
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidspedagogers resonemang om fysisk 

aktivitet samt strukturerade aktiviteter 

  

Sofie Norling 

 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Didaktik 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 
 

 
Handledare: Davoud Masoumi 

Examinator: Annika Elm 



 

 



 

 

Sammanfattning: 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna resonerade om fysisk aktivitet i 

fritidshemmet samt hur strukturerade aktiviteter kan se ut. De teoretiska 

utgångspunkterna utgick från det sociokulturella perspektivet som ger en god förståelse 

av fritidspedagogernas resonemang. Det förklarar hur människor påverkas av mötet med 

andra och betonar materiella faktorer i omgivningen. I ett sociokulturellt perspektiv 

betonas även släktskapet mellan tänkande och kommunikation samt människans sociala 

och kulturella miljö. Det är genom att lyssna på hur andra resonerar om och hur de 

framställer omvärlden som hen uppfattar vad som är betydelsefullt och intressant. Fyra 

pedagoger intervjuades för att ge en bild av fritidspedagogernas synvinkel inom 

strukturerade aktiviteter samt fysiska aktiviteter. Det insamlade materialet bearbetades 

genom tematisk analys för att urskilja betydelsefulla teman. Resultatet visar att 

fritidspedagoger är viktiga för barnen på fritidshemmet genom att finnas där och visa 

dem in i fysiska aktiviteter samt strukturera aktiviteter till dem. Det visar även att fokus 

ligger på de strukturerade aktiviteterna. Utgången blir att strukturerade aktiviteter är när 

barnen själva får komma med förslag till aktiviteter men att pedagogerna styr till slut. 

Det finns stor möjlighet att främja barns fysiska välmående och utveckling genom de 

strukturerade aktiviteterna som erbjuds på fritidshemmet. Många av de strukturerade 

aktiviteterna förläggs utomhus för att grovmotoriken då tränas och barnen blir mer 

fysiskt aktiva. Idag har majoriteten av alla barn en plats på fritidshemmet, det blir då 

viktigt att pedagogerna kan erbjuda aktiviteter som bidrar till barns fysiska välmående.  
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”En tisdagseftermiddag erbjuds det på fritidshemmet 

utelek och inomhus visas det film i ett av klassrummen och 

playstation i ett annat mindre rum. Utomhus är en av 

fritidspedagogerna aktiv i en fotbollsmatch med sju 

stycken barn. Inomhus sitter tretton barn och tittar på Ice 

Age och åtta barn sitter vid playstation konsolen. De två 

pedagogerna som är inne sitter i arbetsrummet.”  

 

 

 

 

1. Inledning 
Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i huruvida pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet inom 

fritidshemmet samt hur strukturerade aktiviteter ser ut i verksamheten. Iakttagelsen som använts som 

exempel ovan erbjuds barnen tre aktiviteter som pedagogerna planerat och genom detta styrs barnen in 

i det som tillhandahålls av verksamheten. Barnen som vistas på fritidshem är till största del i åldrarna 

6–9 år vilket innebär att de under sina första år i verksamheten är i en väldigt aktiv utvecklingsfas 

fysiskt, även kallad ”den lilla puberteten” Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2000). Något som 

setts tendenser till under de verksamhetsförlagda perioderna i min utbildning till fritidspedagog har 

varit att barns intresse för stillasittande aktiviteter har ökat. Sådan iakttagelse har även gjorts på senare 

år av Andersson (2009) som menar att samtidigt som motionsvanor ökat så har stillasittandet ökat, 

särskilt hos barn och unga. Grindberg (2011) menar att utgångspunkten för alla som har ansvar för 

arbete med barn och fysisk aktivitet måste vara att förbereda tillfällen och inspirera till aktiviteter som 

på ett naturligt sätt gör barnen starka och smidiga. Statens folkhälsoinstitut (2012) menar att den 

fysiska inaktiviteten idag anses vara en riskfaktor och ha en negativ påverkan på det fysiska 

välmåendet. I en rapport som är utgiven av Statens folkhälsoinstitut (2012) handlar om fysisk aktivitet, 

det beskriver den fysiska aktiviteten på samma sätt men även som ett komplext beteende som 

inbegriper bland annat vardagsaktiviteter, transporter per fot eller cykel, friluftsliv, lek, fysiska 

belastningar i arbetet, motion och fysisk träning. Statens folkhälsoinstitut skriver också att en ökad 

fysisk aktivitetsnivå förbättrar livskvaliteten och de som når den rekommenderade fysiska 

aktivitetsnivån har större sannolikhet att ha en bättre livskvalitet. En rekommendation är att barn ges 

fysisk aktivitet 60 minuter dagligen i varierande måttlig och hård aktivitet. Med den fysiska aktiviteten 

definieras all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet förklaras av 

folkhälsomyndigheten (2017) att det är all sådan aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska 

kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk. 

 

 

 

 



 

 

Att nästan alla barn idag har en plats på fritidshem runt om i landet anses stärka pedagogens betydelse 

för barns fysiska aktivitet. Statistik från Skolverket (2011) visar på att större andelen barn i Sverige 

idag är inskrivna på fritidshem, 82,6%. Mina tankar kring pedagogens betydelse för den fysiska 

aktiviteten stärks i Allmänna råd för fritidshem (2014) där de tar upp vikten av att personalen förenar 

omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska utveckling. 

Enligt Skollagen (2011) ska fritidshemmet komplettera skolan.  I Allmänna råd för fritidshem (2014) 

skrivs det tydligt fram att fritidsverksamheten ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. 

När Allmänna råd tolkas av mig om arbetet med att komplettera skolan, innebär det inte att 

pedagogerna ska ha utsatta lektioner, till exempel idrottslektioner, utan mer vardagliga fysiska 

aktiviteter vilket borde kunna innefatta flera av punkterna i (Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011). En punkt innefattar enkla lekar och danser och deras 

regler, en annan punkt innefattar lekar och rörelse i utemiljö och den tredje punkten innefattar takt och 

rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Dessa tre punkter är viktiga delar inom fysiska aktiviteter 

under tiden barnen befinner sig på fritidshemmet. Kan pedagoger som arbetar i fritidshemmet höja 

intresset hos barnen genom att leda dem in i aktiviteter som innefattar just rörelse så anses det att vi 

kommit långt med den fysiska delen. Är pedagogerna delaktiga i aktiviteter med rörelse under dagarna 

när fritidshemmet bedrivs, blir barnen mer intresserade av att vara med. Startar pedagogerna en 

strukturerad rörelselek där barnen dras med, kan pedagogerna välja att smyga sig ur efter en stund. 

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning 

och som resulterar i ökad energiförbrukning. Det menas även att fysisk aktivitet är allting som 

förbättrar hälsan och att den utgör den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk. 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka genom intervjuer hur pedagogerna resonerar kring fysisk aktivitet i 

fritidshemmet samt hur strukturerade aktiviteter ser ut.  

• Vilka erfarenheter lyfter pedagoger fram i samtal om strukturerade fysiska aktiviteter på 

fritidshemmet? 

• Hur arbetar pedagogerna med fysiska aktiviteter i fritidshemmet?  

• Hur struktureras barns fysiska aktiviteter på fritidshemmet?  

  



 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer det att redogöras för fritidshemmets framväxt och fritidspedagogens yrkesroll 

ur ett historiskt perspektiv. Vidare kommer även att lyftas fram litteratur som behandlar 

fritidspedagogens kompetens och yrkesroll, barns fysiska, motoriska och personliga utveckling. 

Kapitlet avslutas med en översiktlig presentation av tidigare forskning. Det är en avgränsad del av 

tidigare forskning som jag funnit genom att söka i databaserna Higgins och Libris med hjälp av mina 

sökord: barn, fritidshem, fritidspedagog, fysisk aktivitet samt strukturerade aktiviteter.  

3.1 Fritidshemmet: ett historiskt perspektiv 

Dagens fritidshem har sin grund i 1800-talets arbetsstugor. Johansson (1986) betonar att fritidshemmet 

har sina rötter i arbetsstugorna. Enligt Johansson (1986) har fritidshemmets verksamhet historiskt sätt 

sina rötter i att förvara barn och fostra dem till att omfatta goda värderingar. Hansen (1999) säger att 

fritidspedagogyrket har separat ursprung i arbetsstugorna. Söderlund (2000) menar att den 

pedagogiska tanken i fritidshemmet var ”fritt skapande”, barnen skulle få ägna sig åt skapande ämnen 

som var fria från skolans tvång. Johansson (2011) betonar att arbetsstugorna växte fram när 

industrialiseringen nådde Sverige och även kvinnorna började arbeta utanför hemmet vilket ledde till 

ett ökat behov av barnomsorg Arbetsstugorna vände sig till den lägre arbetarklassens barn och syftet 

med verksamheten var att barnen skulle lära sig arbetets stora betydelse för sitt framtida liv. 

