, verkar det finnas näst intill obefintlig forskning 

kring. Denna avsaknad av forskning skapar ett tomrum som gör vår studie relevant i syfte att försöka 

fylla detta tomrum. 

  

Grunden för alla lärare börjar i deras utbildning. Utifrån att utbildningen till att arbeta i fritidshem 

förändrats så att den nu även innefattar behörighet att undervisa i ett praktiskt/estetiskt ämne innebär 

det att nyexaminerade lärare i fritidshem kan ha dubbla uppdrag i sin arbetsbeskrivning. Då denna 

utbildningsform är så pass ny kan det konstateras att det mest vanliga i skolorna är att de som arbetar 

i fritidshemmet och de som arbetar i ämnet idrott och hälsa endast har ett av dessa två uppdrag 

(Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). 

  

Intresset för idrott och hälsa är stort för oss båda och trots att vi både före och under vår studietid har 

arbetat i fritidshem så kan det mycket väl vara så att vi efter vår utbildning söker oss till yrket som 

lärare i ämnet idrott och hälsa. Tack vare den variation som vi fått i vår utbildning till lärare i fritidshem 

och med behörighet att även undervisa i ämnet idrott och hälsa åk 1–6 så tror vi att vi får en bredare 

förståelse för de olikheter och likheter inom dessa yrkesroller. Som blivande lärare i idrott och hälsa 
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samt fritidshem ligger det i vårt uppdrag att undervisa eleverna i fysisk aktivitet och hur de kan 

påverka sin hälsa (Skolverket, 2018). 

  

Att barn blir allt mer stillasittande är ett problem utifrån den forskning vi tagit del av. Hur kan de som 

arbetar inom skola och fritidshem arbeta för att motverka denna negativa trend? 

Definitioner av begrepp 

Här nedan följer några förklaringar på viktiga begrepp som förekommer i vår studie. Begreppen är 

förtydligad utifrån källor vi hänvisar till och några beskriver den definition vi valt att använda i 

uppsatsen utifrån vår egen tolkning och uppslagsverk. Dessa begrepp är för oss viktiga att förklara så 

att det inte uppstår svårigheter eller missuppfattningar för läsaren: 

  

Idrott beskrivs som ett kroppsövningsområde med fysisk kraft och motorisk skicklighet (Engström, 

2002). 

  

Fysisk aktivitet används som en synonym till motion. Syftet med fysisk aktivitet är att utveckla kroppens 

fysiska förmåga i bland annat kondition, rörlighet och styrka. För att en aktivitet ska räknas till fysisk 

aktivitet så behöver den utövande bli andfådd, svettig och fysiskt ansträngd. Den bakomliggande 

tanken av fysisk aktivitet är att påverka och förändra kroppens funktion och utseende (Engström & 

Redelius, 2002). 

  

Fritidslärare beskriver en person som arbetar i fritidshemmet, behöver inte nödvändigtvis vara en 

utbildad fritidslärare eller grundlärare mot fritidshem, kan även vara en fritidspedagog eller en 

outbildad personal i fritidshemmet. 

  

Idrottslärare är den benämning vi kommer att använda då vi menar en utbildad lärare i ämnet idrott 

och hälsa i grundskolans årskurs 1 - 6. 

  

Pedagoger är den benämning vi använder när vi hänvisar till både fritidslärare och idrottslärare. 

  

Samverkan kan beskrivas som ett systematiskt samarbete mellan två verksamheter, i detta sammanhang 

mellan fritidshemmet och skolan. 

  

Uppfattning är en förståelse av något som en person har erhållit genom information och genom egen 

tolkning av något skrivet eller uttalat. 

  

Upplevelse är något som en person har varit med om eller har erfarenhet av rent praktiskt. 

Bakgrund 

För att få en förståelse för de två verksamheter som vi vill undersöka, ämnet idrott och hälsa samt 

fritidshemmets verksamhet, utifrån arbetet med fysisk aktivitet kommer vi i detta kapitel behandla 

verksamheterna var för sig och även presentera viss forskning kring samverkan utifrån fritidshemmets 

intåg i skolan. 
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Idrott och hälsa i skolan 

Skolan har en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden när det gäller fysisk aktivitet. Det som 

idag är ämnet idrott och hälsa präglas till viss del fortfarande av inslag från 1800-talet: 

  

“Skolans idrottsundervisning har utgjort och utgör en spegling av vad som under olika tidsepoker 

uppfattats som ”riktig” fysisk träning av dem som haft tolkningsföreträde och också makt att påverka 

innehållet. Under 1800-talet, dominerades den av en mycket speciell inriktning, nämligen 

linggymnastiken. Denna gymnastikform intar en central plats i vårt idrottsliga kulturarv.” (Engström, 

2002. s.17) 

  

Under tidigt 1800-tal till ungefär mitten av 1900-talet var det Linggymnastiken som rådde inom 

skolverksamheten (Engström, 2002). Syftet med gymnastiken var att med systematiska och nedskrivna 

rörelsemönster främja kroppshållningen hos människan, där det centrala innehållet var fysisk aktivitet 

som växelvis sammankopplade höger och vänster del av kroppen. Det var en vetenskapligt förankrad 

gymnastik vars ambition var att skapa förutsättningar till ett friskt och sunt liv (Engström, 2002). 

Linggymnastiken efterföljdes av allt mer fysiologiska inslag och tävlingsidrotten gjorde sig allt mer 

påtaglig under 1900-talet (Engström, 2002). Det gjordes en ämnesförändring under 1980-talet som 

medförde fler idrottsgrenar inom ämnet. Syftet med förändringen var att eleverna skulle erbjudas en 

ännu bredare fysiologisk bas och kunskaper för ett aktivt liv (Engström, 2002). När LPO 94, Läroplanen 

som antogs 1994 (Skolverket, 1994), fick lek och rekreation ett genomslag i ämnet idrott och hälsa. 

Anledningen till detta tillägg var att locka eleverna till att vara fysiskt aktiva genom den rörelseglädje 

som kan upplevas i leken (Engström, 2002). 

  

I den senaste läroplanen från 2011 (Skolverket, 2018) har rörelseförmågan ett större utrymme och fokus. 

Men vilken typ av rörelseförmåga som ska tränas specificeras endast med de grovmotoriska 

grundformerna (krypa, åla, gå, springa, hoppa/landa, klättra, kasta/fånga, balansera, stödja, hänga, 

rotera/rulla) samt deras sammansatta former. Enligt en studie av Nyberg (2015) är det viktigt att välja 

vilken rörelse som ska vara objektet för lärandet och det är upp till var och en av lärarna, vilket även 

måste motiveras. En studie gjord av Karlefors & Larsson (2015) är lärare i idrott och hälsa dåliga på att 

förklara för eleverna vad syftet är med undervisningen. I kursplanens syfte för ämnet idrott och hälsa 

står det dock tydligt: 

  

“Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor 

och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.” (Skolverket, 2018) 

  

Det är just sådan text som är svår för lärare att beskriva innebörden av för eleverna och därför behöver 

lärare själva sätta sig in i textens innebörd och göra den begriplig för eleverna (Nyberg, 2015). 

  

Som utgångspunkt i att utveckla ett kroppsligt kunnande behöver undervisningen i idrott och hälsa, 

gällande rörelseförmåga, inte innebära att eleven lär sig en bestämd form av rörelse (Nyberg, 2015). 

Om vi förändrar det pedagogiska förhållningssättet som innebär att en elev som inte gör enligt 

instruktionen gör fel, kan vi öppna för ett annat innehåll än de etablerade rörelseaktiviteterna. Skolan, 

och idrottsundervisningen, ska vara harmoniskt avvägd med en verksamhet som fokuserar på 

meningsfulla aktiviteter där elevernas förmågor utmanas (Arnegård, 2002).  Enligt Nyberg (2015) är 
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det lärarens uppgift att planera för möjligheter och urskilja fler aspekter av det rörelsemönster som 

förväntas av eleven. 

  

Den nya läroplanen klargör vilka kunskaper eleven bör ha när de lämnar skolan, men enligt lärarna i 

idrott och hälsa är det svårt att ur ett pedagogiskt förhållningssätt implementera de nya 

kunskapskraven (Karlefors & Larsson, 2015). Betyg kan ses som ett hinder för lärandet, där det roliga 

och lustfyllda knuffas bort för att ge utrymme för krav och bedömningar (Arnegård, 2002). Den 

förändring som istället har tagit fast i undervisningen tycks vara att en aktivitet eller rörelse oftast inte 

tillägnas mer än två lektioner, vilket förklaras av lärarna genom en vilja att erbjuda en mängd aktiviteter 

i syfte att eleven ska fatta tycke för en aktivitet och själv utöva den och utvecklas i aktiviteten (Karlefors 

& Larsson. 2015). En negativ konsekvens av detta förhållningssätt är dock att eleverna ges för lite 

utrymme till att utvecklas i sina rörelsemönster och får näst intill obefintlig feedback (Karlefors & 

Larsson, 2015). 

  

Undervisningen i idrott och hälsa under skoltiden är väsentlig och kan ha en avgörande roll för många 

elevers fysiska aktivitetsgrad då det finns elever vars enda kontakt med fysisk aktivitet sker genom 

undervisningen i ämnet (Engström, 2002). För att eleverna ska ta till sig undervisningen till ett livslångt 

lärande och utveckling krävs det att egenvärdet i ämnet tas tillvara genom att ha utmaningar och 

utveckling som utgångspunkt (Arnegård, 2002). Med ett fokus på allsidig rörelseförmåga och intresse 

för fysisk aktivitet i olika former fostras eleven till att på egen hand utforma en hälsosam livsstil 

(Karlefors & Larsson, 2015; Skolverket, 2018). 

  

Den studie som Karlefors och Larsson (2015) genomfört visar att lärare i ämnet har för lite kunskap för 

olika innebörder av begreppet hälsa, hälsosam livsstil och fysisk aktivitet. De argumenterar i sin 

forskning att pedagogiken inom ämnet behöver ändras från att fokusera på aktivitet till att handla om 

kunskap och utveckling. Arnegård (2002) påpekar dock att när undervisningen fylls med krav och 

bedömningar istället för lust att lära kan elevernas inställning till fysisk aktivitet bli negativ. Trots det 

menar forskaren att det inte finns studier som visar på lärarnas vilja att förändra kursplanen eller 

innehållet i de centrala innehållen för ämnet idrott och hälsa. 

