
 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet på 

Fritidshemmet 

 

En kvalitativ intervjustudie av fritidspedagogers uppfattning om fysisk 

aktivitet 

Physical activity in after-school 

A qualitative study of after-school teachers perception of physical activity 

Rikard Wester 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Lärarutbildningen 

Examensarbete 15hp 

Handledaren: Dan Åkerlund 

Examinatorn: Anders Broman 

Datum: 2013-10-31 

Löpnummer 

  



Abstract 

The aim of this work is to investigate what after-school teachers from various 

schools and after-schools feel about the importance of physical activity. But 

also how they work to stimulate and support children/pupils physical activity 

development in the after-school center.  

The work also highlights health from a physical perspective. The study 

provides a historic look of the conditions for the after-schools. Through 

qualitative interviews I want to find out how the after-school pedagogue 

thinks of physical activities importance for the health and development of the 

children. How they work with their new assignment Lgr11 to be a supple-

ment to school. In summary the results indicate that all the respondents think 

that it is important to work with physical activity.  

Childrens interest have decreased in physical activities while the mobile, the 

Ipod and the computer have become more interesting hobbies. The leisure 

pedagogue likes to offer a “smorgasbord” to the children/pupils that contain 

various activities. It is very important that they are allowed to choose activity 

themselves. 

The physical activity should be done in an enjoyable way. Some leisure- 

pedagogues thought that by being flexible in their planning, they could 

stimulate childrens interest in physical activity and also social interaction at 

the after-school center. 
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Sammanfattning 

Syftet med följande arbete är att undersöka vad fritidspedagoger från olika 

skolor och fritidshem anser om den fysiska aktivitetens betydelse. Men även 

hur de arbetar för att stimulera och stödja barn/elevers fysiska utveckling på 

fritidshemmet.  

Arbetet belyser också hälsa ur ett fysiskt perspektiv. Studien ger en historisk 

tillbakablick om fritidshemmets villkor. Med hjälp av kvalitativa intervjuer 

vill jag ta reda på hur fritidspedagoger tänker kring fysisk aktivitets betydelse 

för barn/elevers hälsa och utveckling. Hur de arbetar med sitt nya uppdrag i 

Lgr 11 att komplettera skolan när det gäller fysisk aktivitet. Sammanfatt-

ningsvis pekar resultatet på att alla respondenterna tycker att det är viktigt att 

arbeta med fysisk aktivitet.  

Barn/elevers intresse har minskat gällande fysisk aktivitet, i stället har mobil, 

ipad och dator tagit över en stor del av deras fritidsintressen. Fritidspedago-

gerna vill erbjuda ett ”smörgåsbord” av aktiviteter, där det är viktigt att 

barn/elever får välja själva.  

Den fysiska aktiviteten ska ske på ett lustfyllt sätt. Några av fritidspedago-

gerna tyckte att genom att vara flexibel och variera sin planering kunde de 

stimulera barns intresse för fysisk aktivitet men också det sociala samspelet 

på fritidshemmet. 

Nyckelord: fritidshem, fritidspedagog, fysisk aktivitet  
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1 INLEDNING 

Idag är det inte bara vuxna som fått en allt mer bekväm livsstil. Även barn rör 

sig allt mindre på grund av att det finns färre naturliga tillfällen till aktivitet i 

vardagen, det är få barn som går eller cyklar till skolan eftersom skolvägen 

anses vara farlig. Likaså gäller det många av de platser där man tidigare 

kunde leka fritt(Bromberg 2009) Samhället förändras och vi med det. I takt 

med IT-samhällets utveckling, sitter vi allt mer stilla framför tekniska hjälp-

medel. Människan oavsett barn eller vuxen är präglad av det samhälle hon är 

uppväxt i. Händelsen av ett sunt/gott liv betonar sig på vad människan i sig är 

välbekant med, inte minst i relation till hälsan, ekonomin och saker som är 

absoluta att ha tillgång till (Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2000)   

En pedagogisk metod att utveckla fysisk rörelse hos elever är ämnet idrott 

men det finns så mycket mer i skolan som berör fysisk rörelse. Fritidsverk-

samheten i skolan har mer utrymme att planera och genomföra sin verksam-

het än den obligatoriska verksamheten . Eftersom skolan är en del av samhäl-

let förändras också de styrdokument skolan har att följa. I Lgr11 finns hälso-

perspektivet med på flera ställen. 

”Den svenska skolans verksamhet ska bygga på ett hälsoperspektiv och 

inom detta perspektiv hamnar fysisk rörelse. En allsidig rörelseförmå-

ga är något barn inom skolan ska få utveckla samt ett intresse för att 

vara fysisk aktiva och vistas i naturen” (Lgr 2011, sid 51) 

 Frågan är hur fritidspedagogerna förhåller sig till fysisk aktivitet? Vilket 

utrymme den får beror på vem som arbetar i verksamheten och/eller vilken 

uppfattning personen har om fysisk aktivitets betydelse för människans hälsa 

men framför allt hur det påverkar barn/elever. Denna slutsats dras genom 

mina intervjuer senare i studien. 
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1.1 Bakgrund 

Anledning till att jag har valt att skriva om fysisk aktivitet på fritidshemmet 

har sin grund i att jag som liten upplevde att det var mycket aktiviteter både 

inomhus och utomhus på det fritids jag gick på. Fritidspedagogerna verkade 

även ha ett brinnande intresse för att vi elever skulle hålla oss aktiva under 

fritidsvistelsen. Det fanns ett annat engagemang än vad det gör idag för att vi 

barn skulle röra på oss. Min upplevelse är att engagemanget angående fysisk 

aktivitet på fritidshemmet har förändrats över tid. Vi påverkas av IT-

samhället idag, som i sin tur påverkar skolans värld. Förutom egna reflektio-

ner från min tid som fritidsbarn har jag under min tre års utbildning till 

Lärare i fritidshem fått komma ut på VFU-praktik och upplevt fritidsverk-

samhet från ett annat perspektiv. Jag är nyfiken på hur den har förändrats 

över tid. 