Verksamheten finansierades via donationer både från kyrkliga församlingar och privata bidrag. 

Johansson (2011) menar vidare att år 1944 infördes även statliga bidrag i verksamheten och detta 

ledde till att namnet arbetsstugor ändrades till eftermiddagshem. När arbetsstugorna övergick till att bli 

eftermiddagshem förändrades inriktningen på verksamheten och även fler grupper i samhället fick 

möjlighet att använda sig av eftermiddagshemmen. Fokus gick från hantverk och arbete till läxläsning, 

avkoppling men även att barnens fritidsintresse skulle stimuleras. I slutet på 1940-talet kommer det en 

rapport från socialdepartementet som handlade om bland annat eftermiddagshemmets utveckling och 

framväxt. Kommittén som stod för rapporten ansåg att eftermiddagshemmen skulle ligga i anslutning 

till skolorna och att det skulle etableras ett gott samarbete mellan dessa institutioner eftersom de 

arbetade med samma barn. Johansson (2011) menar att under 1960-talet gör arbetsmarknaden att 

behovet av omsorg utanför skoltid ökar ännu mer och i takt med det byggs fritidshemmen upp. 

Skolverket (2011) nämner att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

reviderades i slutet av 1990-talet, där inkluderas även fritidshemmets verksamhet som en del av 

skolan. Johansson (2011) hävdar att detta var det slutliga steget mot att göra fritidshemmet till en 

etablerad del av den offentliga utbildningssektorn. Rohlin (2012) menar att fritidshemmen påverkades 

genom högkonjunkturen som ägde rum under 1960-talet. Kvinnorna behövdes i allt större utsträckning 

i arbete. Efter 1970-talet växte frågan om samverkan mellan skola och fritidshem fram men det ansågs 

problematiskt då skolans verksamhet var undervisningsorienterad och tidsstyrd medan fritidshemmets 



 

 

verksamhet var omsorgs- och tillsynsorienterad med större betoning på fria aktiviteter och barnens fria 

val.  

3.2 Fritidspedagogen 

Knober Markholm (1993) säger att innan fritidshemmets och skolans integrering var fritidspedagogens 

yrkesroll främst att finnas till hands för barnen men också att kunna ge barnen en trygghet, en god 

social fostran, samt självständighets- och ansvarsträning. Calander (1999) menar vidare att under 

fritidshemmets tid som fristående verksamhet ansågs det vara ett komplement till hemmet medan det 

nu utvecklats till att komplettera skolan, vilket har skapat kluvenhet hos fritidspedagogerna.   

Fritidspedagogutbildningen har en kort egen historia vilket har gjort att fritidspedagoger har haft 

svårare än lärare och förskollärare att hitta en egen yrkesidentitet (Calander, 1999). Calander (1999) 

menar att fritidspedagogen har blivit en länk mellan skolundervisningens teoretiska innehåll och 

fritidshemmets praktiska tillämpningar. Fritidspedagogens arbetsuppgifter är enligt 

Utbildningsdepartementet (1999) att komplettera skolan och att erbjuda barnen en meningsfull fritid 

som ska utgå från barnens behov och intresse. (Torstensson- Ed & Johansson 2000) hävdar att 

fritidspedagogen har genom integreringen med skolan fått en dubbel yrkesfunktion där de under 

skoltiden arbetar med styrda aktiviteter för att sedan gå över i en roll där de ska kunna inspirera och 

stimulera barns egna aktiviteter i fritidsverksamheten. (Torstensson-Ed & Johansson 2000) uttrycker 

att fritidshemmet sågs som ett komplement till föräldrarna och hemmet vilket gjorde att 

fritidspedagogens yrkesroll var mer omsorgsinriktad. Fritidspedagogens yrkesroll växte fram i 

samband med att fritidshemmen byggdes ut under 1960-talet. Den första utbildningen för 

fritidspedagogen kom år 1964 och var då en ettårig utbildning vid förskoleseminariet i Norrköping. 

Förändringar kom snabbt inom utbildningen och redan år 1977 ingick fritidspedagogutbildningen i 

högskolesektorn och fick akademisk status (Johansson, 2011). Idag utgår allt arbete i fritidshemmet 

från Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014). Enligt Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshemmet (2014) är det viktigt att personalen förenar omsorg och pedagogik som 

stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Samt samma läroplan som 

skolan, Lgr 11 Skolverket (2016). 

För att sammanfatta ovanstående historiska återblick har dagens fritidshem sitt ursprung i 

arbetsstugorna, som växte fram när kvinnorna började arbeta utanför hemmet. Arbetsstugorna bytte 

namn till eftermiddagshem under 1940-talet, då även inriktningen ändrades, fokus gick från hantverk 

och arbete till läxläsning och avkoppling men även att barnens fritidsintresse skulle stimuleras. Under 

1960-talet ändrades namnet till fritidshem. För att barnen själva skulle kunna ta sig till fritidshemmet 

så skulle det ligga i anslutning till skolan. Fritidspedagogens första utbildning kom under 1960-talet. 

Innan skolans integrering med fritidshemmet var fritidspedagogens roll att främst finnas till hands för 

barnen men också att kunna ge barnen en trygghet och en god social fostran.  



 

 

3.3 Fritidspedagogens kompetens och yrkesroll 
 

Fritidspedagogyrket är många gånger ett relativt okänt yrke för de flesta lärarna enligt (Hansen, 1999). 

Hansen (1999) lyfter fram att det är vanligt att blanda ihop med fritidsledaryrket vilket såklart blir en 

frustration för fritidspedagogerna. (Torstensson - Ed & Johansson 2000) förklarar att fritidspedagogen 

har lättare för att beskriva vad de inte är än vad de är i sin yrkesroll, detta visar att man ofta talar om 

fritidspedagogen yrkesroll som luddig och otydlig medan lärarnas yrkesroll är mer klar och tydlig. 

Ackesjö (2006) uttrycker att grunden för fritidspedagogens yrkesroll ska betyda både omtänksamhet 

och pedagogik eftersom fritidshemmet ska fånga upp barnens intressen för att bidra till ett fritt lärande 

och öka tryggheten i barngruppen. I fritidshemmets allmänna råd (2007) står det att fritidspedagoger 

med sin kompetens kan utöver att vara ett komplement till skolan, tillföra ytterliga perspektiv. De kan 

med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande och omsorg förebygga 

exempelvis trakasserier och andra problem som kan uppstå i barngrupper. Skolverket säger att det är 

viktigt att personalen arbetar aktivt med de normer och värden som beskrivs i läroplanen. Arbetet ska 

utveckla och kopplas samman med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande. 

(Haglund & Andersson 2009) menar att det är lika vanligt att många lärare inte vet hur lång en 

fritidspedagogutbildning är eller på vilken nivå den ligger. En del tror att fritidspedagogutbildningen 

är en gymnasieutbildning, vilket kan vara en sammanblandning av den tidigare 

barnskötarutbildningen. Lärarnas beskrivning av fritidspedagogers kompetens tar fasta på två områden 

i huvudsak, deras kunskaper och färdigheter på det praktisk-estetiska området och att 

fritidspedagogerna har kunskaper om barn och barns utveckling precis som lärarna har. Det är även 

vanligt att man som lärare tänker sig att fritidspedagogerna har en bredare och större utbildning i det 

praktiska så som musik, bild, drama, natur, rörelse och lekar etc. Fritidspedagogers utbildning har 

samma eller möjligtvis ett något bredare inslag av kunskaper om barns utveckling. Ett till inslag i 

kompetensen hos fritidspedagogerna är att kunna ha förmågan att organisera och genomföra de 

praktiska aktiviteterna. Aktiviteterna som planeras ska vara stimulerande där leken har en stor plats 

och där barnen får träna på sin kreativitet. En annan viktig del som fritidspedagogerna behöver ta 

hänsyn till är att planera aktiviteterna efter barnens ålder, utveckling, behov, intressen och 

erfarenheter. Detta eftersom fritidshemmet är till för barnens fritid och ska mena till något som barnen 

anser är roligt, för att på så sätt bidra till ett fritt lärande som kopplas till styrdokumenten. Haglund och 

Andersson (2009) förklarar ytterligare att de svenska fritidshemmen arbetar mycket med leken, som 

ofta är planerad av fritidspedagogerna. Även den fria leken, där barnen själva får leka ensamma eller 

tillsammans med någon, ska förekomma. Den fria leken ses som ett lärande då barnen själva får träna 

på sin sociala utveckling. Arbetsuppgifterna för fritidspedagogerna är mångsidiga och kan också 

upplevas som motsägelsefulla menar Andersson (2013) eftersom fritidspedagogerna både arbetar i, en 

för barnen frivillig verksamhet, och samtidigt arbetar i en organisation som är obligatorisk.  



