AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI
Avdelningen för utbildningsvetenskap

Fysisk aktivitet på fritidshemmet

En studie om 51 verksamma lärares syn angående fysisk aktivitet på
fritidshemmet samt deras samarbete med lokala idrottsföreningar.
Anna Borgqvist & Emma Lövgren

2017

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp
Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
Examensarbete för grundlärare I fritidshem: Pedagogik
Handledare: Paula Larsson
Examinator: Peter Gill

Borgqvist, A., & Lövgren, E. (2017). Fysisk aktivitet på fritidshemmet. Examensarbete i
pedagogik. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Akademin
för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

Abstrakt
Denna studie handlar om hur fritidshemmet arbetar för att främja barns fysiska aktivitet.
Syftet var att ta reda på hur fritidshemmet arbetar i sitt dagliga arbete för att främja
fysisk aktivitet samt vad fritidspedagoger har för tankar angående ett samarbete med
föreningslivet. För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en
semistrukturerad enkät som besvarades av verksamma fritidspedagoger. Resultatet visar
att fritidshemmen använder utelek för att uppnå daglig fysisk aktivitet. I studien framgår
det också att de flesta respondenterna menar att idrottshallen kommer till användning
för att ge barnen möjlighet till att röra på sig. Resultatet visar även att fritidspedagoger
tror att ett samarbete mellan fritidshem och föreningslivet kan leda till att barnen får ett
mer hälsosamt liv. En viktig aspekt för att ett samarbete ska kunna ske mellan parterna
är att de båda har en enad syn angående syftet till samarbetet.
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Inledning
Vi lever i ett samhälle som blir allt mer och mer stillasittande, det uppfinns flera olika
hjälpmedel som exempelvis rulltrappor och hissar för att undvika att vi människor ska
behöva använda våran fysiska förmåga. Surfplattor och telefoner har i allmänhet tagit
över människors vardag där även barn är inkluderade. Pettersson Normark (2012)
beskriver hur barnläkaren Hugo Lagercrantz anser att den nya tekniken kan ha en
negativ effekt. Lagercrantz menar att den spontana leken försvinner och barnen blir
istället stillasittande med digitala verktyg. Detta kan i sin tur leda till att en del barn är
mindre fysiskt aktiva än vad de skulle behöva vara för att ha en sund och god fysisk
hälsa (ibid.). Fastän fysisk aktivitet främjar hälsan och bidrar till att minska risken för
olika sjukdomar lever vi ändå i ett inaktivt samhälle och mycket talar för att fysisk
aktivitet har förändrats i en negativ riktning de senaste decennierna (Rasmussen,
Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004).
Ett aktuellt ämne inom media och politik är barns välmående. Det diskuteras mycket
angående att barn har blivit mer stillasittande än förr. Politiker och media anser att
skolan behöver ta ett större ansvar och hjälpa barnen till mer fysisk aktivitet. (Fridolin
& Wikström, 2016; SVT, 2016). Men hur gör skolan egentligen det? I och med att
fritidshemmet ska komplettera skolan är ämnet viktigt även för dess personal. Funderar
de något på det aktuella ämnet och i så fall, hur appliceras det i deras verksamhet?
Eftersom vi är blivande fritidslärare och intresserade av fysisk aktivitet och hur vi kan
arbeta med ämnet i framtiden kommer uppsatsen därför beröra hur fritidshemmet
arbetar för att främja barnens dagliga fysiska aktivitet.
I denna studie kommer begreppet fysisk aktivitet att användas genomgående. Med det
menas att barnen på fritidshemmet deltar i aktiviteter som syftar på att barnen ska röra
på sig. Det behöver inte enbart beröra idrott utan det kan exempelvis innefatta lekar
eller andra aktiviteter.
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Bakgrund
I det här avsnittet lyfts det fram hur ofta ett barn bör vara fysiskt aktiv. En presentation
om hur skolan och fritidshemmet kan arbeta för att främja den dagliga fysiska
aktiviteten beskrivs, samt vad föreningslivet kan ha för påverkan på barnen.

Uppväxten lägger grunden till ett hälsosamt liv
De allra flesta människor vet att kroppen mår bra av att röra på sig. Fastän befolkningen
innehar den kunskapen innebär det inte att alla människor väljer att leva ett aktivt liv.
Kroppen är som en maskin och därför är det viktigt att ta hand om den. Precis som en
maskin så kan kroppen lagas men det finns inga garantier på att den blir lika bra som
originalet (Ånemyr, 2011).
Riksidrottsförbundet (2009) menar att barn behöver röra sig aktivt 60 minuter per
dag för att tillgodose en god fysisk hälsa. Enligt Behrens, Wegner, Miller, Liebert och
Smiths (2015) projekt kan det dock vara svårt. Deras projekt involverade 113 barn
varav 40% uppgav att de inte skulle varit fysiskt aktiva under hela dagen om de inte
deltog i den fysiska aktiviteten som erbjöds på skoltid eller på fritidshemmet. Förutom
om barnen inte exempelvis cyklat eller promenerat till och från skolan.
Flera barn kan få prestationsångest inför fysisk aktivitet och är rädda för att
misslyckas (BUP, 2015). Barn kan vara rädda för att inte uppnå förväntningarna som
ställs av omgivningen eller uppnå kraven de har på sig själva (ibid.). Detta kan därför
leda till att barn väljer att inte delta i fysiska aktiviteter. Däremot menar Wallhead, Garn
och Vidoni (2013) att fysisk aktivitet inte ska handla om att lyckas eller prestera något.
De menar istället att det ska handla om att hitta ett intresse till att röra på sig, på ett sätt
som passar den enskilda individen för att hens kropp ska må bra. Kan barnen få en
positiv upplevelse av fysisk aktivitet i tidig ålder finns det stora chanser till att de senare
i livet fortsätter att vara aktiva och därmed också friskare (Riksidrottsförbundet, 2009).