En viktig del i barns fysiska, sociala och personliga utveckling är möjligheten 

till fysisk aktivitet och motorisk träning. Den fysiska aktiviteten hos ett barn 

är viktig för barnets aktuella och framtida hälsotillstånd. Motorisk stimule-

ring och träning genom fysisk aktivitet i förskola/skola har positiva effekter 

på barns grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detal-

jer. Barn med omoget eller avvikande grovmotoriskt rörelsemönster har ofta 

även andra problem, till exempel tal, - koncentrations- och inlärningssvårig-

heter (Ericsson 1997) I sin avhandling ” koncentration, motorik och skolpre-

station” menar Ericsson att det finns ett samband mellan motorisk träning och 

skolprestation. Resultatet i hennes studie pekar på att ökad fysik aktivitet och 

extra motorikträning kan ha betydelse för elevers skolprestationer i svenska 

och matematik (Ericsson 2003)  

 Lgr 11 finns inskrivet att 

”Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysisk aktiva och vistas i natu-

ren. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda lev-

nadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysisk välbefinnande”( Lgr 2011,sid51) 
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1.2 Begrepp 

Hälsa är något positivt och som betonar det sociala och de individuella 

tillgångarna samt den fysiska förmågan (Tankesmedjan, 2008) I denna studie 

används begreppet hälsa i betydelsen resultatet av fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet infattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid 

och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motivation och frilufts-

liv (SBU rapport 181,2006)  

Med fritidsverksamhet menas den verksamhet skolans elever går till före och 

efter den obligatoriska skolans slut (Ann S. Pihlgren 2011) Denna verksam-

het är alltså inte obligatorisk men ska finnas på varje skola. Här ska även 

samarbetsformer mellan förskolan, skola och fritidshem ska utvecklas för att 

berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket 2011) I 

denna rapport används fritidsverksamhet även som fritidshem och fritids i 

betäckning samma sak. 

Lärare med inriktning mot fritidshem: Innebär legitimation i ett skolämne 

som ger läraren möjlighet kunna dela sin tjänstgöring mellan skola och 

fritidshem. 

Fritidspedagoger: Har att ge barnen en meningsfull, stimulerande och ut-

vecklande fritid som är varierade och utgår från barnens behov och intressen. 

Men även förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysisk, intellek-

tuella, sociala och emotionella utveckling (Allmänna råd, Skolverket 2007) 

Yrkesgruppen som avses är personer med fritidspedagogutbildning. Individer 

som arbetar på fritids men inte har denna utbildning räknas alltså inte in i 

begreppet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med intervjustudien är att undersöka fritidspedagogers uppfattning om 

vikten av fysik aktivitet på fritidshemmet. Samt hur fritidspedagogerna 

möjliggör fysisk aktivitet i fritidsverksamheten. Syftet är sammanfattat i 

följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar fritidspedagogerna betydelsen av fysisk aktivitet på fri-

tidshemmet och på sin egen fritid 

 Hurudan roll har fritidspedagogen när det gäller att stimulera fysisk 

aktivitet på fritidshemmet? 

 Hur arbetar man med fysisk aktivitet på det här fritidshemmet? 

 Vilka möjligheter har fritidshemmet till fysisk aktivitet? 

 

 

1.4 Disposition 

I litteraturgenomgången berörs begreppet hälsa ur ett fysiskt perspektiv. 

Genomgången innehåller också en historisk överblick av fritidsverksamheten 

för att beskriva fritidshemspedagogikens utveckling över tid. För att lyfta 

fram pedagogikens roll för att höja statusen på läraryrket i fritidshem. Här 

berörs också vilket utrymme fritidspedagogerna har att möjliggöra fysisk 

aktivitet för eleverna. I metoddelen redovisas hur studien planerades, genom-

fördes och hur resultaten bearbetades. 

Under rubriken resultat redovisas valda intervjuresultat. I diskussionsdelen 

kopplas litteraturgenomgången till intervjuresultaten och en diskussion kring 

detta görs. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Forskningsläget synen på hälsa ur ett fysiskt perspek-

tiv och barn/elevers motoriska utveckling beroende 

på ålder. 

 

I Världshälsoorganisationen, beskrivs att 1946 ansågs hälsa inte endast vara 

avsaknaden av sjukdom, kroppsligt välbefinnande kan även vara en samman-

koppling av trygghet och socialt sammanhang, det vill säga att det fysiska, 

psykiska och sociala samspelar. WHO ändrade sin definition av hälsa år 2006 

till att vara ett avsnitt i vardagslivet.(Tankesmedjan, 2008) 

I Skolverket kan man läsa att positiva upplevelser av rörelser och friluftslivet 

under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i 

livet(Skolverket, 2007) 

Fysisk aktivitet är något som alla har minne ifrån. De flesta är positiva till 

fysisk aktvitet. Medan några har en negativ känsla både fysiskt och psykiskt. 

För att känna den positiva känslan är det viktigt individen får möjlighet att 

närma sig olika typer av aktivitet utifrån sin egen erfarenhet och balansen 

mellan säkerhet och utmaning måste vara jämn. 

Det är viktigt att känna till att barnen i (1:a och 2:a klass)har olika tempo i att 

tillägna sig motoriska färdigheter. Många behöver tid att lära sig de grund-

läggande rörelserna så att de automatiseras i leken, vardagslivet och under-

visningssituationer. Barn i (3:e och 4:e klass)vill och kan använda sig av sina 

fysiska färdigheter i idrottsövningar, dans och kastövningar. Det är viktigt att 

de kan behärska övningen men också få nya utmaningar. Fysisk aktivitet 

under uppväxten möjliggör optimala förutsättningar för tillväxt och föränd-

ring av dels skelettets form och dels sammansättning av de ämnen som 

tillsammans bildar skelettet. Tillväxt och förändring av ämnenas inbördes 

förhållanden i muskulaturen. Tillväxt och förändring av form, andningssätt 

och användningsfrekvens hos andningsorganen. Tillväxt och förändring av 
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elasticiteten och effektiviteten i de syretransporterande organen/ hjärta och 

blodkärl. Tillväxt och förändring av förmågan att tåla föda i matsmältnings-

organen. Tillväxt och förändring av förmågan att leda och tolka impulser i 

nervsystemet(Grindberg, Langlo, Jagtöien,2000)Om alla barn ska få nyttja 

sin faktiska rörelsepotential krävs det att det finns många positiva rörelseerfa-

renheter som gör att lusten till prövning och mod finns(Hansen & Langlo 

Jagtöien,2006:16) 

 ”Upplevelsen av ett gott liv beror på vad man är van vid, inte minst i 

förhållande till hälsa, ekonomi och saker som är nödvändigt att ha till-

gång till”(Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002)  

Dagens stillasittande livsstil är ny för människan. Genom hela historien har 

livsvillkoren innefattat fysisk ansträngning. En god rörelseförmåga har varit 

en förutsättning för att överleva. Idag är det betydligt färre än förr som få sitt 

behov av att röra på sig tillfredställt. Men det är livsvillkoren som har föränd-

rats inte kroppen. För att fungera bra behöver den fortfarande detsamma som 

stenåldersmänniskan naturligt fick- rejäla doser av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras på följande sätt. Med fysisk aktivitet menas 

generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär 

all typ av muskelaktiviteter som exempelvis promenader, hushålls – och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning. En 

klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av fysisk aktivitet 

(Bromberg, 2009) 
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2.2 En tillbakablick över barns möjligheter till fysisk 

aktivitet i samhället 

I slutet av 1800-talet rådde det stor fattigdom i Sverige och industrierna 

utvidgades. Barn i fattiga familjer gav sig ut för att tigga och snatta eller till 

arbete för att tjäna pengar till familjen. Vilket i sin tur ledde till att barnen 

inte gick till skolan i den omfattning de skulle behövt (AnnS. Pihlgren, 2011)  