 

 

Johansson (1986) menar att fritidspedagogens yrkesroll ofta formas av självständighet även om 

förväntningarna ofta är oklara för vad som gäller inom arbetet. Calander (1999) förklarar att 

fritidspedagogens yrkesroll allt mer innebär att komma in i skolans verksamhet, genom att förstärka 

skoltiden som en resurs för lärarna och barnen. Carlgren (2000) menar att genom integreringen mellan 

skola och fritidshem har fritidspedagogerna fått en ny yrkesroll. Fritidshemspedagogiken har flyttats in 

i skolan, detta gör att fritidspedagogerna kan dra nytta av sin kompetens i undervisningssituationerna. 

Lärarförbundet (2002) anser att fritidspedagogerna ser mycket till den fria lekens betydelse och lekens 

betydelse i allmänhet. På fritidshemmet handlar det om att frambringa och väcka intresse hos barnen 

att vilja vara med på aktiviteterna. Ackesjö (2006) menar att fritidspedagogens första arbetsuppgift är 

att arbeta med den sociala delen av lärandet som sker i samspel med andra barn. Lärarförbundet (2011) 

konstaterar att fritidspedagoger har en stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. 

Fritidspedagogerna har ett noga förhållningssätt för att kunna möta hela barnet med deras tänkande, 

lust och kroppslighet. Alltså utgår fritidspedagogen från en helhetssyn på barnet, vilket resulteras i en 

god relation med eleverna. Dahl (2014) förklarar att utgångspunkten för fritidspedagogens yrkesroll är 

att arbeta med en helhetssyn på barnet. Med det menar hon att det är lika viktigt att arbeta med såväl 

barnens sociala och känslomässiga kompetens som deras mentala utveckling. Dahl (2014) anser att 

arbetet med barns relationer ses som en tydlig del av fritidspedagogers personlighet av den 

anledningen att relationer ses som både ledande och taget för givet bland utomstående som aktiva i 

skolans verksamhet. Fritidspedagogens yrkesroll ska betyda såväl lärande i social kompetens som en 

mer kunskapsorienterad pedagogik där lärandet som förekommer i skolan även till viss del 

förekommer i fritidshemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Den fysiska, motoriska, och personliga utvecklingen för barnen 
 

I avsnittet här nedan presenteras olika utvecklingsfaser för barnen som sker när pedagogerna arbetar 

inom fritidshemmet. 

3.4.1 Fysisk utveckling 

Grindberg och Jagtöien (2000) hävdar att kroppen förväntas växa till sig rejält och förändras snabbt 

både till längd och vikt. De snabba förändringarna kan göra det svårt för barnet att kontrollera sin 

kropp, det brukar visa sig genom att barnet har svårt att sitta still och armar och fötter kan verka vara i 

vägen. I den växande kroppen är det bland annat skelettet, musklerna och de inre organen som 

utvecklas. Hos barn består skelettet till större delen av brosk, till skillnad från hos vuxnas där det 

mestadels består av benvävnad, detta gör barnskelettet mjukare och mindre ömtåligt. Det mjuka 

skelettet gör att barnet är känsligare för ensidiga, långvariga belastningar vilket på sikt kan skada 

kroppen. En annan del som på sikt kan påverka barnets fysiska förmåga är belastningen av 

benvävnaden i lederna. Hur stark eller svag benvävnaden skall bli, avgörs av hur kroppen används och 

av belastningen på lederna. (Grindberg & Jagtöien 2000) menar att barnens muskler består till större 

delen av vatten vilket gör att de inte kan prestera så högt i hårt muskelarbete. Muskulaturen tål inte 

långvarig och ensidig belastning vilket gör att barnen ständigt har behov av att byta ställning och röra 

på sig för att utvecklas vidare.  De yngre barnen får naturlig styrka och rörlighetsträning genom att 

klättra, hänga, gunga, hoppa, rulla, smyga och åla i de olika miljöer de befinner sig i. (Jagtöien, 

Hansen & Annerstedt 2002) berättar att barn genomgår olika utvecklingsstadier från det att de föds till 

senare tonåren. I 6-årsåldern kommer den första riktiga växtspurten och barnen genomgår den så 

kallade ”lilla puberteten”. Hultgren (2008) hävdar att genom att erbjuda barnen fysisk aktivitet i form 

av lek ges kroppen möjlighet att bygga upp kroppsfunktioner som benmassa, muskulatur, hjärt- och 

kärlsystem och vävnadstäthet.  

3.4.2 Motorisk utveckling 

Socialstyrelsen (1990) betonar att i åldern 6–9 år är det roande att öva på de stora kroppsrörelserna, en 

grupp 7-åringar kan under flera minuter nöja sig med att bara få springa runt, runt i en gymnastiksal, 

hoppa, kasta och fånga bollar. Socialstyrelsen (1990) lyfter vidare fram att pojkar och flickor under 

dessa år är relativt jämna i den fysiska och motoriska utvecklingen. Pojkar ses genomsnittligt som 

något starkare och flickor kan ha fått en mer utvecklad koordinationsförmåga trots detta är de så pass 

lika att det ofta handlar mer om att barnen har olika erfarenhet och bakgrund. (Grindberg & Jagtöien 

2000) hävdar att olika former av motorik och rörelse gör att barnet ges möjlighet att automatisera 

vardagliga rörelser för att sedan kunna utvecklas vidare och röra sig samtidigt som de tänker på annat. 

Jagtöien, (Hansen & Annerstedt 2002) skriver att begreppet motorik inkluderar alla funktioner och 



 

 

processer som hjälper till att styra och kontrollera våra kroppsliga rörelser. Vidare är begreppet delat i 

grovmotorik och finmotorik. Det grovmotoriska är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av stora 

muskelgrupper i armar, rygg, mage och ben medan de finmotoriska är precisa rörelser med händerna, i 

ansiktet och med fötterna. Jagtöien et al. (2002) betonar att motorisk utveckling kan definieras som en 

”förändring i motoriskt beteende över tid. Jagtöien et al. (2002) säger att barnet utvecklar under hela 

uppväxten sina rörelsefärdigheter och lär sig att kontrollera kroppen i vardagliga situationer och lek. 

Den motoriska utvecklingen har sin utgångspunkt i genetiska anlag och vidareutvecklas i samspel 

mellan fysisk tillväxt, mognad och lärande. De olika faser barnen i åldrarna 6–9 år går igenom i den 

motoriska utvecklingen kan vara bland annat att lära sig samordna olika rörelsemönster och öga- 

handkoordinationen. Sigmundsson och Pedersen (2004) lyfter fram att förändringarna som sker kan 

vara kvantitativa, vilket innebär nya färdigheter, eller kvalitativ om det sker en förbättring av en redan 

utvecklad färdighet.  

3.4.3 Personlig utveckling 

Den personliga utvecklingen syftar till det som sker i det kognitiva, emotionella och sociala hos 

barnen. Barnets personliga utveckling är beroende av den fysiska- och motoriska utvecklingen. Genom 

fysisk och motorisk träning ges barnet möjlighet att utveckla områden och kroppens automatiserade 

rörelser ger barnet möjlighet att tänka och fokusera på annat samtidigt som de till exempel går, hoppar, 

kastar eller fångar (Grindberg & Jagtöien, 2000).    

I den kognitiva utvecklingen går barnen från ett egocentriskt tänkande till att bli mer ömsesidiga, de 

får även ett mer abstrakt tankesätt och utvecklar förmågan att förstår vad som är orsak och verkan av 

en handling. Barnen går in för att finna sig själva, sin identitet och integrerar för att hitta sin plats i 

förhållande till andra. När barnen kommer upp runt åtta år börjar de utveckla ett sinne för rättvisa och 

diskussioner kring regler och annat kan göra att de utvecklar sina personliga färdigheter. 