  

För att summera vad forskning har att säga om hur ämnet idrott och hälsa har utformats genom åren 

och hur detta ämne har bidragit till ökad fysisk aktivitet hos eleverna skulle vi kunna säga att en 

tradition av anatomiska rörelser från Linggymnastiken lever kvar i viss mån  men att den fått 

förstärkning av den fysiologiska vetenskapen (Engström, 2002) samt att i den senaste läroplanen från 

2011 finns det som mål att öka elevernas medvetenhet i ämnet med mer teoretiska kunskapskrav 

(Karlefors & Larsson, 2015). Arbetsbelastningen för idrottslärarna har ökat i form av bedömnings- och 

betygsdokumentation samt att krav på anpassningar och stöd för eleverna ökar (Nyberg, 2015). Allt 

detta ställer höga krav på idrottslärarna som i dagens läge har svårt att sätta ord på undervisningens 

och sina egna ambitioner (Karlefors & Larsson, 2018). 

Fritidshemmet och fysisk aktivitet 

Genom fritidshemmets aktiviteter ges eleverna möjlighet att röra sig i allsidiga miljöer, inte bara för att 

tillgodose barnens fysiska välbefinnande, utan även för att utveckla barnens grundläggande psykiska 

behov (Åhs, 2002). Enligt forskaren ger fysiska övningar eleverna möjligheterna till att utveckla 
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kunskaper såsom hjälpsamhet, rättvisa, uthållighet och respekt för andra elever, menar forskaren. 

Ämnet idrott och hälsa ska hjälpa eleverna till utveckling av grovmotoriska färdigheter samt vara en 

plats där eleverna lär sig samarbeta med varandra, vilket är gemensamt med det centrala innehållet för 

fritidshemmet (Skolverket, 2018). Dessa delar i ämnet ses som viktigare än att eleverna ska få prova på 

flera idrottsgrenar för att hitta något som passar för individen, eller som vissa pedagoger anser; att det 

viktiga är att barnen rör på sig (Åhs, 2002). 

  

En grundsten i fritidshemmets verksamhet är att arbeta i grupp, vilket förutsätter att de grundläggande 

behoven är bearbetade (Åhs, 2002). Människan har två psykiskt grundläggande behov för att vara 

tillfredsställd, ett av dessa behov är att känna ett värde som människa (Åhs, 2002). Forskaren förklarar 

vidare i sin studie at detta är en känsla som grundas i de första åren av livet. Senare i livet upplevs detta 

värde i att vi blir lyssnade på och tagna på allvar av andra människor (Åhs, 2002). Viktigt för en sund 

utveckling är att ha en positiv självuppfattning, att få ta ansvar och klara av sina åtaganden utan att 

alltid behöva prestera eller konkurrera med andra människor (Åhs, 2002). Ett annat grundläggande 

behov är känslan av samhörighet. Känslan av värde och samhörighet hänger ihop då vi känner ett 

personligt värde i våra vänskaps-, kärleks- och familjerelationer. Hamnar vi utanför gemenskapen 

kommer vår självkänsla att sjunka och vi kommer tappa vår känsla av värde i en grupp (Åhs, 2002). 

KASAM - Känslan av sammanhang är ett uttryck som Åhs (2002) refererar från Aron Antonovsky som 

myntade uttrycket. Denna aspekt hjälper oss människor att få struktur och organisation i våra liv. De 

ramar och rutiner som skolan och fritidshemmet har hjälper eleverna att få struktur under sin skoltid 

och fritidstid. Inom lek och spel är det viktigt att hålla sig inom de uppsatta ramarna för att undvika 

konflikter, på så vis kommer eleverna utvecklas som människor (Åhs, 2002). Det fjärde och sista 

behovet är människans behov av att känna en meningsfullhet, även detta behov ingår i KASAM. Det 

som känns meningsfullt för en individ behöver inte kännas meningsfullt för en annan individ, detta då 

det bestäms utifrån intresse. Eleverna strävar hela tiden efter att tillgodose sina egna behov för att känna 

en mening med sin fritid. Saknas då en struktur eller ett sammanhang i aktiviteten kommer eleverna 

känna en obehagskänsla och en förvirring som kommer göra att elevens psykiska hälsa kan komma att 

undermineras (Åhs, 2002). 

  

För att förstå hur fritidshemmet arbetar med fysisk aktivitet behöver vi se vilken forskning som finns 

kring hur fritidshemmen arbetar med den nya läroplanensdelen som behandlar fritidshemmets arbete 

(Skolverket, 2018). I den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) fick fritidshemmet ett eget kapitel 

där undervisning och lärande fick allt mer fokus. I det centrala innehållet för fritidshem finns den 

fysiska aktiviteten, lek och utevistelse som ett eget arbetsområde. Men arbetet med att implementera 

den nya läroplansdelen har inte varit enkel. Enligt en studie på ett fritidshem (Berg & Boström, 2018) 

som genomförts med fältstudier och intervjuer visar det sig att omsorg, social utveckling och trygghet 

har högre prioritet hos personalen än det centrala innehållets olika områden. Det som forskarna påvisar 

i resultatet är att lärandet och undervisningen inte kunnat implementerats på grund av att personalen 

har andra uppgifter under skoltiden och därav mindre tid att planera och implementera 

undervisningen på fritidshemmet (Berg & Boström, 2018). En annan orsak till svårigheter med 

implementeringen är de pedagogiskt styrda aktiviteterna som hamnar i strid med den fria tiden för 

eleverna; 
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“Vad som ofta förs fram och problematiseras i fritidshemmets verksamhet kretsar kring 

spänningsförhållanden mellan barnens fria tid och val kontra vuxenledda aktiviteter och relationer till 

skolans övriga verksamhet” (Berg & Boström, 2018, s.5) 

  

Trots svårigheter att implementera den nya läroplanen så har leken, dans och motorik samt utelek och 

hälsa visats vara det område som oftast förekommer på fritidshemmet (Berg & Boström, 2018). 

Anledningen till detta är att personalen på fritidshemmet finner ett dilemma i att fritidshemmet är en 

frivillig undervisningsenhet där undervisning känns påträngande av den fria tiden för eleverna, medan 

lek i dess olika former upplevs som en fri aktivitet även då den är pedagogiskt planerad (Berg & 

Boström, 2018). För att kunna prata om lek som en fysisk aktivitet så behöver vi försöka beskriva vad 

lek kan innebära i sammanhanget. Lek kan förklaras som något som roar för stunden och har som enda 

syfte att vara lustfylld (Engström & Redelius, 2002). Att leken är ett vanligt förekommande inslag i 

fritiden och fritidshemmet och mindre vanligt inom den obligatoriska skoltiden förklaras genom att 

leken är frivillig och saknar målstyrning samt att den utgår från det som sker i stunden (Engström & 

Redelius, 2002). Leken som idrott kan förklaras med kampmomentet i tävlingsidrotten då den fysiska 

förmågan får mindre betydelse i skuggan av spänningsmomentet som uppstår när två tävlande står 

mot varandra (Engström & Redelius, 2002). 

  

Fritidshemmet arbetar alltså främst med fysisk aktivitet utifrån gruppen och syftet är att skapa en 

gemenskap eller sammanhang (Åhs, 2002). Det arbete som sker utifrån läroplanen för fritidshemmet är 

främst fysisk aktivitet men det är svårt för personalen att beskriva och dokumentera det arbete som 

sker (Berg & Boström, 2018). För att sammanfatta hur lek kan ses som fysisk aktivitet kan vi beskriva 

det som ett tillfälligt engagemang där processen (lekens utformning) är intressantare än resultatet 

(Engström & Redelius, 2002). 

Samverkan 

Fritidshemmet hör sedan början av 1990-talet till skolans organisation, och ofta samarbetar lärare i 

fritidshem och lärare i grundskolan under den obligatoriska delen av skoldagen (Falkner & Ludvigsson 

2016). Under 1990-talet fick skola, fritidshem och förskola en gemensam huvudman. Detta för att skapa 

en helhet i den pedagogiska verksamheten för barnens utveckling och lärande (Falkner & Ludvigsson 

2016) Enligt Munkhammar (2001) kräver samverkan att minst två parter arbetar i bestämda avseenden 

mot att uppnå ett bestämt syfte. För att få det bästa av skolans, förskolans och fritidshemmets 

pedagogik är det enligt forskaren viktigt att pedagogerna inom de olika skolformerna samverkar med 

varandra. Pedagogerna arbetar mot samma mål, nämligen att eleverna ska få så stor möjlighet till 

inlärning som möjligt och även för att få en smidig övergång mellan de olika skolformerna 

(Munkhammar 2001). 

  

Munkhammar (2001) menar även att fritidshemmet idag är en plats för undervisning, där eleverna ska 

kunna få kunskap på ett informellt sätt som kommer hjälpa många elever till att uppnå den kunskapen 

som skolverket har satt upp. Fritidshemmet arbetar nära förskollärare och ämneslärare för att 

tillsammans planera elevernas skoldag (Munkhammar 2001). Tillsammans kan de arbeta mot en 

undervisning i fritidshem som ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och utgå utifrån elevernas 

behov (Skolverket, 2018). 
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Den obligatoriska undervisningen ses som vinnaren i det samarbetet som skolan och fritidshemmet 

har, fritidspersonalen säger sig inte ha orken att planera och genomföra aktiviteter där eleverna kan 

erbjudas en meningsfull fritid (Johansson 2000). Enligt forskaren gör detta att verksamheten inte kan 

leva upp till sin potential då fritidshemmet ska kunna stimulera elevernas lärande och utveckling 

genom ett informellt lärande genom lek och experiment. De vuxnas relationer med eleverna riskerar 

att bli ytliga då fritidspersonalen inte känner att de orkar med, vilket resulterar till att eleverna på 

fritidshemmet känner sig mer osäkra och deras trygghetskänsla kan komma påverkas på ett negativt 

sätt (Falkner & Ludvigsson 2016). 

