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Sammanfattning 
I denna studie undersöks vilka möjligheter barn har att bedriva fysiska aktiviteter i 

fritidshemmen. Studien bygger på intervjuer med fyra fritidspedagoger på olika skolor, 

två landsbygdsskolor och två skolor belägna i tätort.  Resultatet på intervjustudien 

påvisar att pedagogerna lägger stor vikt vid att fritidshemmen bör ha ett varierat utbud 

av lek och rörelse. Motivation och glädje anser det är viktiga ingredienser för att barnen 

skall må bra. Dock innebär de stora barngrupperna kontra antalet pedagoger gör att de 

vuxenstyrda aktiviteterna är sällsynta. Därför fokuseras aktiviteterna på att motivera 

barn till lekar med hjälp av verksamheternas redskap. Genom pedagogernas 

presentation av verksamhetens redskap skapas möjligheter till fysisk aktivitet i barnens 

vardag.  Det framkommer dock skillnader mellan landsbygdsskolorna och skolorna i 

tätort gällande planering av aktiviteter. Landsbygdsskolorna utnyttjar naturen som finns 

på skolgården till att motivera lek och rörelse. Medan tätortsskolorna samverkar med 

föreningslivet genom att låna olika idrottslokaler för att fånga barns intresse.  
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1. Inledning 
 

Under hela min uppväxt har idrottsliga aktiviteter varit ett starkt inslag i min vardag. Jag 

provade på en mängd olika aktiviteter såsom fotboll, ishockey, innebandy och golf. För 

att slutligen hitta en idrott som har format mitt liv och till den person jag är idag. Jag är 

otroligt medveten om vad idrott och rörelse kan betyda för att hitta ett välmående och 

värderar att barn och ungdomars möjligheter till detta främjas. Därför kändes det helt 

naturligt att välja denna inriktning på min studie. Genom att fritidsverksamheten är en 

stor del av barnens vardag, vill jag som blivande fritidspedagog skapa en verksamhet 

som inbjuder till aktiviteter, lek och rörelse.  

 

För i dagens samhälle tillbringar vi tiden mer och mer stillasittande. Rekommendationer 

för skolan är 60 minuters daglig aktivitet i åldrarna 10-12 år. Detta uppnår endast 44 % 

av pojkarna och 36 % bland flickorna (SBU-rapport, 2007). Allt färre barn får en 

möjlighet till att utöva fysiska aktiviteter som de själva styr över. Skoldagarna blir 

längre, de platser och fria ytor som anpassar sig för barnens egna aktiviteter blir färre.  

Enligt boken Kvalitet i fritidshem (2007) skall pedagogerna erbjuda barnen en fritid 

som är varierande och utvecklande. Aktiviteterna skall utveckla individens fysiska, 

intellektuella, sociala och emotionella sidor. Skolverket (2011) menar att positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet under skolåren har stor relevans om vi blir fysiskt aktiva 

senare i livet. Skolan och fritidshemmet ska bistå med kunskaper som gör det möjligt 

för eleverna att utveckla sin fysiska förmåga(Skolverket, 2011). Därför har jag valt att 

fokusera studien på vilka förutsättningar barn har att utöva lek och rörelse på sitt 

fritidshem. 
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2. Bakgrund 
Nedan följer en presentation av inläst material. Det följande avsnittet delas upp i tre 

delar. Fritidshemmens historia, lärande kopplat till rörelse och barns hälsa.  

 

2.1. Fritidshemmens utveckling 
Det vi idag kallar för fritidshem har sina rötter i 1800- och 1900-talets arbetsstugor. Den 

huvudsakliga uppgiften var att lära barnen visa ett gott uppförande och en god moral. 