Föreningslivet
Skolverket (2016) beskriver att undervisningen i skolan ska främja barnens intresse till
att vilja vara fysiskt aktiva. Lärarnas Riksförbund (2016) menar att skolan i dagsläget är
redan väldigt pressad av lärarnas arbetsuppgifter och undrar därför om skolan hinner
lära ut allt som finns skrivet i läroplanen. Rasmussen m.fl. (2004) uttrycker sina åsikter
angående deltagandet i föreningslivet. De menar att det är oerhört viktigt att barn är
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aktiva i föreningslivet eftersom samhället har blivit mer stillasittande än förr.
Riksidrottsförbundet (2009) uttrycker sin oro genom att belysa att den oplanerade
fysiska aktiviteten nästintill har försvunnit i dagens samhälle. Skolverket (2014) nämner
fritidshemmets roll i barnens fysiska aktivitet och menar att fritidshemmet kan fungera
som en bro till föreningslivet. Genom det samarbetet skulle fler barn kunna vara
medlemmar i någon förening som kan resultera i mer fysisk aktivitet för barnen (ibid).
Det finns en positiv trend i att delta i föreningslivet bland barn och ungdomar, 70% av
alla flickor och 75% bland pojkar i åldrarna mellan sju och femton är med i olika
idrottsföreningar (Statistiska centralbyrån, 2009).

Delaktiga lärare
Lärarbristen är stor i Sverige (Lärarförbundet, 2016) och därför kan det ifrågasättas om
lärarna hinner utföra sitt arbete och om de tid att vara delaktiga med barnen? I USA
gjordes en undersökning av Cavanagh och Meinen (2015) där de konstaterade att
personalbristen var en stor bidragande orsak till varför lärarna inte kunde vara delaktiga
i barnens lek. De var för lite personal för att de skulle kunna utföra sitt arbete på bästa
möjliga sätt (ibid.).
Lärarbristen kan leda till att det inte finns tid till att planera alla olika aktiviteter som
lärarna vill ska ske under skoltiden. Stegelin, Anderson, Kemper, Wagner och Evans
(2014) menar att även om en aktivitet inte är planerad eller överhuvudtaget lärarledd
kan barnens fysiska hälsa gynnas ändå med hjälp av barnens fria lek. Grindberg och
Jagtøien (2000) menar att en delaktig lärare kan främja leken betydligt mer jämfört med
fri lek. Vidare menar de att delaktiga lärare i barnens lek kan utgöra en positiv effekt
både för barnen och lärarna. Lärarna kan förhindra eller lösa konflikter som uppstår och
stödja upp leken som då kan pågå en längre stund så att den fysiska aktiviteten främjas
mer (ibid.).

Skolans uppdrag
Skolverket (2016) är också medvetna om att en positiv upplevelse av rörelse i tidig
ålder kan leda till att barnen väljer att vara fysiskt aktiva senare i livet. Vidare menar
skolverket att:
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att
få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska
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ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett
intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en
förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och
välbefinnande. (Skolverket, 2016, s. 25)

Ovanstående citat finns med i läroplanen under ämnet idrott och hälsa. Därför är det
idrottslärarnas uppdrag att ge barnen möjlighet att hitta ett intresse i fysisk aktivitet och
en förståelse om varför det är viktigt. Riksidrottsförbundet (2009) ställer sig
ifrågasättande till hur barnen ska hinna få all den kunskapen ämnet kräver. De menar att
den timplanen som finns inom ämnet idrott och hälsa inte räcker till för att uppnå
kursplanens mål.
Dagens utbildningsminister Gustav Fridolin är medveten om barnens dagliga inaktivitet
och tidsbristen inom ämnet idrott och hälsa (Fridolin & Wikström, 2016). Fridolin
menar att fler timmar inom ämnet inte är rätt lösning för att främja barnens dagliga
fysiska aktivitet. Vidare tillägger Fridolin att skolan måste hitta en väg för att barnens
skolgång ska bli mer aktiv. Detta ska göras i beaktning utifrån att inte belasta de redan
hårt pressade lärarna med fler arbetsuppgifter och inte heller utöka antalet timmar i
ämnet idrott och hälsa. Det är upp till varje skola och inte ett politiskt beslut om hur
skolan ser till så att barnen får tillgång till daglig fysisk aktivitet (ibid).