  

Den nya grundlärarutbildningen ger studenterna möjlighet att välja ett praktiskt ämne såsom idrott, 

bild eller musik. Detta ger grundlärare med inriktning mot fritidshem kompetens att undervisa i de 

olika ämnena, enligt en studie av Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016).  I och med detta ges 

fritidshemmet möjligheten att undervisa i idrott under fritidshemstiden genom planerade aktiviteter 

som hjälper eleverna att uppnå sina mål inom ämnet idrott och hälsa. Fritidshemmet kan erbjuda en 

undervisning där idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och 

väder finns med i verksamheten. (Skolverket, 2018). 

  

Utifrån den forskning vi har redovisat kan vi summera att fritidshemmets flytt in i skolan var ett försök 

att sammanfoga kompetenserna och att de olika verksamheterna skulle samarbeta mot ett gemensamt 

mål; elevernas utveckling (Falkner & Ludvigsson, 2016; Munkhammar, 2001).  Fritidshemmets 

pedagoger har fått allt mer uppdrag under skoltiden vilket har bidragit till att de upplever att deras 

verksamhet är mindre prioriterad och får allt mindre planeringsutrymme, däremot har skolan fått mer 

resurser som gynnar deras verksamhet (Johansson, 2000). Detta skapar en känsla av otrygghet hos 

personalen i fritidshemmet (Falkner & Ludvigsson, 2016). Med den nya grundlärarutbildningen från 

2011 får fritidsläraren en starkare kompetens och kan utveckla verksamheten därefter (Ackesjö, 

Nordänger & Lindqvist, 2016). 
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Syfte 

Syftet med studien var att tolka hur pedagoger i skola och fritidshem uppfattar att de arbetar främjande, 

samt hur de samverkar, för elevernas fysiska aktivitet. 

  

Dessa frågeställningar kommer vi att besvara i arbetet för att uppfylla syftet med studien: 

● Hur uppfattar fritidslärarna arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

● Hur upplever idrottslärarna samverkan med fritidshemmet med syfte att främja elevernas 

fysiska aktivitet? 

● På vilka sätt kan samverkansformerna utvecklas enligt pedagogerna? 

 

Metod 

Här kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska materialet till vår 

studie. Vi kommer att redogöra för de val av urvalsprocessen och de bearbetningsmetoder vi har 

använt, hur vi gått tillväga för att tolka materialet samt klargöra våra etiska ställningstaganden. 

Ansats 

Då vårt syfte är att undersöka uppfattningar, tolkningar och samverkan har vi utfört en kvalitativ studie 

inom det valda området. Utmaningen med en kvalitativ studie är att som forskare kunna skapa en 

mening ur den massiva mängden data som framkommit (Fejes & Thornberg, 2019). Det innebär att 

forskaren söker efter betydelsefulla mönster och rensar bort trivial information. Syftet med en sådan 

studie kan vara att på ett mer eller mindre detaljerat vis beskriva ett fenomen. I analysen kan forskaren 

då rikta sig till att ställa olika fall mot varandra för att finna en gemensam nämnare (Fejes & Thornberg, 

2019).  

 

Vår uppsats har utgått utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom syftet med vår undersökning 

är att undersöka hur pedagoger upplever att de arbetar med fysisk aktivitet och hur samverkan mellan 

olika yrkesroller i skolan upplevs. Hermeneutiken vill förstå och tolka människan och dess uttryck 

(Hyldegaard, 2006). Syftet med hermeneutiken är att genom analyser kunna berätta vad informanterna 

har att berätta. Med en hermeneutisk inriktning vill forskaren samla så mycket information det är 

möjligt om respondenternas upplevelser och uppfattningar för att försöka förstå en annan människa 

(Larsson, 2002) Den existentiellt inriktade hermeneutiken vill med empati försöka belysa en annan 

människas intention och återberätta den på ett begripligt sätt för omvärlden Westerlund (2019). 

Hermeneutiken är en vetenskapsteori som letar efter betydelsen i de olika uttryck som vi människor 

använder oss av Hyldgaard (2006). Den hermeneutiska cirkeln grundar sig i att det misstänks att det 

hermeneutiska bryter mot en vetenskaplig regel, som innebär att man inte får förutsätta det som ska 

bevisas eller motbevisas. Eftersom hermeneutiken säger emot den vetenskapliga regeln, som innebär 

att forskaren vill förklara hur verkligheten är och skapa ny kunskap, kan ingen ny kunskap skapas, 

speciellt ingen ny objektiv kunskap (Hyldgaard, 2006). Forskaren förklarar detta som att den 

hermeneutiska cirkeln hjälper oss att förstå en del av en helhet, men även helheten med hjälp av de 

olika delarna.   
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Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genomföra djupintervjuer som innebär att två personer möts och samtalar under en längre 

tid, för att skapa en slags relation där båda känner sig öppna. Det handlar om att intervjuaren berättar 

mer om sig om sig själv än vid andra typer av intervjuer. Med hjälp av denna form av intervju vill man 

fånga de personliga aspekterna kring egna erfarenheter och uppfattningar kring ett visst ämne (Ahrne 

& Eriksson-Zetterquist, 2015). Djupintervjuerna genomfördes med lärare i idrott och hälsa och lärare i 

fritidshem för att ta reda på hur de samverkar kring arbetet för elevens fysiska aktivitet i skola och 

fritidshem. Vi har valt denna form av intervju eftersom man vid denna intervjumetod får information 

om de intervjuades egna uppfattningar av arbetet som sker på deras skola och fritidshem. Intervjun ska 

kännas som ett samtal mellan vänner (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Djupintervjuerna gav oss 

en viss förståelse för hur de olika verksamheterna är utformade och vilka möjligheter till elevernas 

utveckling pedagogerna uttrycker.  

 

Vi förberedde några större frågor som vi tänkt samtala kring för att vi inte skulle tappa tråden, vilket 

kan hända i ett samtal kring något som intresserar båda parter (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). 

Frågorna valde vi utifrån syftet med vår studie samt våra frågeställningar. Vi förberedde även 

stödfrågor/extra frågor som vi använde för att fylla ut svaren lite tydligare eller för att utveckla ett svar 

vi tyckte var intressant.  När frågorna var färdiga bestämde vi tid och datum för våra intervjuer. 

(se bilaga 1).  

Urval 

Valet av intervjupersoner gjordes med hänsyn till att få en så jämn fördelning som möjligt mellan 

intervjupersonerna gällande kön, ålder och erfarenhet inom yrket. Målet var att få minst en intervju 

med en relativt nyexaminerad lärare samt en lärare med längre erfarenhet. Det andra målet var att få 

minst en intervju med en kvinnlig lärare och en manlig lärare. På så vis hoppades vi att få en bredd 

som kan skapa tillräckligt med underlag för en diskussion. Det är sällan det räcker med att intervjua 

en eller ett par personer. För att få en resultat med högre trovärdighet är det rimligt att intervjua sex till 

åtta personer inom en specifik grupp i detta fallet lärare som arbetar med barns fysiska aktivitet (Ahrne 

& Eriksson-Zetterquist, 2015).  

 

Vi har gjort ett tvåstegsurval som beskrivs av Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015) där första steget är 

att välja organisation, för vår del handlade det om att välja kommun och skola. Därefter gjorde vi steg 

två i urvalsprocessen som handlar om att välja vilken individ vi vill intervjua. Vi har valt att göra 

djupintervjuerna på egen hand och i två olika kommuner i Sverige för att få en bredare aspekt inom 

ämnet och för att undersöka eventuella skillnader i hur de arbetar i de olika kommunerna.  

 

Vi bestämde oss för att genomföra våra djupintervjuer i våra hemkommuner. Via de olika 

kommunernas hemsida valde vi vilka skolor som verkar utmärka sig på olika sätt inom ämnet idrott & 

hälsa. Eftersom vi båda är från Sundsvall i grunden föll det sig naturligt vilka skolor vi ville besöka 

eftersom vi har hört mycket gott om dessa skolor innan. När vi valt ut vilka skolor vi ville besöka så 

kontaktade vi rektorerna för skolorna genom mail där vi även bifogade ett missiv där syftet med vår 

studie fanns förklarat och att vi ville komma i kontakt med en idrottslärare/fritidslärare på deras skola 

som var villiga att ställa upp på en intervju. Totalt skickade vi ut missivet till 10 rektorer uppdelat på 
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de olika kommunerna varav fyra visade intresse för att vara med i vår studie. En av rektorerna som 

tackade nej till att delta hade som anledning att rektorn inte ansåg att deras fritidshem var så pass 

utvecklat ännu, därför ville rektorn inte att hans personal skulle delta i en studie kring detta ämne. En 

annan rektor berättade att det inte fanns några utbildade fritidslärare på skolan och därför avstod de 

deltagande i vår studie. På en skola ansåg rektorn att de inte hade tid för intervjuer just nu på grund 

av organisationen. Vi fick ytterligare tre bortfall då rektorerna på dessa skolor inte svarade på vårt 

utskickade missiv. Efter rektors godkännande fick vi mailadress till samtliga idrottslärare/fritidslärare 

på skolorna som skulle kunna tänkas vilja delta i studien. Efter detta tog vi själva kunde ta kontakt med 

personerna för att boka en tid för intervju. Vi skickade ut samma missiv till de lärare i fritidshem och 

idrott och hälsa. För att underlätta för de pedagoger som valde att ställa upp i vår studie erbjöd vi att 

komma till deras arbetsplats för att genomföra våra djupintervjuer. 

Genomförande 

Vi genomförde våra djupintervjuer med både manliga och kvinnliga pedagoger i olika åldrar för att få 

en bredare syn på det pedagogiska arbetet som möjligt. Av de personer vi tog kontakt med ville alla 

delta i vår studie. Personerna som vi sedan genomförde våra intervjuer med var tre manliga och fyra 

kvinnliga och åldersspannet var mellan 24–54 år. Samtliga lärare inom ämnet idrott och hälsa är 

utbildade och med erfarenhet från ett till 27 år. Då det har varit svårare att hitta utbildade fritidslärare 

har vi valt att intervjua befintlig personal i fritidshemmet. 