På grund av detta grundades arbetsstugor som är idag grundkonstruktionen 

till dagens fritidsverksamhet i svenska skolor. Målsättningen med arbetsstu-

gorna var att förhindra fattigdom hos barn genom att lära upp dem till  

arbetare och att få dem att gå till skolan. Arbetsvisionen var övervägande, 

barnen fick lära sig hantverk bland annat att laga skor och kläder, tillverka 

borstar, tofflor, bastsaker och korgar. I stora drag var arbetsstugorna öppna 

mellan klockan fem och sju på kvällen(Ann S. Pihlgren ,2011) 

Skolan erbjöd eleverna närvaro varannan dag för flickor och varannan dag för 

pojkar (Inge Johansson, 2011) Sysselsättning sågs också som ett tillägg till 

skolans teoretiska innehåll och en hel del stillasittande(Johansson, 1985) 

Denna typ av hantverk och fostrande roll för arbetsstugorna tappade sin 

status som den centrala verksamheten under 1930 och 40-talet (Svensson, 

1981) Verksamheten skulle istället göras i skolan medan tiden på arbetsstu-

gorna skulle vara ledig tid och ägnas åt avkoppling och läxläsning. Vid den 

här tiden bytte verksamheten även namn till eftermiddagshem (Svensson, 

1981) På 1960-talet utvecklades eftermiddagshemmen till att ha hand om 

barnen även på morgonen och under lov. Verksamheten ändrade delvis 

inriktning på så vis att läxläsning försvann medan rekreation kom i centrum. I 

takt med denna utveckling förändrades namnet ännu en gång. Det nya namnet 

blev fritidshem (Johansson, 1985) Under1970-talet gjorde man försök med 

något som kallades ”öppna fritidshem” i landet (Inge Johansson, 2011) Det 

var en ny struktur för fritidshem sammankopplat med skolan(SOU 1974:42) 

och det skulle vara ett stöd för skolan att sammanfoga sig till närsamhäl-

let(Inge Johansson, 2011) Under mitten av 1970-talet granskades denna 

rapport ”öppna fritidshem” som Barnstugeutredningen hade gjort tidigare och 
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granskningen upptäckte att det inte var helt enkelt att etablera samverkan 

mellan fritidshem och skolan. På grund av att de båda verksamheterna repre-

senterade två olika traditioner och pedagogiska kulturer (Inge Johansson  

,2011)  

”Skolans kultur var undervisningsorienterad med starka inramningar, 

tidsstyrning etc., medan fritidshemmets kultur var omsorgs- och till-

synsorienterad med en mjuk inramning och en större betoning på fria 

aktiviteter och barns fria val”( Inge Johansson 2011, sid 86)  

Under den här tiden och framåt började man inse att barn på fritidshemmet är 

barn och inte elever, som i skolan, där elever präglas av vissa förväntningar 

(Ann S. Pihlgren, 2011) 

”På Fritidshemmet har barnen kvar sin barndom. De förväntas leka 

och ha roligt och vara just barn”(Klerfeldt 1999,sid 83) 

Det här är ständigt en viktigt och grundläggande uppgift idag för det pedago-

giska arbetet i fritidshem men med lite andra förtecken än för hundra år 

sedan. I stort sett inkluderas alla barn idag av fritidspedagogik och fritids-

hem. Fritidshemmet erbjuder alla barn att på ett fritt sätt tilldela sig åt aktivi-

teter som fördjupar deras intresse och ger dem potential att pröva på nya 

(Inge Johansson, 2011)Betydande samhällsförändringar och en tidigare 

skolstart för många barn innebär att förskola, fritidshem och skola är tvungna 

att erbjuda barn fler tillfällen att vara fysiskt aktiva. Barnen måste få tid och 

utrymme för lek och fysisk aktivitet i sällskap med vuxna som vet barns 

behov i detta avseende. Dagens fritidslärare bedriver även sin verksamhet 

med förtecken där så väl den sociala kompetensen som lärandet tillmätts 

betydelse samt iscensätter miljöer utifrån barnens behov och försöker lära 

barnen att interagera och kommunicera (Ann S. Pihlgren, 2011)   
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2.3 Fritidspedagogens roll och fritidshemmets uppdrag. 

De som började arbeta på föregångsformerna till fritidshem var antingen 

oavlönade unga kvinnor eller folkskolelärarinnor som arbetade extra för att 

tjäna pengar. ”Fritidspedagogernas” uppgift vid den här tiden var att ta hand 

om de barn som kom ifrån ett fattigt hem. Pedagogerna undervisade barnen 

med hjälp av riktiga hantverkare för att barnen skulle lära sig utöva enkla 

hantverksarbeten (Inge Johansson ,2011) Så småningom började frågan 

väckas om inte eftermiddagshemmen borde ha personal som var särskilt 

utbildad för verksamheten och barnens ålder 1964 startades den första utbild-

ningen av fritidspedagoger och den förlades till yrkesskolan(Rohlin, 1995) År 

1977 blev fritidspedagogutbildningen en högskoleutbildning och fick officiell 

status som lärarutbildning (Johansson, 1985)  

Under år 1993 förlängdes utbildningen till tre år tillsammans med förskollä-

rarutbildningen, kallad barn- och ungdomspedagogisk examen. Idag har 

fokus för läraren med inriktning på fritidshem gått från att fokusera på barns 

utveckling till att se till barns lärande på fritidshemmet. Lärande och under-

visning har en egen kultur, formellt lärande på fritidshemmet behöver inte 

ske utifrån vad styrdokumentet säger. Fokus inom fritidspedagogiken känne-

tecknas av barnens initiativ men också av en analys av vilka kompetenser 

barnen behöver utveckla (Parling ,2005) 

Fritidshemspersonalens uppdrag enligt de Allmänna råden är, att förena 

omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling . Personalen erbjuder barnen en meningsfull stimule-

rande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov 

och intresse (Skolverket, 2007)   

Fritidsläraren befinner sig i olika områden såsom klassrumsundervisningen, 

fritidshemmet och rasterna. Dagens fritidslärare bedriver sin verksamhet med 

förtecken där så väl den sociala kompetensen som lärandet tillmätts betydel-

se(Ann S. Pihlgren, 2011) 
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Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan att 

möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller 

studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig 

uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet 

styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14)  

Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Fritidshem vid specialsko-

lor och sameskolor ska tillämpas specialskolans respektive sameskolans 

läroplaner från 2011( Skolverkets hemsida, 2013) 

Yrkesrollen för lärare med inriktning mot fritidshem har förändrats genom 

åren. Lärarna arbetar i arbetslag med klasslärare och lärare på fritidshemmet 

(Ann S. Pihlgren 2011) Yrkesrollen består av utvecklande av barns sociala 

samspel och identitet. Organisation av formella och informella miljöer för 

barnen. Arbete med barnen på fritid genom lek, rörelse, estetiskt och prak-

tiskt arbete och vardagslärande.  