Fritidshem - komplement till skolan
Skolverket (2016) förklarar att fritidshemmets verksamhet ska vara ett komplement till
skolan och förskolan. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt för barnen
behöver fritidshemmet ta hänsyn till deras behov och intressen vid planering av
aktiviteter. Cavanagh och Meinen (2015) anser att fysisk aktivitet bör ta större plats på
fritidshemmet då dagen teknik ofta leder till att barnen bli stilla sittande framför diverse
skärmar.
En välplanerad skolgård som inspirerar till lek och rörelse är en förutsättning som
krävs för att uppnå fysisk aktivitet i den fria leken i skolan och på fritidshemmet
(Skolverket, 2014). Liljekvist (2012) beskriver att en välplanerad skolgård ska kunna
jämföras med en idrottshall för att främja grovmotoriska rörelser. Vidare menar
Liljekvist att redskap för att uppmuntra barnen till att hoppa, klättra, hänga, krypa och
balansera ska finnas tillgängligt på en välplanerad skolgård.
Behrens m.fl. (2015) berättar om projektet Keep It Moving, förkortat KIM. Projektet
handlar om fysiska aktiviteter efter skoltid, två gånger i veckan och en timme åt gången
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fick barnen delta i KIM. Den timmen innefattade 45 minuters fysisk aktivitet och 15
minuter då barnen fick äta mellanmål. Barnen uppskattade detta och även fast det inte
fanns något krav på att barnen skulle röra på sig i läroplanen valde dem att röra på sig
ändå. Föräldrarna till de barn som deltog i KIM fick vara med och utvärdera projektet
och nästan alla svarade att deras barn fått en bättre fysisk hälsa av att delta i projektet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att undersöka hur fritidshemmet arbetar i sin dagliga
verksamhet för att öka barnens fysiska aktivitet. Syftet är även att ta reda på hur
fritidspedagoger ser på samarbetet mellan fritidshem och idrottsföreningar.
Dessa frågeställningar kommer att behandlas i denna uppsats:
•

Hur arbetar fritidshemmet i sitt dagliga arbete för att ge barnen daglig fysisk
aktivitet?

•

Hur tror fritidspedagoger att samverkan mellan fritidshem och lokala
idrottsföreningar kan gynna barnen?

Metod
Här presenteras den metod som har legat till grund för att genomföra undersökningen.
Det som kommer att presenteras är hur metodvalet har gått till och hur urvalet av de
deltagande samt undersökningen har gått tillväga. Och på vilket sätt data har blivit
bearbetad och analyserad.

Metodval
För att få svar på undersökningens frågeställningar gjordes en kvantitativ studie med
hjälp av en semistrukturerad enkätundersökning.
En kvantitativ studie används för att få fram en viss procent om hur vanligt eller hur
ofta något innefattar (Trost, 2016). Ord som längre, fler eller mer är ord som ofta
förknippas med en kvantitativ studie. Om studien däremot helt undviker den sortens
frågor eller innebörd och enbart riktar sig mot hur människor tänker eller agerar i olika
situationer anses det vara en kvalitativ studie (ibid.). Eftersom denna studie inte enbart
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berört människors sätt att tänkta och agera utan också hur ofta fritidshemmets
verksamhet förekommer i olika situationer har därför en kvantitativ studie gjorts.
Med anledning av att en enkät skulle kunna bidra med fler antal deltagare på kort tid
jämfört med intervjuer valdes därför enkät som undersökningsmetod. En
internetbaserad enkät (se bilaga 1) valdes att användas då det är ett lättarbetat sätt att
enkelt nå ett stort antal individer (Bryman, 2011). Till enkäten medföljde ett missiv (se
bilaga 2) med information till deltagarna.
Med en semistrukturerad enkät menas att en enkät innehåller både öppna och slutna
frågor (Bryman, 2011). Vilket valdes att användas då undersökningsledaren kan få
möjlighet till följdfrågor som kan ge mer utvecklande svar (ibid.).

Urval och bortfall
Enkäten riktades till verksamma pedagoger och lärare på fritidshem. Därför kontaktades
en administratör på Facebookgruppen Fritidshem - tips på aktiviteter inne och ute.
Administratören har till uppgift att se till att gruppen fungerar utifrån vissa regler som
finns. Det stod ingenting i dessa regler om att dela länkar till undersökningar och därför
skickades en förfrågan om att få lägga ut länken till enkätundersökningen. Gruppen
bestod enbart av verksamma pedagoger och fritidslärare. Urvalet till enkäten var riktad
mot en specifik yrkeskategori. Däremot var valet att delta helt frivilligt för de 23,000
medlemmarna i Facebookgruppen. Av de 23,000 medlemmarna var det 51 stycken som
deltog i undersökningen. I och med att webblänken till enkäten delades i gruppen och
deltagandet var frivilligt kan det externa bortfallet inte bedömas. Däremot kan det
interna bortfallet presenteras. Med internet bortfall menas att respondenterna inte har
svarat på alla frågor hen ska ha svarat på (Trost & Hultåker, 2016). I enkäten som
användes i den här studien var det bortfall på fem utav frågorna. Fråga två och fyra A
hade ett bortfall. Fråga fem C och sex resulterade i fyra bortfall medans fråga sju hade
tre. Det interna bortfallet påverkade inte studiens resultat eftersom det enbart vara några
enstaka svar som föll bort.