 

Djupintervjuerna spelades in och den grundläggande tekniken som Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

(2015) beskriver som den viktigaste delen i en intervju, i form av penna och papper, användes även för 

att skriva ner viktiga noteringar som kanske inte märks på en inspelning. Vi förklarade för för 

intervjupersonerna att vi kommer att spela in intervjun men att de när som helst kan be oss pausa 

inspelningen. Direkt efter intervjun påbörjade vi transkriberingen som vi skickade till 

intervjupersonerna för att få deras godkännande så vi tolkat deras ord på ett rättvist sätt. Att skriva ut 

de inspelade materialet ger en utmärkt möjlighet att lyssna noga på intervjusvaren, att hela tiden ha 

syftet med intervjun i bakhuvudet för att anteckna det som framstår som extra viktigt Löfgren (2014). 

Databearbetning och analys 

För att inte ta något perspektiv så läste vi varandras intervjuer och svar för att tolka pedagogernas sätt 

att se på våra frågor. Efter att vi reflekterat över de svar vi fått på våra djupintervjuer enskilt 

diskuterade vi datamaterialet tillsammans. Utifrån varandras intervjuer ställde vi frågor till varandra 

för att kunna reflektera och tolka svaren vi fått.  

 

Nästa steg var att började med att kategorisera det empiriska materialet i färgkoder för att enklare 

kunna samla svaren till de frågeställningar vi har för studien. Enligt Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

(2015) är det viktigt att skaffa sig en översikt av det material som har insamlats. De teman som framkom 

var bland annat miljöns betydelse, tid att träffas och möjligheter. Vi samlade ihop de intervjusvaren 

som stämde överens med varandra och de svaren som skiljer sig. De svar som innehållsmässigt var lika 

varandra sattes i de kategorier som stämde med ett visst tema medan de svar som behandlade olika 

problem eller med väsentliga skillnader placerades i egna kategorier. Vi fortsatte sedan vår reflektion 

kring innebörden i de uppfattningar som kommit till uttryck i intervjuerna.  
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Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med de forskningsetiska principerna informerade vi om att intervjuerna behandlas 

konfidentiellt och att om den intervjuade vid något tillfälle ville pausa inspelningen så var det okej. Vi 

har, för att säkerställa konfidentialiteten, i vårt resultat valt att ge respondenterna en siffra istället för 

ett namn. Den viktigaste forskningsetiska principen handlar om att ge ut information angående vår 

undersökning. Deltagarna ska även ge samtycke till att vara med i undersökningen samt ges möjlighet 

att när som helst under undersökning har rätt att hoppa av undersökningen (Löfdahl, 2014).  

Stukat (2011) beskriver vikten av samtyckeskravet, alla deltagande pedagoger ska ha rätten att själv 

bestämma över sin medverkan i studien. Vår studies deltagande pedagoger gav sitt medgivande till 

inspelningen av djupintervjuerna. Enligt det Stukat (2011) beskriver angående konfidentialitetskravet 

förklarade vi att skolans namn och intervjupersonens namn inte kommer att skrivas ut i den färdiga 

texten. Vi förklarade även att inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas när transkriberingen 

är färdig. Efter transkriberingen ska intervjupersonerna ta del av den data vi samlat in, för att 

intervjupersonen samt samtalsledaren har tolkat materialet på samma sätt (Löfdahl, 2014).  

Metoddiskussion 

Vi har reflekterat en hel del på om intervjuer var det bästa sättet att samla in empiriskt material eller 

om en enkätundersökning skulle ge oss en mer rättvis bild av hur det ser ut, med tanke på en större 

spridning av pedagoger som svarar. Att vi valde intervjuer grundar sig i vårt syfte och frågeställningar 

där vi bestämt att vi undersöka pedagogernas uppfattningar, vilket vi tror är svårt med en 

enkätundersökning. 

 

I början av arbetet förde vi en diskussion om vilket vetenskapligt perspektiv vi tänkt utgå ifrån. Om vi 

enbart hade genomfört en studie om vad fysisk aktivitet är eller innebär så hade vi gjort en 

undersökning utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologin beskriver ett fenomen, något 

som visar sig direkt för medvetandet. Fenomenologin beskriver i första hand hur de olika perspektiven 

i hur det framträder konkret i tid och plats. Hyldgaard (2006). Men då denna studie syftar till att tolka 

uppfattningar och upplevelser så ansåg vi att hermeneutiken var rätt perspektiv för detta. 

 

En studies validitet och reliabilitet handlar om hur tillförlitliga resultaten i studien är. Metodernas 

validitet grundar sig i vilken säkerhet metoden har i det ämnet som vi avser att mäta (Jörgensen & 

Rienecker, 2017). Våra intervjuer genomfördes på fyra olika skolor i två kommuner i Sverige, vi 

genomförde intervjuerna med tre idrottslärare och fyra fritidslärare. Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

(2015) påpekar att en uppsats bör ha ungefär tio intervjuer för att hålla kvaliteten som normalt brukas, 

vi har försökt att uppnå detta men på grund av orsaker som tidigare nämnts så har vi genomfört sju 

intervjuer. Det ställer ett högre krav på oss att få fram ett kvalitativt resultat Ahrne & Eriksson-

Zetterquist (2015) och vi har försökt att nå upp till det.  

 

Hade vi valt att bredda vår studie till fler kommuner och skolor kan resultatet ha sett annorlunda ut än 

det vi kom fram till i vår studie. Eftersom vårt syfte med studien är att tolka hur pedagoger i skola och 

fritidshem uppfattar att de samverkar kring elevernas fysiska aktivitet, har vi av denna anledning inte 

genomfört några observationer. Hade vi istället valt att göra observationer så hade vi även fått se hur 

lärarna i fritidshem och idrott faktiskt arbetar och inte bara hur de säger att de arbetar med barnens 

fysiska aktivitet. 
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Att be rektorerna själva välja att ge ut uppgifter till de lärare som kan tänkas delta i intervjuerna är en 

viss risk då vi inte får möjlighet att opartiskt välja en person och istället riskerar att personen vi 

intervjuade framhåller skolan och sitt egna arbete på ett sätt som inte speglar verkligheten. Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist (2015) ger rådet att istället be om en personallista så att du själv får välja vem du 

vill intervjua. På så vis kan inte rektor påverka på samma vis och risken minimeras att någon ställer 

upp för att framhäva skolans bra sidor. Vi valde att be om uppgifter från rektorerna för att visa 

förtroende för rektorerna och för att skolorna inte hade mer än två anställda idrottslärare. 
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Resultat  

Vi kommer nu att presentera det resultat vi har fått fram utifrån våra intervjuer med lärare i ämnet 

idrott och hälsa samt fritidshem. I vår analys har vi arbetat fram kategorier som vi funnit att 

respondenterna har beskrivit och kommer att presentera dessa utifrån de frågeställningarna som vi 

vill besvara i arbetet utifrån studiens syfte; att tolka hur pedagoger i skola och fritidshem uppfattar 

att de samverkar kring elevernas fysiska aktivitet. 

Hur uppfattar fritidslärarna arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

I analysen av resultatet från våra intervjuer så kunde vi urskilja tre olika kategorier på hur arbetet med 

fysisk aktivitet på fritidshemmet beskrivs. Den första handlar om vad som anses vara fysisk aktivitet, 

den andra handlar om vilka lärmiljöer som används i detta syfte och den tredje kategorin behandlar 

arbetet utifrån elevernas intresse. 

Uppfattningar om fysisk aktivitet 

De fritidslärare som vi intervjuat har beskrivit hur de arbetar med fysisk aktivitet utifrån det som står 

i läroplanen för fritidshemmet. Resultatet av de svar vi har fått visar på att fysisk aktivitet innebär mer 

än pedagogiskt styrda aktiviteter och att dessa kan beskrivas utifrån vilken syn pedagogen har på vad 

som räknas till fysisk aktivitet: 

 

Vi arbetar med fysisk aktivitet på olika sätt, bland annat har vi Just dance via projektor. Det är något 

som många elever tycker om vi anser att de får röra på sig till musik så skapar det även en gemenskap i 

gruppen när de dansar tillsammans. (6) 

 

På det fritidshem där Just Dance (eleverna söker upp filmklipp där någon spelat in dansrutiner ur tv-

spelet med samma namn på appen Youtube) erbjuds beskriver den intervjuade det som att målet är 

gemenskap och samarbete, men att det skapas genom den fysiska aktiviteten som sker.  

 

Under skoltid erbjuder vi klasslärarna att dela klassen i två grupper där den ena har klassisk 

undervisning i klassrummet och den andra är med oss och arbetar mot samma mål, men vi gör det rent 

praktiskt. (7) 

 

Den som berättade om arbetet under skoltid där klasserna delas beskrev att eleverna får fysisk aktivitet 

trots att målet är att utveckla kunskaperna inom matematik. Den intervjuade upplever att de elever 

som inte intresserar sig för fysisk aktivitet får här en möjlighet att röra på sig trots att något annat står 

i fokus för undervisningen. 

 

För oss är det viktigt att barnen har möjlighet att röra på sig. Därför är vi ute varje dag efter att vi ätit 

mellanmål och då har vi minst en pedagogiskt ledd aktivitet där alla får vara med. (5) 

 

Den intervjuade beskriver utevistelsen efter mellanmålet som en tid då eleverna får helt fritt 

välja vad de vill göra, så länge de är utomhus och på skolans område. De pedagogiskt ledda 

aktiviteterna beskrivs av respondenten med att det finns elever som har svårt att välja något 
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att göra eller att kompisen har gått hem och eleven inte har någon att leka med, och att då kan 

en pedagogiskt ledd aktivitet bjuda in till något roligt och med fysisk aktivitet. 

 

Genom att dagligen erbjuda eleverna aktiviteter både inom- och utomhus där hela kroppens 

rörelsemönster får utmanas på olika sätt och utefter varje elevs förutsättningar. (4) 

 

Aktiviteter som utmanar kroppens rörelsemönster beskrivs av respondent nummer fyra bland annat 

genom morgongymnastik. När vi bad om ytterligare ett exempel på detta så var det Charader som 

beskrevs av fritidsläraren. I denna lekform så utmanas eleverna att tänka ut rörelser som skapar ett 

eller flera ord som kamraterna ska listas ut. 