Det som karakteriserar den emotionella utvecklingen är att barnet är känslomässigt instabilt, det 

pendlar mellan gråt, skratt, ilska och glädje och har svårt att dölja sina känslor. I takt med att barnet 

hittar sin plats i förhållande till omgivningen får de också bättre kontroll på sina känslor. Den 

emotionella utvecklingen speglas tydligt i den sociala utvecklingen då barnet i takt med att de hittar 

sin plats också utvecklar förmågan att fungera i barngruppen. 

Sammanfattningsvis betonar Grindberg och Jagtöien (2000) att kroppen växer kraftigt och förändras 

både på längd och vikt. De snabba förändringarna kan göra det svårt för barnet att kontrollera sin 

kropp, de har svårt att sitta stilla och armar och fötter kan verka vara i vägen. Begreppet motorik 

inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra kroppsliga 

rörelser. Motorisk utveckling kan definieras som en ”förändring i motoriskt beteende över tid” 

(Jagtöien et al. 2002). I den kognitiva utvecklingen går barnen från ett egocentriskt tänkande till att bli 



 

 

mer ömsesidiga, de får även ett mer abstrakt tankesätt och utvecklar förmågan att förstår vad som är 

orsak och verkan av en handling. Det som karakteriserar den emotionella utvecklingen är att barnet är 

känslomässigt instabilt, de pendlar mellan gråt, skratt, ilska och glädje och har svårt att dölja sina 

känslor.  

3.5 Tidigare forskning 

Fritidshemmet har en viktig uppgift i att stimulera barns rörelsebehov genom att erbjuda fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet kan utövas i olika former och leken är en form som alla barn, medvetet eller 

omedvetet, använder sig av. Leken sker som en naturlig reaktion av det överskott av energi barn har 

och detta överskott resulterar i en fysisk aktivitetslust, menar Buytendijk vilket tas upp av (Grindberg 

& Jagtøien, 2000). Vidare menar även Ericsson (2003) att ökad fysisk aktivitet för barn och elever i 

skolan främjar ett antal aspekter av hälsan. Dessa aspekter innefattar den fysiska aktivitetens påverkan 

på fysisk och psykisk hälsa. För att sätta detta i ett större sammanhang beskrivs fysisk aktivitet som 

något som förutom att det har ett värde i sig även ger möjligheter för andra positiva effekter. Ericsson 

(2003) beskriver fysisk aktivitet som ett verktyg för att öka motoriska erfarenheter, vilket i sin tur 

innebär ökad självkänsla på grund av förståelsen för vad den egna kroppen kan utföra. Med motoriska 

erfarenheter menas hur utvecklade barnets motoriska färdigheter, som exempelvis balans, krypa eller 

hoppa är. Förutom dessa aspekter som medföljer av ökad fysisk aktivitet finns det andra effekter. 

Ericsson (2003) menar att koncentrationsförmågan och trivseln i skolan är andra faktorer som 

påverkas av motoriska erfarenheter, vilka man utvecklar i samband med fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet, förutsatt att det sker i en tillräckligt stor utsträckning, tillför förutom fysiska hälsoeffekter 

även psykiska hälsoeffekter. Enligt tidigare forskning om verksamhetens innehåll i fritidshemmet 

lyfter Johansson (2004) fram vikten av att i högre grad erbjuda pedagogledda aktiviteter på fritidshem. 

Ett motiv är att det är viktigt för att kunna utmana och utveckla eleverna, men i lika hög grad handlar 

det om att kunna utveckla verksamheten. Johansson (2004) lyfter i sin forskning fram betydelsen för 

aktiviteter som är pedagogledda. Nilsson (2007) förklarar att god motorik, utifrån ett 

utvecklingsperspektiv, positivt kan påverka barns koncentrationsförmåga och självtillit, vilket i sin tur 

kan leda till sociala färdigheter. Förr låg fritidshemmets fokus mer i att vara ett allmänt komplement 

till hemmet och ge barnen sociala kunskaper och mångkulturella perspektiv. Engström (2010) nämner 

att de fysiska ansträngningarna hos människor minskar på grund av teknologins framfart. Enligt 

tidigare forskning om verksamhetens innehåll i fritidshemmet lyfter Haglund (2011) samt Ihrskog 

(2011) fram vikten av att i högre grad erbjuda pedagogledda aktiviteter på fritidshem. Ett motiv är att 

det är viktigt för att kunna utmana och utveckla eleverna, men i lika hög grad handlar det om att kunna 

utveckla verksamheten. Haglund (2011) pekar i en artikel på att fritidshem bör lyfta fram elevernas 

behov, samt utveckla deras intressen. Enligt forskaren gäller det att hitta en balans mellan att erbjuda 

eleverna pedagogledda aktiviteter och fria aktiviteter som de själva får bestämma över. Haglund 

(2011) menar vidare att eleverna inte alltid ska få bestämma vad de vill göra, utan det borde erbjudas 



 

 

mer planerade aktiviteter inom fritidshemsverksamheten. Motivet är att skapa en mer utmanande 

verksamhet som kan ge en bättre möjlighet till att utveckla elevernas lärande i högre grad. 

Verksamheten på fritidshemmet behöver till viss del vara styrd och då efter elevernas intressen och 

behov men även för att se till vilken betydelse gruppen har för att eleverna ska kunna utveckla sitt 

lärande. Pedagogledda aktiviteter är en modell som är bra för att skapa relationer (Ihrskog, 2011). De 

utgör en möjlighet för pedagogerna att utforma situationer som kan leda till utveckling och lärande för 

eleverna. Det skapar även en möjlighet att kunna presentera ny kunskap för eleverna genom dessa 

tillfällen.  

 

 

 



 

 

4. Metod 
Syftet med studien har varit att studera hur pedagogerna resonerar kring fysisk aktivitet samt hur 

strukturerade aktiviteter ser ut. Detta avsnitt är indelat i val av metod, urval, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och slutligen etiska aspekter.  

4.1 Val av metod  

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer för att kunna besvara de övergripande 

frågeställningarna om hur pedagoger arbetar med fysisk aktivitet samt hur strukturerade aktiviteter ser 

ut. Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer en lämplig metod för att låta människors 

resonemang komma till uttryck i deras egna ordval. Semistrukturerade intervjuer innebär vidare att 

ordningsföljden på frågor kan variera mellan intervjuer och att följdfrågor ställs för att få 

intervjupersonen att utveckla det som uppfattas som relevant för studien (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 

Sammanlagt intervjuades fyra fritidspedagoger på två olika fritidshem i samma kommun i 

Mellansverige. Deltagarnas ålder och antal yrkesverksamma år varierade. De fyra informanterna 

valdes ut genom att jag varit i kontakt med dem tidigare. Studien har dock inte påverkats genom denna 

kontakt med informanterna på grund av att de inte är bekanta sedan tidigare.  

Kontakten med informanterna togs genom att skicka ett informationsbrev till informanterna med 

information om studien samt att ha varit i kontakt med dem under utbildningen, dem var inte bekanta 

sedan tidigare. I resultatet kommer informanterna att presenteras under fingerade namn som valts i 

samråd med informanterna enligt (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna kommer att presenteras som 

pedagog ett-fyra. Detta för att skydda deras anonymitet och göra arbetet så neutralt som möjligt för att 

undvika tolkningar, fördomar och kränkningar så som diskriminering mot bland annat identitet och 

etnisk tillhörighet. Ett aktivt beslut har tagits att inte nämna fritidspedagogernas ålder. Detta för att 

minimera chanserna till att deras identiteter lättare kan avslöjas. 

4.3 Genomförande 

Arbetet kring intervjuerna började med att utifrån syftet ta fram intervjufrågor (se bilaga 1) och 

därefter informationsbrevet (se bilaga 2) som skulle gå ut till de berörda informanterna. I brevet som 

sändes ut redogörs det för arbetes syfte, pedagogernas roll i undersökningen, att det är frivilligt att 

delta, att de när som helst kan avbryta sin medverkan samt hur materialet kommer att bearbetas. 