Tillvägagångssätt
När valet av undersökningsmetod var klar påbörjades sökningen av relevant forskning
och litteratur kring ämnet fysisk aktivitet hos barn. Därefter kopplades det mot
fritidshemmet för att komma till användningen i studien. Med utgångspunkt från
läroplanen togs skolans uppdrag i aspekt angående barnens fysiska aktiviteter. På så sätt
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gjordes kopplingar mot fritidshemmet utifrån forskningen och litteraturen som hittades.
Sökningen gjordes för att få en förståelse hur det tidigare har sett ut i samhället och i
skolan. Men även för att få ett underlag till att utforma enkäten på ett så bra sätt att
respondenternas medverkan gav svar på undersökningens syfte.
Frågorna på en enkät bör vara utformade på ett sådant sätt att inga misstolkningar av
frågorna kan uppstå (Trost & Hultgren, 2016). Det vill säga att frågorna är utformade
med enkla ord och inte flera frågor i samma fråga (ibid.). I denna enkätundersökning har
frågorna därför utformats med hjälp av dessa riktlinjer.
Bryman (2011) menar att deltagarna sällan vill skriva utvecklande svar och bortfallet
av deltagare blir större om enkäten innehåller för många frågor och tar för lång tid att
besvara. Enkäten (se bilaga 2) innehöll totalt 14 frågor och uppskattades ta endast några
minuter att besvara. Frågorna på enkäten skapades utifrån författarnas egna erfarenheter
om hur och var fysisk aktivitet sker. Som enligt dessa erfarenheter sker i idrottshall eller
i planerade utomhusaktiviteter. Frågorna utgick även från vad läroplanen benämner
angående ämnet. Skolverket (2016) beskriver i läroplanen att fritidshemmet ska sträva
efter att ge eleverna möjlighet att uppleva glädjen i att röra på sig och på så sett få
förståelse för samt utveckla intresset för fysisk aktivitet. Utifrån erfarenheter och det
Skolverket (ibid.) skriver om fysisk aktivitet utformades frågorna för att kunna ge svar
på frågeställningarna denna undersökning har.
Missivet blev inlagt i direkt anslutning till enkäten, vilket var det första deltagarna
såg när länken till undersökningen öppnades. Bryman (2011) ger rådet att ha ett bra
introduktionsbrev till deltagarna som förklarar undersökningens syfte och varför den är
viktig. Med utgångspunkt i Brymans rekommendation utformades missivet. Deltagarna
fick information om undersökningens syfte samt information om hänsynen som tagits
till de etiska aspekterna. Även kontaktuppgifter till undersökningsledare och handledare
fanns med om det var något deltagarna funderade över.

Analys av data
Bryman (2011) menar att diagram är bland det vanligaste sätt att bearbeta insamlade
data på. Utifrån att enkäten till den här undersökningen gjordes i ett Google formulär
där programmet sammanfattade automatiskt respondenternas svar, skapade programmet
egna diagram. Det gick även att utläsa hur många som svarat på varje fråga. Vilket leder
till att analysen av insamlade data bestod av att granska respondenternas svar i de öppna
frågorna. Detta gjordes med hjälp av en whiteboardtavla där undersökningens två
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frågeställningar var i fokus. Utifrån respondenternas svar placerades svaren under
frågeställning ett eller två. Därefter söktes det efter kategorier utifrån svaren och två
huvudrubriker skapades med hjälp av två respektive tre underrubriker för att tydligare få
fram resultatet.

Etiska aspekterna
I enkätundersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra etiska krav
(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet innebär att deltagarna till undersökningen
ska få information om syftet för undersökningen. Syftet med samtyckeskravet är att den
deltagande har rätt att själv bestämma om hen vill medverka eller inte och har när som
helst rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar
om vilken anonymitet de deltagande och deras svar har samt hur svaren kommer att
behandlas (ibid.).
Då enkätundersökningen var internetbaserad och deltagarna blev slumpmässiga
bifogades missivet i inledningen till enkäten. Där gavs förklaring på hur de etiska
kraven beaktades. Respondenterna blev informerade om att deltagandet är frivilligt och
de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. De blev även upplysta om att
resultatet enbart kommer att användas i uppsatsen och att den kommer att publiceras på
DiVa, portalen där studenter lägger upp sina färdiga uppsatser. Deltagarna fick även
information om syftet med undersökningen samt kontaktuppgifter till
undersökningsledare och handledare för eventuella frågor.

Validitet och reliabilitet
Med validitet menas att genom den valda metoden få svar på undersökningens
frågeställningar (Rosenqvist & Andrén, 2006). För att uppnå en hög validitet delades
länken till enkäten i en Facebookgrupp med verksamma fritidspedagoger för att på så
sätt kunna svara på den här undersökningens frågeställningar. Den insamlade empirin
har sedan sammanställts och frågeställningarna har blivit besvarade utifrån
respondenternas svar.
Reliabilitet handlar om att det undersökningen mäter är tillförlitligt. Det svaren som
enkätundersökningen ger vid en första gång, ska vid ett senare tillfälle ge liknande svar
(Cohen, Manion & Morrison, 2011). Utifrån vad Cohen m.fl. rekommenderar
utformades frågorna på enkäten med enkla ord och med frågor som förhoppningsvis
skulle undvika missförstånd och på så sätt uppnå en hög reliabilitet. Frågorna på
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enkäten utformades även på ett sätt så att det vid senare tillfälle skulle kunna ges
möjlighet att ställa samma frågor igen och då få liknande svar.
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Resultat
Nedan kommer resultatet att presenteras. Kategoriseringar har gjorts utifrån analys av
empirin där två överordnade rubriker har skapats; vardagsarbete och framtidsarbete.
Den första rubriken har två kategorier; utelek och idrottshall. Den andra har tre
kategorier; ett intresse för framtiden, kompisrelationer samt samarbete mellan
fritidshem och föreningar.