 

Det som beskrivs ovan är några exempel på de svar vi har fått. När vi bad respondenterna att utveckla 

svaren och beskriva mer hur detta knyts till fysisk aktivitet så beskriver samtliga att när eleverna får 

möjlighet att vara aktiva utan att just fysisk aktivitet är målet så är det fler som tycker att det är roligt 

att röra på sig.  

 

Uppfattningar om den fysiska miljöns påverkan 

Fritidslärarna som vi har intervjuat beskriver olika aktiviteter som genomförs på fritidshemmet och 

hur de ser på möjligheterna att erbjuda fysisk aktivitet hela dagen som en viktig del i arbetet. Både 

inom- och utomhusmiljön beskrivs som viktiga arenor på fritidshemmet i syfte att erbjuda fysisk 

aktivitet: 

 

Fritidspersonalen håller i morgonaktiviteter utomhus där vi genomför olika typer av fysisk aktivitet för 

att få eleverna att få en bra start på dagen. (4) 

 

Begreppet “hela barnet, hela dagen” (Pihlgren, 2019) syftar till att fritidshemmet finns med eleverna 

från tidig morgon till sen eftermiddag. En av respondenterna beskriver hur de arbetar redan från 

morgonen med att erbjuda fysisk aktivitet, i form av morgongymnastik. Detta sker utomhus innan 

skoldagen börjar och syftet med aktiviteten är dels att eleverna inte ska börja dagen med 

överskottsenergi och då behöva sitta still i ett klassrum och den andra delen av syftet är att eleverna 

ska få “vakna till med hela kroppen” (4). Här används utomhusmiljön för att så många elever som möjligt 

ska kunna deltaga samtidigt och enligt respondenten så fungerar det bättre än att varje klasslärare 

genomför det på egen hand i klassrummet. 

 

Inomhus har vi rum som är anpassade för rörelse och lek. I dessa rum får eleverna fritt leka på det vis 

som de själva vill och ibland är det styrda aktiviteter som vi pedagoger har planerat. (6) 

 

Respondent nummer sex beskriver hur fritidshemmet har utformat lärmiljön inomhus så att den fysiska 

aktiviteten kan erbjudas utan att behöva gå till gymnastiksal eller utomhus. Rörelserummet beskrivs 

som ett rum med mjuka mattor, mjuka bollar och andra redskap som möjliggör att eleverna både fritt 

och genom styrda aktiviteter får fysisk aktivitet. Detta är det enda fritidshem i vår studie som har inrett 

inomhusmiljön för att arbeta med det centrala innehållet “Fysisk aktivitet, lek och utevistelse” 

(Skolverket, 2018). 
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Vi kan använda oss av våra fantastiska utemiljöer, vi har tillgång till skog som möjliggör fria lekar i 

naturområden som bjuder in till skapande. (5) 

 

På ett av fritidshemmen har fritidsläraren beskrivit hur de använder utomhusmiljön för att kombinera 

två olika syften, skapande och fysisk aktivitet. Genom att erbjuda eleverna att vistas i en miljö (skogen) 

som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet så kombineras detta med att eleverna får möjlighet att 

vara kreativa genom att använda naturmaterial till skapande i olika former.  

 

Under skoltiden erbjuder vi rastaktiviteter i syfte att varje elev ska få en meningsfull rast och det kan 

vara allt från olika bollspel, stafetter eller att måla. (7) 

 

Rastaktiviteter lyfts fram av flera fritidslärare som vi intervjuat. Det gemensamma är att skapa en 

meningsfull rast och att elever som har svårt med den sociala utvecklingen ges möjlighet att delta 

oavsett om bästa kompisen är med eller inte. Aktiviteterna som erbjuds har utgångspunkt i vad som är 

möjligt på just deras skolgård. Utemiljön skiftar mellan de olika fritidshemmen och aktiviteterna är 

anpassade efter utbudet. Det är King-rutor, pingisbord i betong, skogsområden och multiarenor som 

finns bland de exempel vi får.  

Uppfattningar om elevernas intresse 

Fritidshemmets uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid (Skollagen, 2010) har en stor påverkan på 

fritidslärarnas syn på arbetet med fysisk aktivitet. När vi samtalar med våra respondenter kring 

elevernas valmöjligheter så beskrivs detta som något centralt och väldigt viktigt för fritidslärarna. 

Deras upplevelse är att fritidshemmet är en friare verksamhet som ska intressera sig för elevernas vilja 

och behov. En del av fritidshemmen har önskelådor eller liknande där eleverna får skriva ner sina 

önskemål på lappar och lämna i lådan. De intervjuade berättar att det sedan är fritidslärarna som går 

igenom dessa önskemål på sin planeringstid och utformar verksamheten därefter 

 

Att bejaka elevernas intresse är viktigt för oss och något som även finns med i läroplanen för 

fritidshemmet, just nu är pingis väldigt populärt hos oss och vi har ett pingisbord som eleverna själva 

får ta fram. De har även skrivit ner vilka regler som gäller och vilka spelsätt som kan spelas. (5) 

 

När de samlat ihop och skrivit ner olika spelsätt som finns inom pingis så samlades alla barn på 

fritidshemmet, röstade på de tre som de helst ville spela och då fick vi fram vilka alternativ som de väljer 

mellan när de ska spela. (5) 

 

Den intervjuade berättar att när eleverna har visat ett stort intresse för en aktivitet så har fritidshemmet 

tagit vara på möjligheten att låta elevinflytandet styra aktiviteten. På detta fritidshem är pingis något 

som eleverna aktiverar sig med dagligen. Där har fritidslärarna låtit eleverna utveckla det genom att 

de har själva fått skriva ner sina regler och vilka spelsätt det finns och hur de väljer spelsätt. 

Fritidsläraren upplever att förutom att utveckla elevernas intresse för aktiviteten så har fritidshemmet 

indirekt även arbetat med demokratiska processer då elevernas behov och önskningar bearbetas 

gemensamt för att komma fram till ett beslut.  
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Vi lyssnar till barnens önskemål och försöker att planera för det. Om barnen önskar mer aktivitet i 

gympasalen så försöker vi se över den möjligheten och vilka aktiviteter som de önskar att göra där. (7) 

 

När vi är i gympasalen så brukar vi dela upp den så att ena halvan är helt fri och på den andra genomförs 

en planerad aktivitet som eleverna har önskat innan. (4) 

 

En av de intervjuade berättar att även inom en planerad aktivitet finns det utrymme för elevernas 

intressen. Flera fritidslärare som vi intervjuat beskriver hur de använder olika delar av gymnastiksalen 

för att så många intressen som möjligt ska få utrymme. Det som beskrivs av respondenterna kring detta 

är att fritidslärarna planerar en aktivitet, efter att ha fått in önskemål, som kommer att ske i ena halvan 

av gymnastiksalen. Den andra halvan däremot används som en fri yta att vara aktiv på genom det som 

eleverna själva vill hitta på för stunden.. 

 

I en av våra intervjuer berättar fritidsläraren att alla fysiska aktiviteter inte är efter elevernas önskemål, 

en del aktiviteter planerar fritidslärarna efter vilket behov de anser finns hos gruppen. Detta motiveras 

av fritidsläraren genom att en del elever behöver utmanas för att utvecklas ännu mer i exempelvis 

motoriska färdigheter: 

 

Vi har en del elever som har svårt att själva förstå sina begränsningar eller behov. För att nå dessa elever 

brukar vi ibland bestämma att en aktivitet som brukar finnas varje dag utgår för en aktuell dag och 

istället erbjuda en annan fysisk aktivitet. (6) 

 

Sammanfattning 

När vi ser till helhet kring hur fritidslärare uppfattar att de arbetar med fysisk aktivitet på 

fritidshemmet så är det främst intresset och miljön som styr arbetet. Respondenterna uppfattar att 

elevernas önskemål tas tillvara i så lång utsträckning det är möjligt för fritidslärarna samtidigt som 

elevernas behov utmanas. Den fysiska lärmiljön spelar en viktig roll, enligt de intervjuade, för 

möjligheterna att erbjuda fysisk aktivitet. En del av fritidslärarna uppfattar att de har en mer varierad 

befintlig utomhusmiljö medan andra har utformat skolgården med hjälp av aktiviteter eller eget 

material efter de behov som de inte tycker tillfredsställs av den befintliga utformningen. Slutligen kan 

vi summera att de fritidslärare vi intervjuat uppfattar arbetet med att främja den fysiska aktivitet som 

väldigt viktig samt att deras uppfattning är att de arbetar med detta i varierad utsträckning. 

Hur upplever idrottslärarna samverkan med fritidshemmet med syfte att främja 

elevernas fysiska aktivitet? 

När vi analyserade svaren vi fått under intervjuerna med idrottslärarna kunde vi urskilja två saker; 

hur det främjande arbetet upplevs av idrottslärarna samt hur de upplever sin samverkan med 

fritidshemmet för elevernas fysiska aktivitetsmöjligheter. Vi presenterar resultatet av intervjuer med 

idrottslärarna utifrån dessa två kategorier. 

Upplevelser av det främjande arbete 

För att kunna undersöka frågan om samverkan med fritidshemmet bestämde vi oss för att först ställa 

frågan hur idrottslärarna ser på arbetet med att främja elevernas fysiska aktivitet. Syftet med det var 
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att skapa en större förståelse för hur idrottslärarna upplever att de arbetar främjande samt deras 

upplevelser av vad som är viktigt i det arbetet. Det som alla respondenter först beskrev var de 

aktiviteter som sker utanför ordinarie undervisning: 

 

Vi idrottslärare ansvarar för morgonträning för olika årskurser, jag personligen ansvarar för åk 5-6 där 

vi ska ha olika aktiviteter i gympasalen där vi har 20-30 minuters träning, de kan vara lek eller någon 

form av fyspass för att få kroppen att vakna på morgonen. (2) 

 

Vi arbetar med det både under idrottstimmarna och sen så har vi ju också vissa veckor, hälsoveckor, då 

vi kan anordna mer fysisk aktivitet. [...] Vi har vissa speciella dagar som Vårruset, friluftsdagar och 

skoljoggen. (1) 

 

Jag försöker att anordna dagar varje läsår som ska erbjuda något roligt och intressant. I början av läsåret 

får eleverna en dag då vi paddlar kanot, under hösten har vi skoljoggen, på vintern pimplar vi och åker 

långfärdsskridskor och på våren har vi orienteringsdagar. (3) 

 

Det är alltså arbetet utöver ordinarie skolundervisning som idrottslärarna upplever som viktiga för att 

främja elevernas möjligheter till fysisk aktivitet. Genom att arrangera temadagar och dedikerade veckor 

hoppas alltså idrottslärarna att eleverna ska få förutsättningar att vara fysisk aktiva även på fritiden. 