Det förtydligades att intervjuerna kommer spelas in, att de genomförs anonymt och att informanterna 

har rätt att avsluta sin medverkan när som helst. Materialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

ingen utomstående kan ta del av insamlat material. 



 

 

När intervjufrågorna och informationsbrevet var färdigställda skickades dessa dokument via mail till 

informanterna. Att i förväg ge informanterna informationsfrågorna gjordes för att ge dem en möjlighet 

att förbereda sig i hur de tänker kring arbetet med strukturerade aktiviteter och den fysiska aktiviteten i 

fritidshemmet. En vecka efter utskicket togs som bestämt kontakt med informanterna via telefon för 

att boka in intervjuerna.  

Intervjuerna har genomförts i skolans miljö i ett avskilt rum för att undvika störande moment. Tiden 

för intervjuerna varierade mellan ca tio minuter upp till en halvtimme beroende på följdfrågor och 

vidare diskussioner. I intervjuerna valdes till att börja med ett antal frågor om informantens bakgrund 

och erfarenhet för att sedan gå vidare med frågor om den fysiska aktiviteten och dess utrymme i 

verksamheten, vad som anses vara strukturerade aktiviteter och vilket fokus den får i det vardagliga 

arbetet. Intervjuerna avslutades med frågor om hur informanterna ser på fritidspedagogens roll i att 

främja barns fysiska aktivitet.  

Det valdes inom studien att använda ljudupptagning för att spela in samtalen vid intervjutillfällena 

eftersom det är svårt att hinna anteckna allt som sägs i en intervju och för att delar av samtal lätt glöms 

bort. De intervjuade pedagogerna tillfrågades om godkännande för ljudupptagning vid 

intervjutillfället, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) etiska principer om god forskningssed. 

Ljudupptagning gjorde det möjligt att skriva ut intervjuerna ordagrant vilket sedan användes som 

grund. Ljudupptagningar möjliggör att intervjuaren kan fokusera på att lyssna på det som 

intervjupersonen berättar (Löfgren, 2014). Det gjorde det även möjligt att gå tillbaka till intervjuerna 

vid senare tillfällen, vilket underlättade bearbetningen. 

4.4 Bearbetning av material 

För att förtydliga och synliggöra intervjuerna transkriberades de ner på Word dokument. Enligt 

Bjørndal (2005) är det att föredra eftersom det kan skapa en tydligare bild av intervjuarna och dess 

samtal. Det kan även göra det lättare att finna olika mönster som kan vara till hjälp i kommande 

kapitel. Vidare hävdar Bjørndal att transkriptioner av ljudinspelade intervjuer kan göra det möjligt för 

nya upptäckter som troligen inte hade varit möjligt om inte intervjuerna hade transkriberats. Vid 

transkriptionerna fingerades fritidspedagogernas namn och eventuella platsers namn för att säkerställa 

deras anonymitet. Under transkriptionerna valdes relevanta delar ut som har betydelse för att besvara 

arbetets syfte och frågeställningar. Transkriptionerna har skett på en avskild plats för att minska risken 

för att obehöriga skall kunna ta del av ljudinspelningarna. Sedan sammanställdes tolkningar av funna 

mönster som resulterade i arbetets olika kategorier i resultatdelen. De mönster som gick att synliggöra 

i materialet är det som ligger till grund för hur resultatet har formats. Av mönstret framgick olika 

teman där varje tema rubriksattes enligt följande: pedagogens resonemang om strukturerade aktiviteter 

på fritidshemmet, struktureras barns aktiviteter på fritidshemmet? pedagogens roll och betydelse i 

fritidshemmet, hur en strukturerad aktivitet ser ut på fritidshemmet, hur pedagogerna arbetar med 



 

 

strukturerade aktiviteter på fritidshemmet samt hur pedagogerna arbetar med fysiska aktiviteter på 

fritidshemmet. Dessa övergripande rubrikerna ligger till grund för redovisningen av resultaten i nästa 

kapitel. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 
Eftersom populationen inte är så stor är medvetenheten att representativiteten är låg och att det är 

omöjligt att göra generaliseringar utifrån en så liten grupp. Individer i undersökningsgruppen är 

kanske inte ”i statistisk mening representativa” för hela Sverige Stukát (2009), men i denna kvalitativa 

studie är det mer relevant att hitta en ”variation av uppfattningar” eller ett visst mönster i 

pedagogernas handlingar än resultat som kan överföras på hela populationen (ibid.). Man kan ändå 

använda tolkningen av studiens resultat för bearbetning av andra, framtida yttranden. Både Patel och 

Davidson (2007) och Stukát (2009) understryker att kvaliteter som validitet och reliabilitet i en 

kvalitativ undersökning är så tätt kopplade samman att begreppet validitet kan rymma hela studiens 

kvalitet. Utifrån det har förförståelsen använts både för att formulera forskningsfrågorna och få 

”rimliga och trovärdiga tolkningar” av resultatet (Stukát, 2009). Den baseras dessutom uteslutande på 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Uppsatsens utformning och hela analysprocessen beskrivs 

utförligt för att nå så hög trovärdighet som möjligt så att om studien genomförs igen på liknande 

grunder kan man komma till samma tolkning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att redovisas under kategorier. Kategorierna i 

resultatdelen är: pedagogens roll och betydelse i fritidshemmet, pedagogens resonemang om 

strukturerade aktiviteter på fritidshemmet, struktureras barns aktiviteter på fritidshemmet, hur en 

strukturerad aktivitet ser ut på fritidshemmet, hur pedagogerna arbetar med strukturerade 

aktiviteter på fritidshemmet samt hur pedagogerna arbetar med fysiska aktiviteter på fritidshemmet. 

Pedagogens resonemang om strukturerade aktiviteter på fritidshemmet 

Samtliga pedagoger är överens om att fokus för fritidsverksamheten är de strukturerade aktiviteterna. 

Strukturerade aktiviteter ger barnen chans att utvecklas och vara spontana i aktiviteterna som 

pedagogerna har strukturerat upp. Enligt pedagogerna är aktiviteterna den viktigaste delen av 

verksamheten och så här definierar två av informanterna begreppet strukturerade aktiviteter,  

 Barnen får vara med och bestämma vad de vill göra och ta initiativ till lek på egen 

hand inom de strukturerade aktiviteterna.  (Pedagog ett) 

Strukturerade aktiviteter är viktigt för att få ett socialt samspel mellan barnen och för 

att öva upp fantasin inom just den aktiviteten. (Pedagog två) 

Citatet ovan föregås av att Pedagog två säger att det är barn idag som säger att det inte finns någonting 

att göra. Det är då extra viktigt med aktiviteterna som är strukturerade, så barnet får tid till att öva upp 

sin fantasi genom aktiviteterna med sig själv eller med andra. Pedagogen strukturerar upp aktiviteter 

eller deltar i en aktivitet för att sedan dra sig ur aktiviteten när barnet kommit igång. Pedagog fyra 

definierar strukturerade aktiviteter: 

När pedagogen styr barnet in i en strukturerad aktivitet som barnen kan behöva för sin 

utveckling. (Pedagog fyra)  

Pedagogerna uttrycker att strukturerade aktiviteter handlar om att barnet själv väljer vad hen vill göra 

inom ramen för vad fritidshemmet erbjuder för aktiviteter. Till exempel inomhus kan barnen sitta ner 

och bygga armband, bygga tågbana eller rita och måla i målarrummet. Utomhus kan barnen spela 

exempelvis bandy, leka i skogen, gunga, hoppa hopprep och spela fotboll. 

När barnet tar ansvar och får ut sin kreativa förmåga i aktiviteterna, de får bestämma 

själva och styr upp med regler. (Pedagog fyra) 

Av samtalets fortsättning framgår att informanten i citatet menar att pedagogerna måste ge utrymme 

till att låta barnen vara med och bestämma och själva ta initiativ till regler, inom rimliga gränser. 



 

 

När barnen samarbetar och är en bra kompis. Datorn är även en del i den 

strukturerade aktiviteten, det finns många pedagogiska hjälpmedel som är bra. 

(Pedagog ett) 

Informanten anser att datorn kan vara ett bra hjälpmedel i den strukturerade aktiviteten. En del barn 

som kommer från skolan kan vara trötta och vilja sitta vid datorn en stund, eller så kan det vara barn 

som vill utveckla och utmana sig själv mer efter skolan och då har de möjlighet till det på 

fritidshemmet. Ett exempel på det är chefrens pyramid i vilket barnen får använda sig av matematik i 

spelet. 