Innehållet i fritidshemmet upplevs som förändrat över tid. Det är mindre 

styrda aktiviteter nu än tidigare. Fritidshemmet tolkas som barnens fritid. 

Utvecklingen går från bestämda aktiviteter och kurser till, att fritidsaktiviteter 

och fritidsysselsättningar erbjuds. I verksamheten betonas uteleken eller 

uteaktiviteter som vardagliga moment. Vad gäller fritidshemmets mål beto-

nas den sociala kompetensen. 

 I fritidshemmet är det arbetet med gruppen som fokuseras. Den största 

förändringen har fritidshemmet genomgått om man jämför med förskola och 

skola. 

 Den går från ” arbetsläroplan ” till ” fritidsläroplan" med betoning på att när 

barnen är på fritidshemmet är det deras fritid medan skolan är deras jobb. För 

fritidspedagogerna kan man i nutid säga att det finns en integrerad del genom 

LPO 94 (1998) och den samlade skoldagen då fritidspedagogen integreras i 

skolarbetet men att integreringen slutar i och med skoldagens slut och att 
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fritidshemmets verksamhet är ganska artegen(Ann-Christine Vallberg Roth, 

2002) Enligt Kärrby är fritidspedagogernas huvudsakliga kompetens  

”Att arbeta med grupprelationer, med barnens övergripande sociala 

och allmänna utveckling och att arbeta i praktiska och konkreta sam-

manhang med barns lärande”( Kärrby ,2002s.145) 

 

Litteraturen som används vid forskningsstudien av barns möjligheter till 

fysisk aktivitet på arbetsstuga och senare på fritidshemmet pekar på att 

mycket har förändrats i hur samhället ser på barns möjligheter till lek, fysisk 

aktivitet och lärande i skola och fritidsverksamhet. Läroplanen Lgr11 stödjer 

arbetet på fritidshemmet i att ge eleven en meningsfull fritid samt komplette-

ra barns sociala och emotionella utveckling. 

 

3 METOD 

I det här kapitlet beskrivs valet av metod för studien. Det presenterar även 

urvalet av respondenter samt genomförande och bearbetning av materialet 

3.1 Metodval 

Denna metod kallas kvalitativ intervju. Syftet var att undersöka hur fritidspe-

dagoger förhåller sig till fysisk aktivitet på fritidshemmet. Metoden möjliggör 

en så nyanserad bild som möjligt av hur fritidspedagogerna ser på sin roll 

Kvalitativa intervjuer består av enkla raka frågor och på dessa får man 

innehållsrika komplexa svar. Intervjumetoden arbetar med ord och inte 

siffror. Den ger nyanserade svar och en möjlighet att komma åt den upplevda 

vardagsvärlden.  
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”Den liknar ett vardagssamtal men som professionell intervju har den 

ett syfte och inbegriper en specifik teknik. 

 Den är halvstrukturerad och är varken ett öppet vardagssamtal eller 

ett slutet frågeformulär”( Kvale och Brinkmann, 2009) 

 

Intervjuformen som användes var semistrukturerade intervjuer. Förberedda 

frågor användes, men de behövde inte ställas i en särskild ordning. Dessutom 

gavs utrymme för nya frågor beroende på vad informanten svarad (Bryman, 

2002) Detta för att få en så avspänd situation som möjligt mellan intervjuare 

och respondent. 

Det användes en frågemall (bilaga1) där frågorna var öppna för att respon-

denterna skulle kunna utveckla sina svar (Denscombe, 2000) Denna intervju-

form är en halvstrukturerad forskningsintervju.  

Jag tog först kontakt med dem via telefon och förklarade då mitt syfte med 

studien och presenterade också undersökningsfrågorna. Jag informerade om 

de etiska forskningsprinciperna och frågade om de ville delta i studien. Alla 

frågor presenterades muntligt innan intervjun påbörjades. 

3.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fem fritidspedagoger, varav tre kvinnor och två män. 

De arbetar alla med barn i olika åldrar på fritidshem och i grundskolor i 

Småland.  Alla är utbildade fritidspedagoger men med lite olika utbildningar i 

botten som förskollärare, fritidsledare och som utbildad grundlärare mot 

fritidshem. Alla har olika lång yrkeserfarenhet och kommer från olika kom-

muner. Tre av dem arbetar i samma kommun men på olika fritidshem. Jag 

valde medvetet att intervjua utbildade fritidspedagoger med olika lång 

yrkeserfarenhet, olika kön och ålder för att kunna få så stor variation som 

möjligt i svaren. Detta med tanke på eventuella olikheter i hur intervjuperso-

nerna ser på fysisk aktivitets betydelse på fritidshemmet, beroende på hur 
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lång tid de arbetat, vilken utbildning de har samt personliga värderingar på 

fysisk aktivitets betydelse . 

3.3 Genomförande 

Jag tänkte först på vilket ämne jag ville undersöka, sedan formulerades syfte, 

undersökningsfrågor och tillvägagångssätt.  Pedagogerna var dels kända av 

mig sedan min skoltid, vilket kunde påverka intervjusvaren men även nyan-

ställda pedagoger i fritidsverksamheterna finns i forskningsintervjun. Alla 

pedagoger var positivt inställda och vi bestämde tid och plats som passade 

respondenterna. Intervjuerna genomfördes på respektive fritidspedagogs 

arbetsplats.  

Under intervjuerna med fritidspedagogerna använde jag min telefon som 

inspelningsinstrument. Men också kurslitteratur av Kvale och Brinkman, 

Lgr 11 samt Bryman. Där hittades styrdokument och intervjuteknik som jag 

kunde hitta inspiration i och luta mig emot under frågeställning, nedtecknan-

det samt sammanställning av intervjustudien. Jag använder mig av Brymans 

metod 

 ”Jag anser att jag mätt det jag hade för avsikt att mäta, genom att an-

vända intervjuer och att studiens resultat har validitet "( Bryman, 

2002) 

Jag citerar även Kvale, Brinkman för att beskriva mitt sätt att genomföra 

intervjuerna med respondenterna. 

”Jag ville beskriva respondenternas uppfattning och tankar kring äm-

net och använde mig då av den kvalitativa forskningsintervjun”(Kvale 

och Brinkman ,2009) 

 

Vid intervjuerna med fritidspedagogerna ställde jag frågor om hur de såg på 

fysisk aktivitet. Vilken betydelse de tyckte att den har i fritidsverksamheten 

och hur de arbetade för att denna aktivitet skulle finnas i verksamheten.  
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3.4 Bearbetning 

När jag sedan lyssnat av de olika samtalen skrev jag ner svaren och reflekte-

rade över vad jag fått svar på om det var relevant för min studie och relatera-

de sedan till kurslitteraturen.  