Vardagsarbete
Här under har resultatet samlats om det som berör vad fritidshemmet gör i sitt dagliga
arbete för att främja barnens dagliga fysiska aktivitet.

Utelek
På fritidshemmet spenderar både barn och pedagoger tid utomhus. I undersökningen
framgår det att det som händer utomhus är att barnen ofta får välja mellan att leka fritt
eller medverka i någon aktivitet som är planerad av fritidspedagogerna. Flera
respondenter menar att de ibland kan uppleva att det är för lite personal för att utföra
sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Här nedanför kommer en presentation om vad
respondenterna anser att deras roll är vid utomhusvistelse. Utifrån respondenternas svar
kan slutsatsen dras att de har många olika arbetsuppgifter vid utelek.
Bygga relationer, lyssna, leka, uppmärksamma på ensamma, ge förutsättningar
för att lösa uppkomna konflikter, dela in lag, trösta, plåstra om, uppmuntra
gemenskap. (Enkätsvar)

Ovanstående citat belyser respondenternas komplexa arbete vid utomhusvistelse. Det är
inte att bara var ute, utan det är till exempelvis ha ansvar över och initiera till aktiviteter,
ansvara för närvarolistor samt lösa konflikter som uppstår. Till stor del handlar det om
att aktivera barnen, se till att alla har någonting att göra och att se till att alla har en
meningsfull tid. En respondent beskriver att hens arbetslag har ett stort intresse och
kompetens inom fysisk aktivitet och därför syftar många lekar under utomhusvistelsen
till att barnen ska få röra på sig. Fritidspedagogerna ser gärna att barnen ska ha
möjligheten att kunna välja om de vill leka fritt eller vara med på en planerad aktivitet.
En respondent nämner olika aktiviteter de sysslar med på fritidshemmet, exempelvis
olika lekar, tipspromenader, går till skogen och åker skridskor. Pedagogen har svarat att
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hen försöker se till att fritidstiden blir varierad - just med fri lek och styrd aktivitet. Hen
menar att mycket av de aktiviteterna som hen hjälper till med kan barnen klara av att
sköta själva, men att de kan ha svårt att starta upp någonting själva. Då hjälper hen till
att starta och sedan får barnen leka själva. Det fritidspedagogen här ovan har beskrivit är
inte helt ovanligt, flertalet av de som svarat på enkätundersökning startar upp aktiviteter
och sedan låter barnen leka själva. Den insamlade empirin visar att det även finns
fritidspedagoger som fortsätter vara med i leken även fast barnen kan leka själva. Till
större del svarar respondenterna att deras huvudsyssla utomhus är att vara rastvärd, att
ha uppsikt över skolgården för att förhindra eller för att lösa konflikter och samtidigt se
till att barnen är aktiva. Det finns även undantag till dessa arbetsuppgifter, ett fåtal
respondenter har beskrivit hur deras arbetsuppgift är att vakta barnen som är ute och
ibland även övervaka specifika barn.

Idrottshall
Utifrån enkätundersökningen framkom det att idrottshallen är ett populärt
användningsområde under fritidshemstiden. 90% utav de respondenterna som svarade
beskrev att deras fritidshem har tillgång till en idrottshall och utnyttjar den regelbundet
(se figur 1). De flesta använder den en gång i veckan medans cirka en femtedel bedriver
någon form av aktivitet utifrån sin verksamhet där varje dag. Ett fåtal fritids använder
idrottshallen mer oregelbundet och beskriver att barnen vistas där allt från 1 gång per
månad till 1 gång per termin (se figur 2). Alla fritidshem ges inte möjlighet att bedriva
sin verksamhet i en idrottshall eftersom det inte finns på skolområdet. En av
respondenterna förklarade att “vi hyr idrottshall som endast används vid lektionsidrott.” Respondenten syftar då på att det inte finns någon idrottshall på skolområdet
och på grund av den ekonomiska aspekten bekostar skolledningen enbart en hyra av
idrottshallen för att bedriva lektions-idrott, inte för fritidshemmets verksamhet.
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3a. Finns det tillgång till gympasal på skolområdet?
NEJ

JA - 90,2%
NEJ - 9,8%

JA

Figur 1 – Gympasal på skolområdet

3c. Om ja, hur ofta används den?
1 gång/termin
1 gång/månad
1 gång/dag

1 gång/vecka

1 gång/dag - 17,4%
1 gång/vecka - 71,7%
1 gång/månad - 4,3%
1 gång/termin - 6,5%

Figur 2 – Användning av gympasal

Framtidsarbete
Här nedanför presenteras respondenternas tankar kring samarbetet mellan fritidshem
och lokala idrottsföreningar samt hur respondenterna tror att det kan påverka barnens
framtida fysiska aktivitet.