Dessa dagar, veckor och återkommande aktiviteter kräver tid och engagemang och våra respondenter 

förklarar: 

 

Jag tycker att det är extremt viktigt att göra det vi kan för att få elever att uppskatta fysisk aktivitet. Jag 

drivs av att se elevernas utveckling och det är så roligt att se hur de utvecklas. (2) 

 

Det som ger energi till mig är när elever har provat på något som vi gjort på idrotten, eller en av våra 

speciella dagar, och eleverna får intresset för det. När dessa elever berättar att tack vare mitt engagemang 

så har de funnit något de gillar och sökt sig till en förening, det ger energi. (1) 

 

Dessa idrottslärare upplever att det är mycket jobb för att lyckas med det främjande arbetet, men 

samtidigt upplever intervjupersonerna att när de lyckats nå fram till elever som sedan har tagit fasta 

på aktiviteten som erbjudits så har de lyckats i sitt arbete att främja elevernas fysiska aktivitet. 

Idrottslärarna beskriver detta som en personlig måluppfyllelse som ger energi till fortsatt arbete. 

Upplevelser av samverkan med fritidshemmet 

De idrottslärare vi har intervjuer uttrycker att det är nästan obefintlig samverkan i dagsläget mellan de 

själva och fritidslärarna. Främst beror detta på två saker: ingen gemensam planering och olika 

verksamhetstider. Den första nämnaren, gemensam planering, beskrivs av respondenterna på följande 

sätt: 
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Just nu har vi inget samarbete. Fritids har idrottshallen två gånger i veckan just nu men då är det 

fritidspedagogen som har de aktiviteterna. Vi har ingen gemensam planering. Idrottslärarna och fritids 

har inget uttalat samarbete just nu. (1) 

 

Det som den intervjuade upplever som enda samverkan med fritidshemmet är samarbetet kring den 

fysiska miljön, idrottshallen. I övrigt beskriver idrottsläraren att på grund av att det inte finns någon 

gemensam tid så utgår övrig samverkan då det inte heller finns något bestämt arbetssätt på skolan 

kring hur ämneslärare och fritidshemmet ska samverka med varandra. 

 

Eftersom vi aldrig har tid att sitta gemensamt så är det svårt att tillsammans planera en väl fungerande 

verksamhet som gynnar eleverna hela dagen. Kunde fritidslärarna vara med på ett möte i veckan vore 

det en stor skillnad. Just nu är det mest korridorsnack. (3) 

 

Denna respondent upplever svårigheter att planera en verksamhet som ska sträcka sig över hela 

skoldagen samt fritidstiden utan att det ges möjlighet till gemensam planering. Det som respondenten 

upplever som korridorsnack beskrivs vidare med att när idrottslärarna och fritidslärarna väl träffas så 

är det som hastigast när de båda är på väg någonstans och då uppstår en kortare konversation.  

 

Jag skulle säga att den samverkan som vi har endast utgår från APT, som är den enda tid vi har till att 

planera verksamheten gemensamt. I övrigt finns det ingen tid. (2) 

 

Den intervjuade idrottsläraren upplever arbetsplatsträffen (APT), som sker en gång i månaden, som 

den enda tid de har att tillsammans med fritidslärarna kunde planera arbetet i verksamheterna. 

Idrottsläraren upplever tiden för att under pågående verksamhet kunna sitta tillsammans som 

obefintlig.  

 

Den andra punkten som beskrivs som orsak till en sämre samverkan är att verksamheterna som 

idrottslärarna och fritidshemmet har som huvuduppgift sker på olika tider under dagen. Denna orsak 

beskrivs av idrottslärarna som ett faktum och något som verkar svårt att ändra på: 

 

...som det är nu så är det så att under vår arbetstid som lärare så är vår konferenstid på eftermiddagarna 

när barnen slutar och då så har dom (fritidslärarna) barnen på fritids så nu finns det ingen tid då vi kan 

träffas. (1) 

 

Idrottsläraren upplever att när fritidshemmets verksamhet har startat för dagen så finns det ingen 

möjlighet för fritidslärarna att komma ifrån och därför uteblir samverkan. Denna upplevelse beskrivs 

åt båda håll med att när fritidsläraren kan komma ifrån, under skoltiden, så är idrottsläraren upptagen 

med sin undervisning. Det upplevs av idrottsläraren som en organisatorisk krock. 
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Vissa dagar träffar jag inte fritidslärarna alls, kanske vid lunch, eftersom vi har olika uppdrag och 

verksamheter som vi utgår ifrån. När fritidslärarna har sitt huvuduppdrag på eftermiddagen så har jag 

möten och planering. (3) 

 

Respondenten upplever att det är svårt att träffas över huvud taget under dagen. Upplevelsen beskrivs 

ytterligare av att idrottsläraren upplever sig låst till sin undervisning i en sal som inte är i anknytning 

till övriga klassrum eller skolhus och därför inte hinner träffa sina kollegor förrän skoldagen är slut. 

Vid denna tidpunkt upplevs dock fritidslärarna upptagna med sin undervisning i fritidshemmet och 

kan inte delta på de möten och planeringar som idrottsläraren deltar i.  

 

Detta är två stora grunder som idrottslärarna i vår studie upplever som orsak till varför samverkan ser 

ut som det gör. En viss uppgivenhet visar sig hos samtliga respondenter då det upplevs vara en 

organisatorisk orsak snarare än den egna viljan att samverka.  

 

[...] det är vårt första år med fritids på skolan så vi har inte hittat hur vi ska utnyttja vår kompetens på 

bästa möjliga sätt ännu men det är förhoppningsvis på gång. (2) 

 

En av respondenterna förklarar att det inte funnits fritids på skolan tidigare läsår och att detta är första 

året och därför har samverkansformerna ännu inte tagit fart. Uppfattningen hos denna respondent är 

att det kommer utvecklas ett samarbete mellan idrottslärarna och fritidshemmet. 

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta hur idrottslärarna upplever den rådande samverkan med fritidslärarna i syfte att 

främja den fysiska aktiviteten hos eleverna så beskrivs detta av våra intervjuade med att fritidslärarna 

finns med under lektionerna för att stötta elever och idrottsläraren, vilket upplevs positivt från 

idrottslärarna. Det är även idrottslärarnas upplevelse att den organisatoriska frågan gör en samverkan 

mellan verksamheterna svår, dels för möjligheter att kunna planera aktiviteter men även för att hinna 

träffas överhuvudtaget under dagen. Det som framhävs av idrottslärarna som det största främjande 

arbetet sker inte under lektionstiderna utan istället ses de aktiviteter som görs utöver detta som det 

mest främjande arbetet för att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva. 

På vilket sätt kan samverkansformerna utvecklas enligt pedagogerna? 

Utifrån våra intervjuer med både idrottslärare och fritidslärare kunde vi urskilja tre stora områden 

som beskrivs av dessa. Nedan presenterar vi dessa tre kategorier var för sig och har sammanställt 

svaren som vi upplevde stämde överens med varandra. 

Involvering 

Fler av respondenterna, både idrottslärare och fritidslärare, uttrycker ett behov av att involveras i 

varandras arbeten. Det handlar om allt från det som sker under skoltid, som rastaktiviteter, till 

eftermiddagsverksamheten på fritidshemmet: 
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Samverkan kan bli bättre på det sätt att vi bjuder in lärare på mer eftermiddagsaktiviteter, vi har några 

lärare som kommer ner till fritids och kollar hur det går för eleverna på eftermiddagarna. (4) 

 

Om vi skulle vara mer involverade i vad som sker under skoltid och övriga lärare skulle veta om vad vi 

gör på fritidshemmet så kanske vi får mer förståelse för varandra. (6) 

 

Fritidslärarna beskriver för oss att om personalen som arbetar endast under skoltid skulle få mer 

förståelse för vad fritidshemmet arbetar med så kan samverkan mellan skola och fritidshem utvecklas. 

Anledningen tycks vara att övriga lärare inte är tillräckligt insatta i läroplanens del fyra som handlar 

om fritidshemmets verksamhet. Genom att bjuda in övriga lärare till verksamheten som sker på 

eftermiddagarna så är det fritidslärarnas förhoppning att klass- och ämneslärare ska få en helhetsbild 

av elevernas vardag och det arbete som sker på skolan i helhet, både skoltid och fritidstid. 

 

Jag som idrottslärare kan bidra mycket med mina erfarenheter av lekar och andra saker som kan vara bra 

för rastverksamheten. Sen kan jag tycka att det inte bara är personalen från fritids som ska hålla i den 

verksamheten, vi borde göra det gemensamt. (3) 

 

Att nyttja varandras kompetenser för att utveckla verksamheterna och den fysiska aktiviteten för 

eleverna beskrivs på så vis att de som har en gemensam nämnare också ska arbeta tillsammans mot 

samma mål. I det här fallet är det fysisk aktivitet och kompetensen finns hos både fritidslärare och 

idrottslärare. Ett exempel på detta är rastverksamheten. Det resonemang som förs fram av 

respondenterna är att detta är något som båda har mycket kunskaper och erfarenheter av, samt att lekar 

och utevistelse beskrivs i kursplanen för ämnet idrott och hälsa samt i fritidshemmets centrala innehåll. 

Därför upplevs detta vara ett område som involverar båda verksamheterna och borde därför ha ett 

gemensamt mål och arbetssätt.  