För att analysera och bearbeta intervjutexten använde jag meningskoncentre-

ring vilket innebär att man för samman intervjuerna till kortare formuleringar 

(Kvale och Brinkman ,2009) Jag valde sedan att analysera och tolka de data 

jag samlat in och skapade mig ett helhetsintryck av intervjustudien. Efter 

detta sökte jag efter likheter och skillnader i de olika respondenternas svar. 

Dessa svar ligger till grund för mitt fortsatta resonemang om fysisk aktivitet 

på fritidshem. 

 

3.5 Etiskt förhållningssätt 

Jag har utgått ifrån fyra övergripande etikregler som har formulerats av 

(Vetenskapsrådet , 2011) De fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid första kontakten med dem 

som jag valt att intervjua informerade jag om mitt syfte med intervjun och 

presenterade frågeställningarna. Jag berättade att deltagandet i intervjun var 

frivilligt (informationskravet). Innan intervjun hade jag fått samtycke av var 

och en (samtyckeskravet). Alla jag intervjuade fick påhittade namn och att all 

information jag fått kommer att raderas efter bearbetning (konfidentialitetsk-

ravet). Jag förklarade också att all information jag fått under intervjun förva-

ras säkert och användas bara i denna studie( nyttjandekravet). 
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3.6 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier som gäller vid bedömningen av 

kvaliteten i en kvantitativ undersökning. I denna kvalitativa studie används 

kriteriet trovärdighet, som kan påvisas genom att visa val av teoretiskt per-

spektiv och begrepp som är relevanta för studiens syfte, samt hur studien 

genomförts och att det finns ett syfte och frågeställningar som besvarats och 

diskuterats( www.specialped.se ) 

Genom att använda semistrukturerad intervju, då jag kunde ställa följdfrågor 

försökte jag undvika feltolkningar. Syftet med intervjufrågorna var att få reda 

på respondenternas egna tankar, uppfattningar och arbetssätt när det gäller 

fysisk aktivitet. Alla respondenterna har svarat med intresse och engagemang 

på hur de ser på studiens fråga. Det är svårt att veta om svaret blivit annor-

lunda om respondenterna varit några andra än dem jag valt att intervjua. 

Resultatet av studien kan ha påverkats av att respondenterna inte var så 

många. Även om de representerade olika fritidshem i kommunen hade det 

kanske haft betydelse för forskningsstudiens resultat om fritidspedagoger från 

flera kommuner intervjuats. I den aktuella kommunen finns bra förutsättning-

ar i utemiljön, närhet till olika fritidsanläggningar och skolornas idrottshallar. 

Alla kommuner har kanske inte dessa optimala förutsättningar vad gäller 

fritidshemmets miljö, vilket kan ha påverkat svaren om fritidspedagoger från 

andra kommuner deltagit i forskningsintervjun. 

Det bör nämnas att antalet inskrivna barn på fritidshemmen kan vara olika 

och att personaltätheten kan variera i kommunerna. Vilket inte kom fram i 

denna studie då endast en kommun representerades i forskningsstudien . 

 

4 RESULTAT AV INTERVJUERNA 

I detta avsnitt redovisas den bearbetade informationen, som jag har fått från 

intervjuerna med fritidspedagogerna. Här förklaras fritidspedagogernas olika 

uppfattning och åsikter kring fysiska aktivitet. Genom direkta citat från 

http://www.specialped.se/
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respondenterna presenteras resultatet. Svaren kategoriseras i fyra olika 

kategorier, för att de ska bli så tydliga som möjligt. Genom frågeställningen 

om hur man arbetar med fysisk aktivitet på fritidshemmet, ta reda på hur 

fritidspedagogernas uppfattning styr valet av fysisk aktivitet i verksamheten.  

I bilaga, 1 till denna studie presenteras de olika frågorna som användes vid 

intervjun med fritidspedagogerna. Svaren har bearbetats i tabellform bilaga, 2 

där frågor och svar redovisas separat för var och en av de fem respondenterna 

som deltog i forskningsstudien. Dessa frågor ställdes och besvarades i inter-

vjun och presenteras i forskningsstudien 

 Vad är fysisk aktivitet för dig på fritidshemmet och på din egen fritid? 

 Hurudan roll har fritidspedagogen när det kommer till barns fysiska 

aktivitet på fritids? 

 Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet på det här fritidshemmet?  

 Vilka förutsättningar har fritidshemmet att arbeta med fysisk aktivi-

tet? 

 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

För att säkerställa respondenternas anonymitet används påhittade namn, och 

de är Karin, Ann-Sofie, Thomas, Veronica och Karl. 

Karin utbildad förskollärare och fritidspedagog är den första respondenten. 

Hon har 10 års erfarenhet av yrket som fritidspedagog och har jobbat med det 

sen 2003. Innan dess jobbade Karin som förskolelärare. Hennes nuvarande 

arbetsplats är en skola som ligger i en liten stad i Småland. Här har hon 

jobbat i tre år. 

Andra respondenten i den här rapporten är Ann-Sofie. En fritidsledare och 

förskolelärare sedan 1988. Ann-Sofie har kombinerat dessa yrken hit och dit. 

Men sen år 2000-2003 fick hon utbildning av kommunen hon jobbar i och 
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kompletterade sig till fritidspedagog. På den arbetsplats hon befinner sig nu 

har hon arbetat ca 10 år  

Thomas som är den tredje respondenten har jobbat som fritidspedagog i 

tjugofem år. Han började som fritidsledare runt 1990-1991 och gick sedan en 

fritidspedagog utbildning fram till 1996.  Nu har han titeln fritidspedagog. 

Den arbetsplats Thomas är på nu har han jobbar på i 8 år. 

Veronica har jobbat i skolan sedan 1975 men utbildade sig till fritidspedagog 

1991 och sedan dess jobbat inom fritidshem. Hon har därmed en lång yrkes-

erfarenhet. Veronica är den fjärde respondenten i denna rapport. 

Karl är den sista respondenten i denna intervjustudie. Han är examinerad 

lärare i fritidshem sedan 2011 och har sedan dess jobbat inom fritidshem och 

skola som idrottslärare mot yngre åldrarna.  

Alla respondenterna arbetar med barn från årskurs 1-6. 

 

4.2 Vad är fysisk aktivitet för dig på fritidshemmet och 

på din egen fritid? 

Det är tydligt bland fritidspedagogerna att fysisk aktivitet är att röra på sig 

och att det är en alltmer viktigare pusselbit än tidigare i ett barns liv oavsett 

om barnen är i skolan eller det är på fritiden. Eftersom det är lätt att försum-

ma de möjligheter som finns till fysisk aktivitet på fritiden. 