Ett intresse för framtiden
Respondenterna menar att föreningslivet kan vara en god hjälp genom hela livet. Här
nedanför presenteras en sammanfattning utifrån vad de beskrivit i enkätundersökningen.
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Barnen kan hitta fritidsintressen utanför skola och fritidshem som kan bli
livslånga. (Enkätsvar)

Om barnen ges möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter genom föreningslivet
kan det leda till att individen hittar just sitt intresse menar respondenterna. Vidare
beskriver deltagarna att barnens fysiska hälsa kan gynnas om de hittar sitt egna intresse
och därmed fortsätter vara verksam i föreningen under flera år. Det kan i sin tur även
resultera i att barnen har ett mer aktivt liv när dem blir äldre eftersom de i så fall hittat
sitt intresse inom det fysiska välbefinnandet. På så sätt gynnas den fysiska hälsan och
kan leda till ett friskare och hälsosammare liv jämfört med om de inte upptäckt just sitt
intresse under barndomen menar respondenterna.

Kompisrelationer
Föreningslivet kan innebära mer än bara fysisk aktivitet, respondenterna menar att det
även kan gynna barnens relationer till kompisar.
Föreningslivet kan ge nya intressen och kompisar. (Enkätsvar)

En respondent uttrycker att hen tror att genom att barnen får uppleva rörelseglädje
tillsammans med andra kan det även stärka relationen mellan barnen. Det framgår även i
undersökningen hur en respondent tror att föreningslivet kan skapa en social samvaro på
ett positivt sätt. Genom att barnen är med i en förening kan nya kontakter med kompisar
skapas då det inte alls behöver innebära att alla barn går på samma skola.

Samarbete mellan fritidshem och föreningar
Den största majoriteten av respondenter anser att det är positivt att fritidshemmet och
lokala föreningar samarbetar. Men det belyser också en del problematik om varför det
kan vara svårt. Här nedanför presenteras olika anledningar till varför ett samarbete inte
kan ske eller vad som är viktigt utifrån fritidshemmets vinkel för att ett samarbete ska
kunna existera. Information om hur ofta ett samarbete parterna emellan kommer också
presenteras.
Bygger föreningens tanke på lust, gemenskap och allas behov av rörelse och
rekreation eller bygger det på att vinna matcher och cuper? (Enkätsvar)

13

Hälften av respondenterna uppger att de samarbetar med någon lokal förening (se figur
3). Men det är varierande med hur ofta. Ungefär hälften av dem (11st) menar att de
samverkar en gång varje termin, medans tio stycken fritidshem har utbyte med de lokala
föreningarna varje vecka. Ett vardagligt samarbete finns hos tre stycken fritidshem (se
figur 4). Flera fritidshem belyser problemet med att kunna samverka med de lokala
föreningarna på grund av att de inte finns tid till det. Ett annat problem som främst en
byskola tagit upp är att det inte finns någon förening i närheten.
En respondent menar att det inte finns någon förening som har möjlighet att
samverka under dagtid och därför kan ett utbyte parterna emellan inte ske. En annan
respondent menar att det beror på förenings tankesätt. Är föreningen uppbyggd utefter
att prestera resultat eller för att skapa gemenskap och glädje för barnen genom rörelse?
Om föreningen och fritidshemmet har samma grundläggande värderingar och syfte kan
ett samarbete existera. Ytterligare aspekter som lyfts fram i undersökning är att det är
oerhört viktigt att samarbetet är så pass bra mellan parterna att barnen upplever att det är
roligt med fysisk aktivitet. Samt att barnen ges möjlighet till att delta i en aktivitet som
passar den enskilda individen.

5a. Samverkar fritidshemmet med någon lokal förening?

JA
NEJ

JA - 48%
NEJ - 52%

Figur 3 – Samverkan med förening
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5b. Om ja, hur ofta?
1 gång/dag

1 gång/termin
1 gång/vecka

1 gång/månad

1 gång/dag - 12%
1 gång/vecka 40%
1 gång/månad - 4%
1 gång/termin - 44%

Figur 4 – Hur ofta samverkar fritidshemmet med lokala föreningar?

Diskussion
Här nedan kommer resultatet av undersökningen att diskuteras. Exempelvis hur den
insamlade empirin från enkätundersökningen ställer sig gentemot den tidigare
forskningen och annan litteratur som har tagits upp i bakgrunden. Även valet av metod
kommer att diskuteras utifrån för- och nackdelar.

Utevistelse
Respondenterna menar att de arbetar med utevistelse för att barnen ska vara fysiskt
aktiva varje dag. En deltagare har beskrivit hur hen arbetar aktivt med att utevistelsen
under fritidstiden ska vara varierande i form utav både fri lek och styrda aktiviteter.
Stegelin m.fl. (2014) menar att barnens fysiska hälsa kan gynnas oberoende av om en
lärare är delaktig eller inte i barnens lek. Många respondenter beskriver hur deras
arbetsuppgifter utomhus är att starta eller leda aktiviteter och utifrån Stegelins m.fl.
(2014) teori kommer de därför uppfylla kriterierna att barnens fysiska hälsa kommer bli
stärkt. Därför är det inte av största vikt om leken eller aktiviteten bedrivs av en pedagog
eller inte, så länge barnen ägnar sig åt det utomhus kommer deras fysiska hälsa
förmodligen gynnas i en positiv bemärkelse (ibid.).
Dock går det ändå fundera över hur arbetsuppgifterna ser ut under utomhusvistelsen.
En röd tråd genom respondenternas svar är att de upplever att det är personalbrist, och
ett fåtal utav dem har beskrivit hur deras arbetsuppgift är att vakta eller övervaka vissa
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barn. Cavanagh och Meinen (2015) menar i sin studie att det är på grund av
personalbristen som pedagogerna inte kan vara delaktiga i barnens lek. Utifrån
undersökningen framgår det att det finns ett stort intresse bland pedagogerna att vilja
vara delaktiga med barnen. Det är någonting som Grindberg och Jagtøien (2000) belyser
är värdefullt då de beskriver att både barn och pedagoger kan ha en positiv effekt genom
att pedagogerna finns delaktiga i barnens lek.