 

När vi haft diskussioner kring regler på ex. fotbollsplanen har idrottslärarna stöttat oss i det, men jag 

skulle vilja tro att om idrottslärarna är delaktiga i rastverksamheten för de äldre eleverna (år 4-7) så kan 

den verksamheten utvecklas och anpassas för de eleverna. (7) 

 

Det som den sistnämnde beskriver är att fritidslärarna oftast är ute med de elever som går i lågstadiet 

och skulle därför behöva ha lite mer stöttning för att utveckla rastverksamheten för de elever som går 

i mellan- och högstadiet. För de äldre eleverna är det mestadels egna raster utan någon större tillsyn, 

men några lärare och resurser brukar finnas ute. Det är fritidslärarens uppfattning att idrottslärarna vet 

vilka moment som eleverna har tycke för och därför har större insyn i vilka aktiviteter som passar för 

dessa elever. 

Gemensam tid 

Vi har tidigare presenterat, utifrån idrottslärarnas respons, att en gemensam planering var en stor 

faktor som påverkar samverkansformen i dagsläget. Det är därför inte överraskande att just detta lyfts 

fram som en utvecklingsfaktor. 

 

Samverkan med lärare överlag kan bli bättre. I dagsläget så har vi endast planering med dem ca 30 min 

varannan vecka. (5) 
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[...]om vi kan få en tid då vi kan sitta tillsammans och planera vore det jättebra för då kan vi utnyttja 

varandras kunskaper, jag som idrottslärare och de med sin kompetens från fritidspedagogiken. (1) 

 

Jag tror att om vi kan få en tid då vi gemensamt planerar med övriga lärare hur vi kan utveckla 

verksamheten tillsammans så skulle det ske en stor utveckling. Det skulle kunna ske under APT eller 

liknande en gång i månaden. (7) 

 

Detta utvecklingsområde kräver en organisatorisk förändring då verksamheterna har fokus på olika 

tider under dagen men det som kommer till uttryck är bland annat APT (arbetsplatsträff). Både 

fritidslärarna och idrottslärarna beskriver deras tankar kring detta med att det tillfälle då alla träffas 

behöver tas tillvara bättre för att utveckla verksamheten. 

 

Just nu har vi startat ett litet samarbete då vi har startat en liten rörelsegrupp och där är tanken att 

fritidspedagogerna ska ha aktiviteter på rasterna, alla rasterna och att det ska vara styrda aktiviteter med 

fysisk aktivitet. (1) 

 

En av idrottslärarna förklarar att skolan har börjat med ett nytt fokus och kommer från och med nästa 

läsår att ha en rörelsegrupp bestående av lärare från alla verksamheter som ansvarar för allt hälsoarbete 

på skolan och fritidshemmet. Tanken är att det ska skapa en mer gemensam syn på arbetet med hälsa 

och fysisk aktivitet samt medföra utbyte av kompetenser och idéer. Det här är det mest konkreta 

utvecklingsförslag som vi fått fram i vår studie. 

Fokusområden 

Ur respondenternas beskrivning av förslag på hur samverkansformerna kan utvecklas framkom 

fokusområden som tydliga exempel: 

 

Under orienteringsperioder t.ex. så kan ju fritidspersonalen använda mina banor som jag har för åk 3 

som jag satt upp eller att de kan göra enklare saker inom samma område så att vi jobbar mot samma mål 

och område samtidigt. (1) 

 

Jag tror att om vi börjar samverka med idrottslärarna på samma vis vi gör med klasslärarna, alltså tänker 

hur vi på våra olika pedagogiska inriktningar ska nå utveckling för eleverna, så tror jag det skulle bli 

riktigt bra. (6) 

 

Att utgå från ett bestämt arbetsområde tycks vara en utvecklingsform som både fritidslärare och 

idrottslärare ger uttryck för. Respondenterna beskriver hur de arbetsområden som en idrottslärare 

genomför med sina elever under lektionerna skulle kunna fortsätta på fritidshemmet men även på 

rasterna. Syftet med detta tycks vara att samla kompetenserna för att på bästa möjliga vis utveckla 

elevernas färdigheter och kunskaper samtidigt som båda verksamheterna arbetar mot sina 

måluppfyllelser. 

 

På samma vis som vi arbetar med skolfritids tillsammans med klasslärarna borde vi kunna planera för 

gemensamt arbetsområde med idrottslärarna. (4) 
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En fritidslärare beskriver sitt arbete under skoltiden med benämningen skolfritids, vilket förklaras med 

att den tid då fritidsläraren arbetar med en klass under skoltid så delas klassens elever i två grupper 

där den ena gruppen har klassisk klassundervisning i exempelvis matematik och den andra gruppen 

arbetar på något vis praktiskt med samma område inom matematiken som övriga klassen. Denna form 

av fritidspedagogisk undervisning stämmer bra med idrottsundervisningen, enligt den intervjuade. 

Vidare förklarar respondenten att om idrottslärarna och fritidslärarna tillsammans planerar hur arbetet 

mot ett mål i exempelvis enklare lekar och dess regler så skulle arbetet underlättas. 

 

Idrottslärarnas kunskaper kring hur vi kan arbeta med t.ex. friluftsliv eller liknande saker som vi har 

gemensamt vore bra att vi kan ta del av och samarbeta kring. Friluftsdagar skulle vi kunna planera 

tillsammans. (7) 

 

På ungefär samma vis beskriver respondent nummer ett att samarbetet skulle kunna fungera bättre. 

Idrottsläraren upplever det nästan onödigt att den orienteringsbana som denne sätter upp endast ska 

användas vid idrottsundervisningen. Vidare förklaras att tidsmässigt skulle det vara bra för båda 

verksamheterna om lärarna hjälps åt med banorna, en sätter upp banan och den andra tar ner efter 

fritidsverksamheten. 

 

Sammanfattning 

Det är mestadels fritidslärarna som upplever att övriga lärare inte är fullt insatta i det arbete som sker 

i fritidshemmets verksamhet. Men även idrottslärarna upplever att de skulle kunna vara mer 

involverade i varandras arbeten för att främja elevernas fysiska aktivitet. Den gemensamma tiden är 

ett stort faktum som respondenterna i båda verksamheterna uppger vara den utvecklingsform som 

efterfrågas mest. En gemensam tid för att tillsammans planera mot ett gemensamt mål skulle alltså 

enligt respondenterna främja elevernas fysiska aktivitet. När två verksamheter har ett uppdrag som är 

näst intill identiskt (fysisk aktivitet, lek och utevistelse) så beskrivs det nästan självklart att detta är 

något som kräver gemensam syn och arbetsgång om arbetet ska främja elevernas utveckling. 

Sammanfattning av resultat 

Fritidslärarna som vi har genomfört djupintervjuer med i vår studie beskriver deras uppfattning av 

arbetet med att främja elevernas fysiska aktivitet med att erbjudandet av en varierad mängd fysisk 

aktivitet i inom- och utomhusmiljö är viktigt för eleverna. Den fysiska miljön spelar en stor roll och den 

utmaning som beskrivs är att utformningen till stor del inte går att påverka. De som har påverkat sin 

fysiska miljö har gjort det genom att införskaffa material som eleverna och personalen själva kan 

använda för att anpassa den befintliga miljön. Intresset hos eleverna är en stor faktor som avgör hur 

fritidslärarna arbetar inom området fysisk aktivitet och detta görs genom att låta eleverna själva välja 

helt fritt, utforma regler och demokratiska processen som avgör vilka aktiviteter som ska finnas samt 

att fritidslärarna själva planerar aktiviteter i syfte att utmana elevernas förmågor och kunskaper. 

 

De idrottslärare som vi har intervjuat upplever det mer som att deras ordinarie undervisning i ämnet 

idrott och hälsa inte är fullt tillräcklig för att eleverna ska tillämpa sig tillräckliga erfarenheter och 

kunskaper för att på fritid och med egen planering få den fysiska aktivitet som behövs i deras 
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utveckling. Därför arbetar idrottslärarna mycket med att arrangera friluftsdagar eller dylikt som 

sträcker sig utöver ordinarie idrottsundervisning.  

 

Samverkansformerna mellan fritidslärarna och idrottslärarna i vår studie upplevs av våra 

intervjupersoner som nästan obefintliga. Utvecklingsformerna för detta samarbete beskrivs med att 

båda verksamheterna vill vara mer involverade i varandras arbeten. Det är även respondenternas 

uppfattning att om skolan och fritidshemmet ska arbeta som en och samma enhet där arbetsområden 

och dess innehåll planeras mellan de lärare som har området i sitt uppdrag skulle det främjande arbetet 

gynna elevernas utveckling i större omfattning.  
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Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt ställa den tidigare forskningen kring ämnet mot de resultat som vi kommit 

fram till genom våra intervjuer med lärare i fritidshem samt idrott och hälsa. Vi har valt ut de delar 

som vi finner mest intressant och kommer att diskutera dessa i förhållande mellan tidigare forskning 

och resultatet. Vi har valt att fokusera på det främjande arbete som sker i båda verksamheterna samt 

samverkansformerna. 

Främjande arbete för ökad fysisk aktivitet 

De fritidslärare vi intervjuat beskriver att de arbetar i så lång utsträckning det går med elevernas 

önskemål kring de olika fysiska aktiviteterna som erbjuds på fritidshemmet. En del fritidslärare som 

deltagit i studien har beskrivit en större möjlighet till utevistelse och varierad miljö än andra. Samtliga 

respondenter i denna studie upplever att de arbetar med att utveckla elevernas fysiska aktivitet. Utifrån 

den forskning som Åhs (2002) presenterar ger fritidshemmets aktiviteter eleverna möjlighet att röra sig 

i allsidiga miljöer, inte bara för att tillgodose barnens fysiska välbefinnande, utan även för att utveckla 

barnens grundläggande psykiska behov. Enligt vår studie ger fysiska övningar eleverna möjligheterna 

till att utveckla kunskaper såsom hjälpsamhet, rättvisa, uthållighet och respekt för andra elever. Det är 

vår mening att, för att utveckla skolgårdarna efter behov, idrottslärare och fritidslärare bör vara 

delaktiga i utformningen tillsammans med arkitekt. I och med detta är det vår förhoppning att 

skolgårdarna utformas så att eleverna ges möjlighet till fysisk aktivitet hela dagen. 