”Det är att röra på sig, på vilket sätt man än vill. Det ska vara lustfyllt 

och detta tänk använder jag när det kommer till fysisk aktivitet för 

barn, det ska vara lustfyllt.” Ann-Soife  

Ett par fritidspedagoger menar även, att ett stort intresse hos barn och ung-

domar är att sitta framför tv-spelet, ipaden och smartphonen, pågrund av den 

stora utvecklingen i spelindustrin här i Sverige samt utveckling av IT-

samhället överhuvud taget.  
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”Dagens barn sitter mycket stilla vid datorn eller tv-spelet, tränar bara 

öga- handkoordination men det gäller att använda hela kroppen och 

det är det vi strävar efter. Fysisk aktivitet handlar också om att röra på 

sig efter sin förmåga och för sitt välbefinnande”. Thomas     

 

Fritidspedagogen Karin förklarar att den fysiska aktiviteten är viktig för barns 

fysiska utveckling, samt för det intellektuella och det sociala. Jag märker att 

hon tycker att barn inte aktiverar sig fysiskt på sin fritid. Den fysiska aktivite-

ten handlar endast om nödvändiga rörelsehandlingar i deras vardag. 

”Idag kan jag tycka att den fysiska aktiviteten för allt fler barn är att 

gå fram och stänga på tv, datorn eller tv-spelet för nu ska det spelas. 

Men jag försöker ideligen få den fysiska aktiviteten att färga av sig till 

att ”stänga på tv” klippa gräset, följa med pappa och mamma för att 

handla, gå ut med husdjuret om man har något eller gå till skolan istäl-

let för att få skjuts. En sådan liten sak som att gå ut med soporna eller 

hämta morgontidningen är fysisk aktivitet för mig. Att man får barnen 

att upptäcka den fysiska aktiviteten i det vardagliga livet på ett roligt 

sätt, är viktigt. Här på fritids tycker jag att vi når ”vi” känslan, att 

barnet får uppleva något roligt tillsammans med sina vänner och andra 

barn på fritids. Tycker även att fysisk aktivitet inte alltid behöver vara 

förberett utan kan även vara väldigt spontan.”Karin 

Veronica och Karl är inne på samma tråd som Karin och menar att den 

fysiska aktiviteten är viktig för barn . 

”Idag ser jag att allt fler barn sitter stilla och det kommer att bli ett 

samhällsproblem tror jag, det är viktigt att vi uppmuntrar barn att göra 

fysiska aktiviteter allt ifrån klassrumsaktiviteter till utomhusrörelser.” 

Veronica   

Karl säger även att den fysiska aktiviteten har samband med det sociala 

samspelet. Här skiljer sig deras metoder genom att Karin betonar att fritids-

pedagogernas uppgift är att styra aktiviteterna i klassrummet och utomhus till 
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fysiska rörelser. Medan Karl menar att barnen ska leka fritt och välja fysiska 

aktiviteter själva. 

”Fysisk aktivitet behöver inte bara vara i skolidrotten eller föreningsli-

vet utan det är all sorts rörelse man utför dagligen. Barn leker oftast 

tillsammans och genom fysiska aktiviteter lär de sig kommunicera med 

varandra dessutom”. Karl 

 

4.3 Hurudan roll har fritidspedagogen när det kommer till 

barns fysiska aktiviteter på fritids? 

Karin och Ann-Sofie känner att deras roll är att finnas till hands, att vara ett 

stöd för barnen när de upptäcker sitt eget sätt att röra på sig. 

”Vi är en jätteviktig del kring detta. Vi hjälper barnen på vägen att 

upptäcka deras egna sätt och stil på att röra på sig för det handlar om 

att barnet måste få känna sig trygg i det hon eller han gör. Som fritids-

pedagog vill jag vara en vuxen kompis som finns tillhands för barnen 

att hitta deras välbefinnande inom den fysiska aktiviteten.”Karin  

”Min roll är att väcka nytt intresse för ny gamla aktiviteter och att fin-

nas till hands för barnen, att röra på sig är viktig för både kropp och 

själ ”. Ann-Sofie 

 

Thomas, Karl och Veronica har samma värderingar när det gäller sin roll i 

förhållande till den fysiska aktiviteten. 

”Det gäller att erbjuda ett ”smörgåsbord” av fysiska aktiviteter till 

barnen, följa Lgr 11 men arbeta individuellt med varje barns fysiska 

förmåga”.  Thomas    
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4.4 Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet på det här 

fritidshemmet? 

Det märks att de fritidspedagoger som intervjuats använder olika metoder för 

att stärka den fysiska aktiviteten på sin arbetsplats. 

”Jag och mina kollegor använder oss av något som vi kallar smörgås-

bordet´. Det innebär att vi fritidspedagoger tillsammans med barnen 

samlar på oss olika aktiviteter som barnen sen kan använda på fritids 

eller på rasterna. Det är viktigt att ge barn valmöjligheter till att välja 

själv vad han/hon vill göra.“ Thomas  

 

Alla fritidspedagoger har en åsikt om att det är fantasin som sätter gränserna 

kring arbetet med fysisk aktivitet och inte väderlek eller årstider.  

”Vi arbetar med barn i blandade åldrar och använder då 

´piggelinsnurra ´en pedagogisk metod där man skriver ner olika fysiska 

aktivteter på en papperssnurra som sedan fylls med olika färger efter 

att aktiviteten gjorts. Det vill säga vi erbjuder barnen olika fysiska ak-

tiviteter. När aktiviteterna är klara färgar barnen olika rutor på snur-

ran så att det blir som en morot att barnen gjort så många saker som 

möjligt på snurran. Det är ett utarbetat arbetssätt för att få igång bar-

nen till fysisk aktivitet. ”Veronica 

”Jag tillsammans med min kollega använder skolgården så mycket som 

möjligt som ett material till barns fysiska aktivitet. Vi kombinerar även 

den fysiska aktiviteten med utomhuspedagogik. Det vill säga motorisk 

träning samt att använda olika naturmaterial för inlärning av till ex-

empel matematik, teknik och naturkunskap. ”Karl  

 

Ann-Sofie poängterar att det är viktigt att ha planerade aktiviteter. Hon menar 

att det annars lätt blir konflikter bland barnen på rasterna. Händer det något är 

det viktigt att fritidspedagogen kan prata med barnen och reda ut vad som 
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inträffat för att konflikten inte ska följa med in i klassrummet och störa 

undervisningen. 

”Barnen behöver styrda aktiviteter även på raster. Vi arbetar med vårt 

lärande på fritids och klassläraren arbetar med sitt i klassrummet. Det 

är ett nytt arbetssätt för att samarbeta runt eleverna för att optimera 

inlärningen.”Ann-Sophie 

 

 

4.5 Vilka förutsättningar har fritidsverksamheten att 

arbeta med fysisk aktivitet? 

Flera fritidspedagoger berättar om att utevistelse på skolgården är en del av 

fritidsverksamhetens vardag. En av respondenterna tycker att det är självklart 

att fritidsverksamheten kompletterar skolan och erbjuder varierande fysiska 

aktiviteter och social träning eftersom eleverna förväntas kunna sitta stilla i 

klassrummet. Det är bra att det finns nedskrivet i styrdokumenten att fritids 

ska komplettera skolan. 