De viktigaste barnen kan göra i aktiviteterna är där barnen utforskar, bearbetar och 

upptäcker, barnen tränar det sociala samspelet, ser sin egen roll och andras. (Pedagog 

fyra) 

Alla mina informanter anser att strukturerade aktiviteter är när barnen själva får komma med förslag 

till aktiviteter men att pedagogerna styr aktiviteterna till slut. Flera av pedagogerna menar att de 

strukturerade aktiviteterna styrs av pedagogernas intresse och möjligheter. Pedagog två förtydligar vad 

hen menar med möjligheter:  

Möjligheter kan vara personaltäthet, personalens kompetens, den faktiska inne-och 

utemiljön men också barngruppen. (Pedagog två) 

Pedagog tre menar att de strukturerade aktiviteterna styrs efter vad pedagogerna planerar och hen 

anser att de försöker anpassa verksamheten efter barnens behov. Genom att erbjuda olika former av 

aktiviteter kan de styra barnet för att tillgodose dess utveckling.  Pedagog ett beskriver pedagogens 

roll, 

Vi vuxna har ett ansvar att ”skapa bra miljöer” där barnen kan ha sina strukturerade 

aktiviteter. (Pedagog ett) 

Flera av informanterna menar att de strukturerade aktiviteterna ska ge barnen möjlighet att själva välja 

vad de vill göra, det kan handla om pyssel, bandy, musiklek, utomhuslek exempelvis. Pedagog tre 

uttrycker det som ”spontan aktivitet” där barnen under eftermiddagen har möjlighet att välja själv vad 

de vill göra.  

Struktureras barns aktiviteter på fritidshemmet? 

Alla informanter är eniga om att det behövs aktiviteter som är strukturerade på fritidshemmet. 

Pedagog tre menar att barns strukturerade aktiviteter är, 

Alla aktiviteter där barnen får träna sin motorik. (Pedagog tre) 



 

 

Pedagog tre förtydligar att träna sin motorik innefattar både fin och grovmotorik. Exempelvis tar flera 

av informanterna upp utomhusaktiviteter på fritidshemmet då det framförallt är där det finns utrymme 

för den grova motoriken och att barnen får ägna sig åt att vara fysiska. Alla informanterna har även 

tillgång till gymnastiksal som de använder aktivt varje vecka. Både i gymnastiksalen och utomhus är 

det pedagogen som styr vilken aktivitet barnen ägnar sig åt. Tre av informanterna har även tillgång till 

ett närliggande badhus som de utnyttjar minst en eftermiddag i veckan. Till badhuset är det de äldre 

barnen som går och denna uppdelning är gjord mest för att ge de äldre barnen lite ensamtid 

tillsammans, utan de minsta barnen. Pedagogerna menar att de har en viktig roll i detta mest för att 

förklara och motivera de mindre barnen att förstå. Alla informanter är överens om att de under 

eftermiddagarna försöker hålla aktiviteterna utomhus, i gymnastiksalen eller alternativt på badhuset 

för att hålla ner ljudnivån och springet inomhus. Trots detta finns det en del aktiviteter där barnen får 

möjlighet att vara fysisk aktiv samt att träna motoriken även inomhus, till exempel genom rörelse till 

musik, dans och andra rytmiska lekar. Pedagog tre beskriver begreppet fysisk aktivitet, 

Fysisk aktivitet är speciellt när vi använder oss av till exempel idrott, utflykt och cykling 

på fritidshemmets cyklar. (Pedagog tre)  

Informanten förklarar här ovan att utflykter är en viktig del av verksamheten, dels för att barnen får 

vara fysiska samt att de får träna motoriken och dels för att barnen får gå iväg och se något annat som 

tex. skogen. Informanten hävdar också att det är enklare att göra utflykter under loven, eftersom det då 

finns hela dagar att gå iväg på.  

Madrass, bandy, fotboll, gunga, bygga koja i skogen, vara i skogen är några av delarna 

jag anser är bra grovmotoriska aktiviteter och som är bra fysiska aktiviteter. (Pedagog 

två) 

Ute framförallt är fysiska aktiviteter, men även sång- och rörelselekar, bollspel, bad 

och utflykter i skogen. (Pedagog fyra)  

Pedagog fyra anser att sång- och rörelselekar ofta glöms bort som en fysisk aktivitet samt att det är 

motorisk bra träning. Utflykter i skogen gör de så ofta de får tillfälle.  

Pedagogens roll och betydelse i fritidshemmet 

Informanterna är alla inne på samma spår om att de har en stor möjlighet att främja barns fysiska 

välmående och utveckling genom de strukturerade aktiviteterna som erbjuds på fritidshemmet. De har 

möjlighet att leda barnen in i aktiviteter där barnen får röra på sig. Flera av informanterna menar att 

det idag är majoriteten av alla barn som är på fritidshemmet och att det ger pedagogerna en möjlighet 

att påverka ett stort antal barn. Pedagog fyra berättar,  



 

 

Stor betydelse anser jag, jag försöker vara ute så mycket som möjligt med barnen. Vi är 

enormt viktiga. (Pedagog fyra) 

Jag ser och har kunskapen om att man mår bättre av att röra på sig, sociala biten, 

barnen lär sig att hantera varandra. Vi har stor betydelse. (Pedagog ett) 

Pedagog ett menar att pedagogerna har stor betydelse, barnen känner en trygghet hos pedagogerna. 

Pedagog ett anser även att det är till stor fördel att denne är aktiv själv, pedagogen ser hur viktigt det är 

att röra på sig, och kan förmedla det till barnen.  

Viktig betydelse, det är vi som erbjuder barnen olika aktiviteter, vi löser konflikter och 

är ett stöd. (Pedagog två) 

Vi har väldigt stor betydelse, många barn blir stillasittande. Jag som fritidspedagog 

kan visa och lära barnen olika aktiviteter. (Pedagog tre) 

Pedagog tre menar att man leder barnen in i en aktivitet, och fångar intresset och sedan drar sig ur 

aktiviteten långsamt när barnet kommit igång. På det viset får man barnet mer aktivt. 

Hur ser en strukturerad aktivitet ut på fritidshemmet? 

En av våra strukturerade aktiviteter som vi har varje eftermiddag är utomhusvistelse. 

(Pedagog fyra) 

Här ovan menar informanten att en av deras strukturerade aktiviteter på fritidshemmet är 

utomhusvistelse under eftermiddagen. Informanten berättade att de alltid har flera olika strukturerade 

aktiviteter under utomhusvistelsen på eftermiddagen. Vilka aktiviteter det var på eftermiddagarna 

berodde på hur många pedagoger som arbetade samt vilket intresse som fanns hos pedagogerna som 

arbetade. De aktiviteterna som oftast utövades under utomhusvistelsen var fotboll på fotbollsplanen, 

hoppa hopprep samt under vintertid även madrassåkning. 

En strukturerad aktivitet i vår verksamhet är att bygga pärlplattor. (Pedagog två) 

Pedagogen här ovan menar att en strukturerad aktivitet inomhus även innebär att barnen tränar sin 

finmotorik, och det får barnen göra genom att ha en strukturerad aktivitet i pärlplattor. Pedagogen 

anser även att det är ett stort intresse bland alla barn att bygga pärlplattor, under den strukturerade 

aktiviteten har pedagogerna olika teman, just nu var det minionerna som var temat.  

Strukturerade aktiviteter i fritidshemmet hos oss varierar varje dag. (Pedagog ett) 

Informanten menar att de strukturerade aktiviteterna varierar beroende vilka som arbetar, de har 

bestämda strukturerade aktiviteter varje eftermiddag, exempelvis har de målarrummet som en 



 

 

strukturerad aktivitet varje tisdag. Varannan vecka en eftermiddag under veckan har de en strukturerad 

aktivitet genom att gå till skogen och snickra på en koja.   

Hur arbetar pedagogerna med strukturerade aktiviteter på fritidshemmet? 

Vi arbetar med strukturerade aktiviteter genom att vi först planerar genom att sitta ner 

och prata med varandra, sedan kommer vi fram till vad för aktivitet vi anser är det 

relevanta för barnen att träna sig på. (Pedagog tre) 

Märker vi att en del barn exempelvis behöver träna på läsning, då lägger vi in läsning 

som en strukturerad aktivitet under en period, det kan vara högläsning eller att ta en 

egen bok och läsa tyst. (Pedagog fyra) 

Informanterna ovan menar att de planerar periodvis sedan utvärderar de aktiviteterna när de sitter ner 

och pratar med varandra nästa gång. Genom att ha aktiviteterna periodvis menar pedagogerna att de 

kan kontrollera och se resultat kontinuerligt. Det blir intensivt och ger resultat hävdar pedagog fyra. 