Idrottshall
Det framgår i resultatet att de allra flesta fritidshem har tillgång till en idrottshall och
utnyttjar den från dagligen till en gång per termin. Liljekvist (2012) menar att genom att
barnen vistas i en idrottshall och använder dess redskap kan barnen träna sina
grovmotoriska rörelser på ett enkelt sätt. I resultatet visar det att skolledningen enbart
prioriterar att hyra en idrottshall för att bedriva lektions idrott. På en politisk nivå nämns
det hur skolan behöver hitta en mer aktiv skolgång för barnen (Fridolin & Wikström,
2016). Cavanagh och Meinen (2015) håller med, och anser att den fysiska aktiviteten
bör ta större plats på fritidshemmet. Ändå väljer skolledningen att enbart betala hyra av
idrottshall för lektions idrott, inte för fritidshemmets verksamhet. Samtidigt beskriver
Liljekvist (2012) att barnen kan ges i princip samma möjlighet till att träna sina
grovmotoriska rörelser genom utevistelse i en välplanerad utemiljö jämfört med en
idrottshall med olika redskap. Så oavsett om fritidshemmet bedriver sin verksamhet i en
idrottshall eller inte kan liknande grovmotoriska rörelse stärkas genom utevistelse på en
välplanerad skolgård (ibid.).

Ett livslångt intresse
Respondenterna i undersökningen tror att ett samarbete mellan fritidshem och
föreningar kan bidra till att barnen hittar ett intresse i att röra på sig. Det kan vidare leda
till att barnen blir mer fysiskt aktiva under uppväxten och att det kan gynna deras hälsa
även när de blir vuxna. Respondenternas tro styrks då Riksidrottsförbundet (2009)
menar att en positiv upplevelse av fysisk aktivitet hos barn ger stora chanser till att
barnen fortsätter vara aktiva under uppväxten. Just en positiv upplevelse av fysisk
aktivitet är något som en respondent har haft åsikter om. Hen menar att alla föreningar
inte arbetar utifrån den aspekten utan inriktar sig mer åt vinnarmentaliteten. Wallhead
m.fl. (2013) uttrycker att målsättningen med fysisk aktivitet borde vara att skapa ett
intresse och en lust till att röra på kroppen. Samma respondent menar att det är av
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största vikt att föreningen och fritidshemmet har samma värderingar och målsättningar
om fysisk aktivitet för att ett samarbete ska kunna ske.

Hållbarhet
Fastän respondenterna har väldigt mycket positiva tankar om ett samarbete mellan
fritidshem och föreningar är det långt ifrån alla som faktiskt samverkar. Orsakerna till
att ett samarbete inte finns kan vara att föreningarna ligger för långt ifrån fritidshemmet
eller att pedagogerna inte har tid för att anordna ett fungerande samarbete.
En respondent menar att intresse och kompetens inom ämnet som läraren ska undervisa
i är grundläggande för att inspirera barnen inom ämnet. Vidare beskriver respondenten
hur hens arbetslag är intresserad av fysisk aktivitet och besitter stor kunskap inom
området, därför är det också en naturlig del av verksamheten på deras fritidshem.
Behrens m.fl (2015) berättade i sin studie om projektet KIM, där en verksamhet som
liknar de svenska fritidshemmen började arbeta utifrån att stärka barnens fysiska hälsa.
Det fick en positiv respons av de deltagande barnen samt av barnens vårdnadshavare
och det kunde konstateras att barnens fysiska hälsa förbättrades med hjälp av projektet.
Ett liknande projekt inom de svenska fritidshemmen hade förhoppningsvis kunnat
gynnat barnen och deras fysiska hälsa. Pedagogerna med intresse inom fysiska
aktiviteter som saknar kompetens skulle kunna ges möjligheten att utbilda sig och
fördjupa sig mer inom ämnet. Det skulle eventuellt kunna leda till att fler liknande KIM
projekt skulle kunna existera runt om i landet och därmed förhoppningsvis leda till att
fler barn blev mer fysiskt aktiva.