”Vi har en tydligare tyngd i skollagen att arbeta med fysisk aktivitet. 

Det är skönt att kunna luta sig mot Lgr 11 när man gör saker på fritids, 

samt att veta att det finns ett bra utbud av aktiviteter i den här kommu-

nen. Att det finns en kommunikation och ett samarbete mellan fritids-

verksamheten och alla olika föreningar som till exempel fotboll, tennis, 

innebandy med flera. Men också ha tillgång till idrottshallen efter skol-

tid. Då barnen får leka fritt, springa, spela fotboll, hoppa hopprep, och 

mycket annat. ”Karin 

Några av fritidspedagogerna säger att de har tillgång till skolans gymnastik-

sal, tennishall och ibland ishall på vardagar. Där använder de både styrda 

aktiviteter och fri lek. 
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”Det finns lekar, tafatt, fotboll man kan göra i idrottshallen, det finns 

något för alla barn och det går inte att jämföra olika elever, alla kan 

hitta något vad gäller fysisk aktivitet . Fritidspedagogen måste påvisa 

aktiviteter men inte styra barnen för mycket. Aktivera barnen men på 

deras villkor.”Veronica 

”Vi satsar mycket på fysisk aktivitet här genom att få vara i idrottshal-

len, vara utomhus och att samarbeta med olika idrottsföreningar.”Ann-

Sofie  

Det är tydligt att kommunen där respondenterna är anställda har goda förut-

sättningar att erbjuda fritidsverksamheten möjligheter till fysisk aktivitet.  

Fritidspedagogernas arbetsätt skiljer sig på vissa punkter. Några använder 

styrda planerade aktiviteter andra låter barnen välja fritt i större utsträckning. 

De anser att barnen sitter stilla för mycket och de är oroade för barnens 

framtida hälsa och välbefinnande i samhället. De arbetar aktivt med att 

stimulera barnen till fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

 

5 DISKUSSION 

Syftet med studien är att ta reda på fritidspedagogens åsikt om fysisk aktivitet 

och dess betydelse. Men också på vilket sätt de kan stödja och främja 

barn/elevers fysiska utveckling på fritidshemmet. 

 

 Vad är fysisk aktivitet för dig på fritidshemmet och på din egen fritid? 

Genom mina intervjufrågor har jag fått reda på fritidspedagogernas tankar om 

vad fysisk aktivitet är för dem. Respondenterna tolkar fysisk aktivitet som 

alla möjliga rörelser då man använder sin kropp. De använder begrepp som 

finmotorik, grovmotorik, och koordination som omfattar alla kroppsrörelser. 

Fysisk aktivitet ger i många sammanhang möjlighet till att träna socialt 

umgänge och samarbete. Man blir medveten om sig själv och andra både 
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fysiskt och psykiskt (Grindberg, Langlo Jagtöien ,2000) De betonar också att 

det är viktigt att ha roligt när man rör på sig. Fritidspedagogerna säger, att det 

är viktigt att själv få välja den fysiska aktivitet man brinner för som olika 

lagsporter eller individuella träningsformer. Vardagliga sysslor ses också som 

möjlighet till fysisk aktivitet, man rör på sig varje dag. När det gäller den 

fysiska aktiviteten har jag fått en inblick i vad den verkligen betyder för 

barnets välbefinnande och utveckling till en harmonisk individ. 

 

 Hurudan roll har fritidspedagogen när det kommer till barns fysiska 

aktivitet på fritids? 

Fritidspedagogerna menar att de finns som stöd och inspiratörer för 

barn/elever på fritidshemmet. En av respondenterna vill vara en vuxen 

kompis, en annan vill visa på gamla lekar som komplement till barnens egna 

fysiska aktiviteter. De betonar att de kan visa upp ett` smörgåsbord´ av 

aktiviteter som barnen kan välja på utifrån sina intressen. 

Den yngsta respondenten säger också att den sociala emotionella utveckling-

en är beroende av fysisk aktivitet. Men också att inlärningen främjas av att 

barnen är fysiskt aktiva.  

”Fysiska färdigheter är viktiga för barn både i skolarbetet och i var-

dagssituationer de påverkar andras och uppfattning om barnet och har 

betydelse för barnets självuppfattning”( Grindberg, Langlo Jagtöien 

2000) 

Jag upplever att åsikterna inte skiljer sig åt mellan respondenterna. De vill 

vara inspiratörer och finnas till hands för barnen, uppmuntra dem till fysisk 

aktivitet . Fritidspedagogerna anser också att inlärningen i skolan går lättare 

om fritidsverksamheten kompletterar skolan med att erbjuda olika fysiska 

aktiviteter. 
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 Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet på det här fritidshemmet?  

 

Fritidspedagogerna arbetar lite olika vad gäller fysisk aktivitet. Några tycker 

att det är viktigt att kunna erbjuda olika miljöer där barnen får prova på fysisk 

aktivitet utifrån eget intresse. En annan vill uppmuntra barn/elever genom en 

så kallad ´motivationssnurra´ där man fyller den med så många aktiviteter 

som möjligt. En av respondenterna betonar att rasterna är viktiga där fritids-

pedagogen finns med och aktiverar barnen, men också styr upp och hanterar 

de konflikter som kan förekomma. Utomhuspedagogiken är en viktig del för 

några av fritidspedagogerna. 

Alla respondenterna säger att barn/elever vistas i skolan många timmar. Det 

har skett en ökning av antalet inskrivningar på fritids vilket innebär att 

pedagogernas tid för varje enskilt barn har minskat. Man ser också en fara i 

att barn/elever sitter allt mer stilla framför dator, Tv, mobilsurfande. Det vilar 

ett stort ansvar på fritidspedagogerna att stimulera barnen till fysisk aktivitet.  

Fritidshemmets uppdrag och krav finns nedskrivna i styrdokumenten och 

synliggör arbetet på verksamheten. 

Fritidshemmet ska enligt respondenterna inte styra barnen för mycket det är 

en plats där de tillbringar sin fritid . I litteraturen Fritidshemmet (Pihlgren, 

2011) refererar hon till skolagen enligt följande. 

 

”Fritidshemmet ska erbjuda eleverna rekreation och en meningsfull fri-

tid samt stimulera deras utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå 

från en helhetssyn på eleven och elevens behov”(SFS 2010:800,13 

kap2) 

Barn/elevers trivsel på fritidshemmet är minst lika viktig. De ska inte uppleva 

prestationskrav utan känna, trygghet, kamratskap, men också få stimulans att 

pröva många olika fysiska aktiviteter. 
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 Vilka förutsättningar har fritidshemmet att arbeta med fysisk  

aktivitet? 