Pedagog fyra menar de strukturerade aktiviteterna som exempelvis läsning, där syns ett tydligt 

resultat. Pedagog tre menar även att resultat syns i det grovmotoriska när barnen spelar fotboll.  

På vårt fritidshem låter vi barnen vara med och få inflytande i de strukturerade 

aktiviteterna. (Pedagog två)  

Pedagogen ovan menar att barnen är med och påverkar vilka strukturerade aktiviteter som ska finnas 

på fritidshemmet, är det exempelvis många som önskar fotboll eller gymnastiksalen så blir det de 

aktiviteterna under en period. Pedagog två är noga med att poängtera att det är viktigt för barnen att få 

känna att de är med och får inflytande. 

Strukturerade aktiviteter har vi fyra eftermiddagar i veckan, de flesta aktiviteterna är 

utomhus. (Pedagog ett) 

Informanten här ovan menar att det förekommer strukturerade aktiviteter inomhus, men att de försöker 

ha de flesta aktiviteterna utomhus, utomhus blir det mindre högljutt och barnen får springa hur mycket 

dem vill. Pedagog ett menar även att det beroende på barnantal och hur många pedagoger som arbetar 

går att göra fler strukturerade aktiviteter. En del eftermiddagar arbetar fler pedagoger, det går då att 

göra fler strukturerade aktiviteter menar pedagog ett.  

Hur arbetar pedagogerna med fysiska aktiviteter på fritidshemmet? 

Fysiska aktiviteter handlar om att jag som pedagog visar och lär barnen vad det är. 

(Pedagog fyra) 



 

 

Många barn idag blir stillasittande anser pedagogen ovan, det är då viktigt att pedagogen är aktiv med 

barnen menar informanten. Genom att vara aktiv med barnen har man vunnit mycket hävdar 

informanten, barnen kan då få en sundare syn till fysisk aktivitet. 

Jag arbetar utifrån mig själv, jag tänker själv hur jag skulle vilja bli bemött med fysiska 

aktiviteter. (Pedagog tre) 

Vi brukar prata om fysiska aktiviteter på fritidshemmet, även visa ett enkelt bildspel 

som en liten teoridel. (Pedagog två) 

Här ovan menar pedagogerna att de pratar och visar vad som exempelvis händer med kroppen, vad 

som sker med kroppen i olika åldrar, olika utvecklingsfaser samt även en del teori om kroppens 

funktioner på ett enkelt sätt menar informanterna. I detta avseende hoppas informanterna att barnen 

ska förstå på ett lätt sätt och att de börjar utöva mer fysiska aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Diskussion 

Under detta kapitel kommer resultaten att diskuteras. Därefter kommer slutsatser. Avslutningsvis 

följer förslag till vidare forskning.   

6.1 Resultat diskussion  

 

Strukturerade aktiviteter 

Mina erfarenheter av strukturerade aktiviteter är att barnet gärna ser att det finns valmöjligheter. Det 

måste dock innebära att det är inom gränsen av vad fritidshemmet erbjuder. Samtidigt som det inte får 

finnas för många aktiviteter att välja på eftersom det då kan bli svårt för barnet att bestämma sig. I 

resultatet framkom det att informanterna menar att strukturerade aktiviteter ofta är en valfrihet som 

barnet varit med och påverkat och dessutom vilka aktiviteter som kommer att utövas av barnet. 

Resultatet visar att strukturerade aktiviteter är en av de viktigaste delarna av verksamheten, just för att 

det är viktigt för barnen med struktur. Ihrskog (2011) stärker detta påstående och menar att 

pedagogiska aktiviteter är en bra modell för att skapa relationer. Barnen tränar även upp sin fantasi, 

det sociala samspelet, de tar initiativ på egen hand i aktiviteterna samt tränar både den grova och fina 

motoriken. Barnen är kreativ i aktiviteterna, och de lär sig att samarbeta med andra barn. Erfarenheter 

pedagogerna lyfter fram inom strukturerade fysiska aktiviteter är exempelvis när pedagogen styr 

barnet in i en aktivitet som barnet behöver för sin utveckling. Flera av informanterna lyfter även fram 

att det är utomhus som det framför allt finns utrymme för aktiviteter som bidrar till barns 

grovmotoriska träning. Även inomhus får barnen träna motoriken genom exempelvis dans.  

Fysiska aktiviteter 

 Lekfullhet i aktiviteterna är en annan viktig del där barnen lär sig att utforska, bearbeta och upptäcka 

olika saker. Resultatet visar även att det ibland kan behövas att pedagogerna styr barnet in i en 

aktivitet och sedan drar sig ur. Dels för att det kan behövas för vissa barn men också för att få in 

barnen på någonting som är en mer fysisk aktivitet. En mer fysisk aktivitet kan vara från att sitta stilla 

i en snöhög till att få med barnet till skridskobanan eller madrassbacken. Jag hävdar att fysisk aktivitet 

är när barnet gör någonting för att träna sina motoriska rörelser och färdigheter samt att kunna 

utvecklas i det barnet behöver. Resultatet visade att en pedagog som intervjuades menar att fysisk 

aktivitet är när kroppen är i rörelse, särskilt när de är utomhus. Barnet kan även vara fysiskt aktiv när 

de är inomhus, det kan exempelvis ligga på golvet och rita men samtidigt också röra sig. Enligt 

resultatet har alla informanterna tillgång till gymnastiksal där barnen får springa av sig, hoppa och 

klättra. Egna reflektioner när jag har arbetat är att det är populärt bland barnen att få gå till en 

gymnastiksal. Ericsson (2003) menar att ökad fysisk aktivitet för barn och elever i skolan främjar ett 

antal aspekter av hälsan. Dessa aspekter innefattar den fysiska aktivitetens påverkan på fysisk och 

psykisk hälsa. För att sätta detta i ett större sammanhang beskrivs fysisk aktivitet som något som 



 

 

förutom att det har ett värde i sig även ger möjligheter för andra positiva effekter. Gå till en 

gymnastiksal på eftermiddagen på fritidshemmet anses lyckat. Det är en bra strukturerad aktivitet, 

barnen får vara aktiva och fysiska vilket kan utveckla barnet. Andra fysiska aktiviteter som framkom i 

resultatet var att pedagogerna anser att gå till skogen är en aktivitet som anses fysisk. Barnen får då 

träna på att gå i skogen bland stockar och stenar. Det som kan hindra till detta är att det kan vara för 

lite personal, eller att tiden inte riktigt räcker till att gå på skogsutflykter så ofta som dem skulle vilja. 

Barnen får träna sin grovmotorik, exempelvis när dem åker madrass i madrassbacken och går upp för 

backen många gånger varje eftermiddag. Barnen tänker inte då på att dem är fysiska. Grindberg och 

Jagtöien (2000) menar att olika former av motorik och rörelse gör att barnet ges möjlighet att 

automatisera vardagliga rörelser för att kunna utvecklas och röra på sig medan de tänker på annat. 

Resultatet uppvisar även att några pedagoger har tillgång till ett badhus i närheten, dit dem går med de 

större barnen. De större barnen får då lite egen tid utan de mindre barnen. Gå till badhuset anses vara 

en bra fysisk aktivitet. Har man en god förklaring till de mindre barnen så de förstår varför de inte får 

gå till badhuset nu så är det motiverande. Exempelvis kan en förklaring vara att de mindre barnen får 

gå dit när de blir större, de har då någonting att se framemot.  

Fysiska aktiviteter inomhus  

Resultatet låter se att andra fysiska aktiviteter där barnen är inomhus är rörelse till musik, dans och 

andra rytmiska lekar. Det är aktiviteter, där det sitter i pedagogernas intressen. Är det en pedagog som 

har musik och dans som intresse, menas att barnen får mer av sådana fysiska aktiviteter. Det kan vara 

svårare om ingen av pedagogerna har intresse för musik och dans.  