Metoddiskussion
Bryman (2011) menar att en internetbaserad enkät är ett enkelt sätt att nå ett stort antal
individer. Därför valdes en enkät skapad i Google Docs som metod då det skulle ge
flera svar jämfört med intervjuer. Eftersom gruppen på Facebook innehöll ca 23,000
medlemmar förstod vi givetvis att alla dessa inte skulle svara. Utifrån antalet
medlemmar i gruppen blev det statistisk sett en låg respons med endast 51 deltagare. Vi
ansåg att det var viktigt att utgå från Bryman (2011) och Trost (2016)
rekommendationer om hur en enkät bör utformas för att få så tydliga svar som möjligt.
Det interna bortfallet anses vara lågt då det endast var något enstaka bortfall på sex av
14 frågor. För att undvika dessa bortfall hade frågorna kunnat vara tydligare och ha mer
specifika svarsalternativ. Enkäten innehöll svarsalternativ med 1 gång per vecka till
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nästa alternativ 1 gång per månad. Om enkäten istället innehöll alternativ där det inte
var så stora tidsskillnader med till exempel att ha med 1 gång per varannan vecka hade
respondenterna givits bättre möjlighet att fylla i sina svar efter relevans. Då hade
eventuella missuppfattningar kunnat undvikits, med tanke på att några respondenter låtit
bli att fylla i ett alternativ och istället givit ett skriftligt svar i nästkommande öppna
fråga. Men då hade inte enkäten heller kunnat ge dem svaren som behövts för
undersökningen.
En nackdel med metodvalet var att det inte fanns möjlighet till att följa upp
respondenternas svar (Bryman, 2011). Trots detta gjordes övervägandet att använda
enkät då den kunde delas ut till respondenter som inte var bekanta för oss. I och med att
enkäten delades i gruppen på Facebook och respondenterna var anonyma även för oss,
blev det omöjligt att ta kontakt med deltagarna om svaren behövde utvecklas. Om
enkäten istället hade skickats ut personligen hade det gått, vid behov, att följa upp
enkätsvaren med en intervju.
En del kritik kan även riktas till själva utförandet av enkäten. Under fråga nummer
fem på enkäten frågas det efter samverkan mellan fritidshem och lokala föreningar. I
samband med den frågan skulle det även kunna frågas om på vilket sätt de två parterna
arbetar med varandra.

Validitet och Reliabilitet
Validitet handlar om mätinstrumentets förmåga att ge svar på undersökningens
frågeställningar (Rosenqvist & Andrén, 2006). Utifrån denna undersökning kan
validiteten betraktas som hög då respondenterna är verksamma fritidspedagoger och
undersökningens frågeställningar riktas till just dessa.
Reliabiliteten är inte lika hög som validiteten då det finns öppna frågor i enkäten där
respondenterna har möjlighet att skriva egna svar. Det är inte säkert att respondenterna
vid en senare undersökning svarar likadant. Utifrån frågorna som ställdes i enkäten kan
svaren bli annorlunda om den fysiska aktiviteten har ökat eller minskat tills nästa
eventuella undersökning sker. För att uppnå en högre reliabilitet borde frågor ställts med
utgångspunkter på att uppskatta med hjälp av siffror, på så sätt hade det vid ett senare
tillfälle varit enklare att jämföra resultaten (Trost & Hultåker, 2016). Reliabiliteten är
lägre än validiteten eftersom enkäten blev upplagd i en Facebookgrupp med ca 23,000
medlemmar där det endast var 51 respondenter. Det är därför inte säkert att just de som
svarade denna gång även svarar på nästa undersökning. För att uppnå en högre
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reliabilitet borde deltagarna varit specifika så att samma deltagare kunde delta i en
eventuell fortsatt undersökning.

Slutsats
Den här undersökningen har visat att fritidshemmets arbete ger barnen daglig fysisk
aktivitet på olika sätt. Utevistelse för barnen benämns vara den mest centrala delen där
barnen får använda sin fysiska förmåga dagligen. Några enstaka beskriver hur de varje
dag bedriver någon form utav sin verksamhet i idrottshallen för att främja elevernas
fysiska aktivitet.
Fritidspedagogerna i undersökningen tror att barnen kan hitta just sitt intresse
angående fysisk aktivitet om det finns ett samarbete mellan fritidshem och
idrottsföreningar. Det kan i sin tur leda till att barnen får en mer fysisk aktiv uppväxt
och ett hälsosammare liv tror fritidspedagogerna.

Förslag till vidare forskning
Vidare forskning skulle kunna ta fram strategier på hur fritidshemmet kan arbeta för att
främja barns fysisk hälsa på lång sikt. Ett annat exempel på eventuell vidare forskning
är att mäta barnens fysiska aktivitet. Ett tips är att använda aktivitetsmätare för att få
fram ett mer exakt resultat. Ännu ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur
digitala verktyg kan främja barnens fysiska aktivitet.
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Bilaga 2 – Missiv
Hej!
Våra namn är Anna Borgqvist och Emma Lövgren, vi studerar till grundlärare med
inriktning mot arbete i fritidshem på Högskolan i Gävle och läser nu vår sista termin. Vi
skriver just nu vårt examensarbete där vi har valt att inrikta oss mot barnens fysiska
hälsa.
Syftet med arbetet är att ta reda på hur fritidshemmen arbetar för att främja en god
fysisk och hållbar hälsa för barnen. Vi har fördjupat oss i forskning kring det berörda
ämnet och har även som avsikt att ta hjälp av verksamma fritidslärare/fritidspedagoger
genom en enkätundersökning. Enkäten innehåller 14 frågor och beräknas ta några
minuter att besvara, vi skulle uppskatta om du vill delta och dela med dig av dina
erfarenheter.
Vid enkätundersökningen kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle
vilja så kan du när som helst avbryta enkäten och därmed ditt deltagande. Ditt
deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att
användas i våran uppsats som kommer att publiceras på DiVa, där studenter laddar upp
sina färdiga uppsatser.
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår
handledare.
Med vänliga hälsningar
Anna Borgqvist
Emma Lövgren

ofk14abt@student.hig.se
plp10eln@student.hig.se

Paula Larsson (Handledare)

paula.larsson@hig.se
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