 

Under samtliga intervjuer framkommer att fritidspedagogerna använder 

fysiska aktiviteter varje dag. De menar att den fria leken är mycket viktig och 

att barn/elever måste få välja aktivitet själva. Några använder sig av skolgår-

den i stor utsträckning som erbjuder möjligheter till bollspel, klättring, hoppa 

hopprep, bland annat. Några fritidshem har också tillgång till skolans idrotts-

hall i veckan. Det finns även möjlighet att utnyttja kommunens tennishall och 

ishall, vilka erbjuder många möjligheter för fritidsverksamheten att arbeta 

med fysisk aktivitet. 

”Förutsättningen för att barn ska uppleva fritiden som meningsfull är 

att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande 

får stort utrymme”(Inge Johansson, 2011) 

 

En reflektion jag gör är, att de fritidshem jag besökt ser olika ut. Förutsätt-

ningar varierar beroende på lokal och utemiljö. De verksamheter som har 

tillgång till idrottshall, ishall tennishall och närhet till skog och mark har 

naturligtvis de mest optimala förutsättningarna. Alltså kan det vara av stor 

betydelse vilket fritidshem barnet/eleven är inskrivet på för att det ska få så 

bra förutsättningar för sin fysiska aktivitet som möjligt. Kommunerna har där 

ett stort ansvar att förlägga fritidshemmet i ändamålsenliga lokaler med 

närhet till idrottsanläggningar, skog, eller andra rekreationsmöjligheter för 

barn/elever.  Borde nästan skrivas in som ett krav att det ska finnas likt kravet 

på bibliotek på skolan. Men det ligger också ett stort ansvar på fritidspedago-

gerna att planera sina aktiviteter utifrån styrdokumenten och en helhetssyn på 

barnet/eleven för att främja den fysiska aktiviteten. Det har framkommit att 

fritidspedagogens egen syn på vad fysisk aktivitet är spelar stor roll för vilka 

aktiviteter man väljer i fritidsverksamheten. Det finns olika arbetssätt på de 

aktuella fritidshemmen. Några av pedagogerna betonar att barnen ska ha 

valmöjlighet på sin fritid efter skolan. Andra vill styra upp och stimulera till 
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ökad fysisk aktivitet. Jag har fått svar på hur fritidshemmet kan komplettera 

skolan med utbildning i fysisk aktivitet, sociala och emotionella utveckling 

som Lgr11 lagstadgar. Jag har också förstått att fritidspedagogens engage-

mang är viktigt för hur barnet ser på sig själv, sin fysiska utveckling och sitt 

välbefinnande. Det är även viktigt sett ur ett samhällsperspektiv hur fritids-

pedagogen använder de resurser som finns och hur de tolkar och följer Lgr11 

för att optimera barn/elevers fysiska aktiviteter och sociala utveckling med 

tanke på hur barnen/eleverna kommer att agera i samhället som vuxna indivi-

der. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vid intervjun användes en frågemall med öppna frågor för att respondenten 

skulle kunna utveckla sina svar (Descombe, 2000) Detta kändes bra för mig 

och respondenterna. Intervjuerna var avspända och innehållet var klart och 

fokuserat på studien. Innan intervjuerna kontaktade jag fritidspedagogerna i 

god tid för att ge dem tid att fundera kring ämnet. Några av dem var kända av 

mig sedan tidigare vilket gjorde att intervjun kändes lätt att genomföra då 

miljön och respondenten var bekant för mig. Detta kan eventuellt ha påverkat 

resultatet av intervjun, vilket kompenseras av de respondenter som jag inte 

träffat tidigare. Om min studie skulle fått samma resultat om den genomförts 

på nytt om den alltså är tillförlitlig (Bryman, 2000) vet jag inte eftersom 

endast fem stycken fritidspedagoger intervjuades. Deras åsikter speglar 

endast en bild av fritidspedagogers förhållningssätt till fysisk aktivitet på 

fritidshemmet Intervjueffekten kan vara att respondenterna svarar på ett sätt 

som de tror att jag förväntat mig.(Patel och Davidsson, 2003) Eftersom de vet 

att jag läst på om fysisk aktivitet på fritidshemmet under min utbildning till 

Lärare i Fritidshem. 
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5.2 Vidare Forskning 

Under arbetets gång har det uppkommit flera intressanta tänkbara forsk-

ningsområden. Jag kan tänka mig att forska kring fritidspedagogens yrkes-

roll. Det känns som om det finns en viss oklarhet i yrkesrollen, om den 

tydliggörs ökar också yrkets status och professionalitet. Ett annat område är 

genusperspektivet, är det skillnad på hur flickor/pojkar utövar fysisk aktivitet 

på fritidshemmet? Samt är det skillnad på manliga/kvinnliga pedagogers 

arbetssätt när det gäller att lära barn/elever om fysisk aktivitet? 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

2. Vilket år utbildades du? 

3. Vad är fysisk aktivitet för dig på fritidshemmet och på din egen fritid?  

4. Hurudan roll har fritidspedagogen när det kommer till barns fysiska 

aktivitet på fritids? 

5.  Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet på det här fritidshemmet?  

6. Vilka förutsättningar har fritidshemmet att arbeta med fysisk aktivi-

tet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 

Resultat i tabell av intervju med respondenterna 

 

 

 

Vänster kolumn är de frågor som ställdes vid forskningsstudien om Fysisk 

aktivitet på Fritidshemmet. 

P1-P5 = Individer som deltagit i forskningsstudien. 

Svaren på frågorna redovisas för varje individ i respektive kolumn. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Uppfattning om 

fysisk aktiviet 

Att röra på 

sig på olika 

sätt 

Röra på sig 

efter förmåga 

Ska vara 

spontan och 

rolig 

Viktigt att 

uppmuntra till 

fysisk aktivitet 

Det är inte 

bara idrott utan 

lek olika 

fysiska 

aktiviteter 

Fritidspedagog roll Väcka 

intresse för 

gamla lekar 

och 

aktiviteter 

Erbjuda ett 

smörgåsbord 

av aktiviteter 

Vara en vuxen 

kompis 

Följa Lgr 11, 

arbeta 

individuellt 

 

Följa Lgr 11, 

arbeta 

individuellt 

 

Arbetet med fysisk 

aktivitet på 

fritidshemmet 

Ge eleverna 

möjlighet att 

välja på 

olika 

aktiviteter, 

samla idéer 

 Finns med på 

rasterna styr 

upp lek och 

aktiviteter 

Använder 

skolgården där 

det finns olika 

möjligheter till 

lek och lärande 

Använda en 

´piggelinsnurra

´ olika 

aktiviteter som 

stimulerar 

tillfysisk 

rörelse 

Fritidshemmets 

möjlighet till fysisk 

aktivitet 

Närhet till 

skola, 

idrottshall 

samt 

fritidsan-

läggning 

Närhet till 

skola, 

idrottshall 

samt fritidsan-

läggning 

Närhet till 

skola, 

idrottshall   

samt  fritidsan-

läggning 

Närhet till 

skola, 

idrottshall 

samt fritidsan-

läggning 

Närhet till 

skola, 

idrottshall 

samt fritidsan-

läggning 

      