Strukturerade ledda lektioner  

Resultatet visar att informanterna menar att dem har stor betydelse för barnen, exempelvis menar en 

pedagog att hen har stor möjlighet att främja barnens fysiska välmående och utveckling genom fysisk 

aktivitet. Nilsson (2007) förklarar att god motorik, utifrån ett utvecklingsperspektiv, positivt kan 

påverka barns koncentrationsförmåga och självtillit, vilket i sin tur kan leda till sociala färdigheter. 

Resultatet visar att informanterna menar att det idag är en stor del av alla barn som är inskrivna på 

fritidshemmet och att det ger pedagogerna en möjlighet att påverka för ett stort antal barn. Barn blir 

idag stillasittande visar resultatet, det är då extra viktigt som pedagog att leda in barn i aktiviteter. 

Johansson (2004), Haglund (2011) och Ihrskog (2011) lyfter fram att det är viktigt med pedagogledda 

aktiviteter för att utveckla och utmana barnet samt utveckla verksamheten. Till exempel framkommer 

det av resultatet att pedagogerna leder in barnen i en aktivitet för att efter en stund låta barnen fortsätta 

och utveckla aktiviteten i egen regi. Som pedagog kan man visa och lära barnen olika aktiviteter som 

är fysiska. Resultatet säger att en av pedagogerna anser att dem har stor betydelse, pedagogen menar 

att hen kan förmedla till barnen hur viktigt det är att röra på sig. Engström (2010) nämner att de 

fysiska ansträngningarna hos människor minskar på grund av teknologins framfart. På grund av detta 



 

 

har fritidshemmet en viktig uppgift i att stimulera barns rörelsebehov genom att erbjuda fysisk 

aktivitet. Även erbjuda barnen olika aktiviteter så någonting passar till alla barn. Pedagogerna menar 

även att de är ett stort stöd när det gäller att lösa konflikter. I fritidshemmets allmänna råd (2007) står 

det att fritidspedagoger kan med sin kompetens och mer uttalade inriktning på barns sociala 

utveckling, välbefinnande och omsorg förebygga exempelvis trakasserier och andra problem som kan 

uppstå i barngrupper. Barnen litar och känner en trygghet hos pedagogerna.  

Fysiska aktiviteter utomhus 

Enligt resultatet väljer barnen gärna madrassåkning under vinterhalvåret, även skridskoåkning, vara 

ute i skogen och leka fritt utomhus är aktiviteter barnen väljer när de får vara med och påverka vad de 

vill göra. Barnen är fysiska utan att de tänker på det, eftersom de valt att göra aktiviteterna utan att 

någon pedagog sagt åt dem vad de ska göra. Andra fysiska aktiviteter barnen gör är tagen lekar, leka i 

gymnastiksalen, bad på badhuset och utflykter, även utomhuslekar. När det gäller hur en strukturerad 

aktivitet ser ut visar resultatet att det handlar om intresse från pedagogernas sida samt hur många som 

arbetar den eftermiddagen på fritidshemmet. Efter det kan pedagogerna se hur många aktiviteter de 

kan erbjuda barnen. Resultatet låter se att pedagogerna arbetar med att de ofta förlägger aktiviteter 

utomhus, just för att minska ner springet inomhus och högljuddheten som kan bli. De berättar även att 

det är viktigt att barnen får känna att de är med och påverkar och får ha inflytande. Pedagogerna anser 

även att det ger resultat när de har de strukturerade aktiviteterna periodvis eftersom de då ser ett tydligt 

resultat kontinuerligt. Haglund (2011) menar att skapa en mer utmanande verksamhet kan ge en bättre 

möjlighet till att utveckla elevernas lärande i högre grad. Resultatet i föreliggande studie får stöd av 

Haglunds (2011) argumentation. Med de fysiska aktiviteterna på fritidshemmet hävdar pedagogerna 

att det är viktigt att vara aktiva med barnen själva. Resultatet visar även att det är viktigt att förklara 

och berätta för barnen på ett enkelt sätt vad som sker med kroppen och vilka olika utvecklingsfaser 

kroppen går igenom. Grindberg och Jagtöien (2000) menar att i den växande kroppen är det bland 

annat skelettet, musklerna och de inre organen som utvecklas. 

6.2 Slutsatser 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagogerna arbetar på fritidshemmet samt hur strukturerade 

aktiviteter kan se ut på fritidshemmet. Slutsatsen av arbetets frågeställningar är att pedagogerna menar 

att fokus ligger på de strukturerade aktiviteterna, ge barnen chansen att utvecklas och vara spontana. 

Även att barnen får välja vad de vill göra inom ramen för vad fritidshemmet erbjuder för aktiviteter. 

Barnen får vara med och bestämma och ta initiativ, aktiviteterna styrs även av pedagogernas 

möjligheter och intressen menar informanterna. Pedagogerna anser att det behövs aktiviteter som är 

strukturerade just för att en del barn säger att de aldrig har någonting att göra, barnen behöver träna sin 

fantasi. Många av de strukturerade aktiviteterna förläggs utomhus, mycket för att grovmotoriken då 

tränas och barnen kan vara mer fysiska. Informanterna är alla inne på att majoriteten av alla barn har 



 

 

en plats på fritidshemmet idag, det blir då viktigt att pedagogerna har ett sunt synsätt och kan främja 

barns fysiska välmående och utveckling. 

6.3 Vidare forskning 

Det jag anser har framkommit under min studie som skulle vara intressant att fortsätta arbeta med är 

hur pedagogerna ställer sig till att enbart använda sig av strukturerade aktiviteter på fritidshemmet? 

Det skulle även vara intressant att intervjua fler pedagoger i olika kommuner i Sverige för att kunna 

jämföra om resultatet hade blivit likadant. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide (Bakgrundsfrågor) 

Vad har du för utbildning? 

 

När gick du din lärarutbildning? 

 

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog?  

 

Har du arbetat på samma arbetsplats hela tiden?  

 

(Om inte berätta gärna om tidigare arbetsplatser.) 

 

Intervjuguide (Huvudfrågor) 

 

Berätta vad du anser vara strukturerade aktiviteter? 

 

Hur stor del av fritidsverksamheten ges till planerad verksamhet, strukturerade aktiviteter? 

 

Vilka aktiviteter anser du dominera under vistelsen på fritidshemmet? 

 

Berätta vad du anser vara fysiska aktiviteter? 

 

Vilka fysiska aktiviteter ägnar barnen sig åt under vistelsen på fritidshemmet? 

 

På vilket sätt arbetar du/ni för att främja den fysiska aktiviteten? 

 

Finns det någon särskild planerad verksamhet inriktad på fysisk aktivitet? 

 

Hur ser du på fritidspedagogens roll i barns fysiska aktivitet? Vad har ni för betydelse? 

 

Berätta om det finns något som skulle förändra ditt arbete med fysiska aktiviteter i den vardagliga 

verksamheten. 



 

 

Bilaga 2  
 
Informationsbrev till fritidspedagoger  
 
Hej, jag heter Sofie Norling och studerar till fritidspedagog på Högskolan i Gävle. Jag läser nu min 

sista termin och ska nu få möjlighet att fördjupa mina kunskaper i ett specifikt ämne genom att skriva 

ett examensarbete och behöver därför komma i kontakt med verksamma fritidspedagoger.  

  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet samt hur 

strukturerade aktiviteter ser ut. För att kunna genomföra denna studie har jag valt att använda mig av 

en intervjustudie. Jag beräknar att en intervju tar cirka 30 minuter, jag kommer använda mig av 

ljudupptagning samt anteckningar. Målet med intervjuerna är att de sker på fritidspedagogernas villkor 

och är anpassade efter deras verksamhet för att få en avslappnad och trevlig stund tillsammans.   

  

Allt deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna kan när som helst avbryta sina intervjuer utan 

närmare motivering. Det insamlade materialet kommer endast att bearbetas och läsas av mig. De 

intervjuade fritidspedagogernas namn kommer att vara fingerade i studien för att säkerställa deras 

anonymitet. Efter avslutad studie kommer allt insamlat material att förstöras.    

  

Jag hoppas att du som fritidspedagog vill delta i min studie för att dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter kring fysisk aktivitet samt hur strukturerade aktiviteter ser ut. 

  

Vid eventuella frågor gällande studien tveka inte att kontakta mig: 

 

Sofie Norling 

sofiexxxxxxx 

07xxxxxxx 

 

Handledare: 

Davoud Masoumi 

Avd: Utbildningsvetenskap 

Högskolan i Gävle 

 

 