 

Berg & Boström (2018) beskriver ett problem inom fritidshemmets verksamhet då den nya läroplanen 

som kom 2011 ställer högre krav på fritidshemmens verksamhet och innehåll. Problematiken som 

beskrivs i studien handlar om det arbete som sker för att implementera innehållet från läroplanen in i 

verksamheten. De fritidslärare som vi har träffat i vår studie har inte beskrivit något sådant problem 

utifrån arbetet med fysisk aktivitet. Det verkar, enligt respondenterna, vara en relativt stor del av 

fritidshemmets verksamhet i dagsläget. Kanske är det så att ju fler fritidslärare som tar examen efter år 

2011, då den nya läroplanen kom ut, desto lättare blir arbetet med innehållet i den. Det vi menar här är 

att de som studerat enligt den senaste utbildningsformen till lärare i fritidshem har, liksom vi, i sin 

utbildning arbetat aktivt med innehållet och därför blir implementeringen inte en problematik i 

verksamheterna.  

 

Om vi ser till idrottslärarnas respons på vår fråga kring arbetet med att främja fysisk aktivitet kan vi se 

sambandet med den forskning som Engström (2002) presenterar kring den tradition av främjande 

fysisk aktivitet som finns inom ämnet idrott och hälsa. Det Engström (2002) och våra respondenter 

påvisar är att den ordinarie idrottsundervisningen är tydlig med vilka färdigheter och kunskaper 

eleverna behöver för en god utveckling. Utöver detta beskriver våra respondenter, främjande för 

elevernas fysiska aktivitet även på fritiden krävs planering för arrangemang i form av friluftsdagar eller 

hälsofrämjande temadagar och veckor i syfte att eleverna ska intressera sig för fysisk aktivitet. Vi 

funderar över om dessa dagar och arrangemang måste till i verksamheten för att eleverna ska intressera 

sig för fysisk aktivitet. Då resultatet visar att eleverna uppskattar dessa fysiska aktiviteter undrar vi om 

det går att anpassa den ordinarie undervisningen, så att dessa aktiviteter ryms i den ordinarie 

undervisningen. Åhs (2002) beskriver ämnet idrott och hälsa som något som ska hjälpa eleverna till 
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utveckling av grovmotoriska färdigheter, samt vara en plats för personlig utveckling på det sociala 

planet.  

Samverkan 

I dagsläget beskrivs samverkan mellan lärare i idrott och hälsa och fritidslärarna som dålig enligt de 

lärare som vi har intervjuat i vår studie. Den beskrivning som målas upp av respondenterna handlar 

till största del om hur de vill utveckla samverkansformerna mellan skola och fritidshem.  

 

Johansson (2000) beskriver hur skolverksamheten är den stora vinnaren från det att fritidshemmen 

slogs ihop med skolan. Det forskaren menar med det påpekar även fritidslärarna i vår studie, att den 

samverkan som råder endast sker under skoltid. Detta vill fritidslärarna, men även idrottslärarna, 

utveckla och förändra genom att bjuda in varandra till de olika verksamheterna samt att skapa en 

gemensam arena för planering av undervisningen i fritidshemmet och skolan. I resultatet av vår studie 

kan vi se exempel på hur samverkansformerna skulle kunna utvecklas. En del av respondenterna vill 

se en förändring av APT (arbetsplatsträffarna) där de vill att det ges tid till att gemensamt utveckla ett 

bestämt arbetsområde där de lärare som har detta i sin undervisning, oavsett verksamhet, deltar för att 

samla kompetensen i helhet. Att arbeta utifrån ett bestämt syfte för att säkerställa inlärningen hos 

eleverna är något som Munkhammar (2001) beskriver i sin forskning som centralt för att utveckla 

verksamheterna. Utifrån de samtal vi haft med pedagogerna i vår studie och den forskning vi 

presenterat tycker vi att det vore ett stort steg för skol- och fritidsverksamheten organiserar en arena 

där kompetens och arbetsområde står i fokus istället för vilken verksamheten pedagogen tillhör. 

Forskningen som Munkhammar (2001) beskriver menar att med olika former av pedagogisk inriktning 

kan lärare inom skolan och fritidshemmet främja elevernas utveckling efter deras förutsättningar.  

 

Både idrottslärare och fritidslärare i vår studie beskriver hur de vill involvera varandra i det arbete som 

sker i verksamheterna. De menar då att om idrottslärarna planerar för exempelvis friluftsdagar så kan 

fritidshemmet vara delaktiga i både planering och utförande. Flera sådana exempel lyfts fram i vårt 

resultat, bland annat kring rastverksamheten. Dock finns det ingen forskning som har undersökt denna 

typ av samverkansform. Om detta skulle implementeras som en självklar del i skola och fritidshem 

skulle det dock kunna anses som ett systematiskt samarbete för att nå ett gemensamt mål, vilket är 

grunden för en samverkan och anledningen till att fritidshem och skola slogs ihop (Falkner & 

Ludvigsson 2016). 

Slutsatser och framtida studier 

Genom den studie som vi har genomfört är det vår uppfattning att det främjande arbetet för elevernas 

fysiska aktivitet beskrivs av respondenterna i olika utsträckningar i verksamheterna vi har undersökt. 

Det som framkommer tydligt för oss är att samtliga respondenter anser detta som ett viktigt arbete på 

grund av barn och ungdomars allt mer stillasittande vardag (Nyberg, 2017). Det material vi har fått 

fram genom tidigare forskning samt resultatet av intervjuerna visar att det finns förutsättningar och en 

vilja att utveckla detta arbete. Utifrån denna studie tar vi med oss kunskaper om hur vi kan utveckla 

samverkansformerna i vår kommande yrkesroll som lärare i idrott och hälsa samt fritidshem. 
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I denna studie har vi undersökt hur lärare i idrott och hälsa samt lärare i fritidshem samverkar för barns 

fysiska aktivitet i olika skolformer. Kring detta ämne är forskningen nästintill obefintlig, därför är detta 

ämne något för framtida forskning. Vi skulle även vilja se att det kommer forskningar kring hur skola 

och fritidshem kan samverka med vårdnadshavare för att främja elevernas fysiska aktivitet även 

utanför verksamhetens omfång.  Då vi endast genomfört intervjuer med lärare i de olika skolformerna 

skulle det naturliga steget vara att gå över till observationer av de skolor där vi genomfört våra 

intervjuer på. Det vore intressant att jämföra lärarnas uppfattningar om hur de arbetar med hur de 

faktiskt ser ut i verkligheten.  
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Bilaga 1 

  

 

Intervjuguide 
 

Detta är en intervjuguide som vi kommer att användas oss av under intervjuerna för vår 

studie. Vi har valt att ha övergripande och stora frågor som öppnar för reflektion och 

diskussion då vi tror att det skapar möjlighet för den intervjuade att berätta sin egen historia. 

 

Intervju med lärare i fritidshem: 
 

1. Berätta om hur fritidshemmet arbetar med rörelse och fysisk aktivitet.  

2. Samverkerkar ni på något sätt med idrottslärarna på skolan, i så fall hur?  

3. På vilket sätt kan samverkansformerna utvecklas på er skola?  

4. Idag sker många debatter och studier visar på barnens allt mer stillasittande vardag, 

utifrån din yrkesroll; hur ser du på arbetet med fysisk aktivitet och det ansvar du som 

lärare har för att lära eleverna hur viktigt det är? 

5. Hur har du uppfattat elevernas intresse för fysisk aktivitet? 

 

 

Intervju med lärare i idrott och hälsa 
1. Berätta om hur ni som idrottslärare arbetar med rörelse och fysisk aktivitet.  

2. Hur skulle du beskriva din samverkan med fritidshemmet?  

3. Vilka möjligheter ser du med att samarbeta med fritidshemmet? 

4. På vilket sätt kan samverksformerna utvecklas på er skola?  

5. Idag sker många debatter och studier visar på barnens allt mer stillasittande vardag, 

utifrån din yrkesroll; hur ser du på arbetet med fysisk aktivitet och det ansvar du som 

lärare har för att lära eleverna hur viktigt det är? 

6. Hur har du uppfattat elevernas intresse för fysisk aktivitet? 

 

 

Stödfrågor/följdfrågor/extra frågor 
1. Berätta gärna mer om vilka aktiviteter ni gör 

2. Hur samtalar ni med eleverna kring ämnet? 

3. Upplever du att eleverna efterfrågar mer fysisk aktivitet? 

4. Hur upplever du elevernas möjlighet till fysisk aktivitet på skolan? 

5. Får eleverna vara med och välja aktiviteter? 

6. Vilka möjligheter ser du i att samverka med.. den andra yrkesrollen    
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Bilaga 2 

 

 

 

Missiv  
 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som studerar grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete vars syfte är att undersöka hur fritidshem och 

lärare i idrott och hälsa samverkar för elevernas fysiska aktivitet. För att öka vår förståelse 

för detta vill vi genomföra intervjuer med några verksamma och utbildade lärare i 

fritidshem/fritidspedagoger samt lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 

minuter och vi kommer att förbereda några övergripande frågor kring arbetet med fysisk 

aktivitet och samverkan. 

 

Med detta missiv vill vi fråga om vi kan få ta del av den erfarenhet och de tankar som ni har 

kring ämnet. Med samtycke av er vill vi spela in intervjuerna på en ljudfil, detta för att vi ska 

kunna lyssna till intervjuerna i efterhand och komma vidare i vårt arbete. När ljudfilerna har 

transkriberats, dvs. överförts till textform, kommer dessa att raderas. 

 

Enligt forskningsetiska principer är erat deltagande helt frivilligt samt att i det färdiga arbetet 

kommer varken personer eller platser att kunna identifieras. Detta för att ni ska känna en 

trygghet i att delge era tankar och erfarenheter utan att det ska påverka er position i arbetet 

eller i övrigt. 

 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under v.17 och v.18. Om ni är villig att ställa upp på en 

intervju så vill vi att ni svarar till någon av oss via mail, adresserna finns i slutet av missivet, 

så kontaktar vi er för att bestämma plats och tid för intervjuerna. 

 

Om ni har funderingar kring vårt examensarbete, intervjuerna eller övriga frågor kring 

studien så kan ni kontakta oss för mer information. 

 

Hälsningar 

 

Marcus Halling maha1613@student.miun.se 

 

Linus Westberg liwe1010@student.miun.se 
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