Åtaganden som barnen tog sig an var enklare hantverkssysslor. De fick möjligheter att 

lära sig fläta korgar och tillverka andra föremål. Därmed fick de erfarenheter som kunde 

hjälpa dem senare i livet (Andersson, 2013). Pojkar och flickor var uppdelade var för 

sig och utifrån det fick de olika arbetsområden. Till exempel fick pojkarna lära sig 

träslöjd medan flickorna arbetade med syslöjd (Klerfelt & Haglund, 2011). Dessa 

aktiviteter gjorde att arbetsstugorna anställde slöjdlärare utöver den ordinarie 

personalen. På så vis fick barnen en möjlighet att lära sig av erfarna yrkesmän. Genom 

denna fostran utvecklades de till lojala och plikttrogna arbetare med kunskaper inom 

slöjdteknik (Johansson, 2011). 

    

Under 1930-talet skedde förändringar i samhället som påverkade arbetsstugorna. 

Kontrollen av stugorna överräcktes från folkskoledirektionen till barnavårdsnämnden. 

Utvecklingen i samhället hade förbättrats vilket gjorde att den ekonomiska ställningen 

ökade. Detta innebar att föräldrarna var hemma mer vilket höjde barnens 

levnadsstandard. Skolan hade utvidgat sin undervisning med gymnastik, lek och 

måltider, vilket gjorde att arbetsstugorna blev överflödiga (Klerfelt & Haglund, 2011).  

    

I början av 1940- talet utvecklades något som man benämnde för eftermiddagshem. Vid 

denna tidpunkt kan liknelser dras med det vi idag kallar för fritidshem. Under 

förmiddagarna användes lokalerna av dagverksamheten, dåtidens förskola. För de äldre 

barnen var eftermiddagshemmen tillgängliga efter skolans slut. Den stora skillnaden 

jämförelsevis med arbetsstugorna var inriktningen på aktiviteterna. Nu var syftet att 

barnen skulle få hjälp med läxläsning. De fick även aktivera sig med fria 

sysselsättningar och utevistelser (Johansson, 2011). Den så kallade läroplanskoden var 

en central del av arbetsstugans verksamhet. Där ansåg man att pojkar och flickor skulle 

förbli uppdelade. De var indelade var för sig i klassrummet och inskrivna i olika 

arbetsstugor. Där varierade också sysslorna beroende på om man var pojke eller flicka 

(Klerfelt & Haglund, 2011).   

   

När bristen på arbetskraft i samhället eskalerade under 1950- talet krävdes det att fler 

tog klivet in i arbetslivet. I och med denna utveckling behövde fler barn tillsyn från 

morgon till eftermiddag. Vilket gjorde att behovet av en verksamhet med barnpassning 

ökade (Torstenson-Ed & Johanson, 2000). Detta ledde till att en ny verksamhet 

inrättades i början av 1960-talet, nämligen fritidshemmet. Dessa organiserades på olika 

sätt, antingen i lägenheter eller i andra lokaler (Andersson, 2013). 
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Under 1960-talet gjorde man en rad ändringar som utvecklade verksamheten. 

Fritidshemmet skulle bidra till yrkesorientering för att barnen skulle få en ökad kunskap 

om olika yrken. Detta skulle göra det lättare att anpassa sig till arbetet när de kom ut i 

arbetslivet. Barnen fick även hjälp med läxläsning och skolarbeten eftersom 

fritidshemmet skulle komplettera och stödja skolans undervisning. Förbättringar i 

gruppdynamiken skulle förbättras, detta gjorde att verksamheten blev en trivsam punkt i 

barnens tillvaro. 

 

Fritidshemmens väsentliga mål var att utveckla barnens fritidsvanor. Man ville lära ut 

och utvidga individens intresse för fria aktiviteter (Johansson, 2011). Ur ett historiskt 

perspektiv sågs barngruppens samspel som en betydande del av barnens mognad. Vid 

stormöten fick de lära sig att ta beslut och bli en fungerande grupp som fostrade 

varandra (Klerfelt & Haglund, 2011). I takt med verksamhetens utveckling tillkom en 

ny yrkesgrupp som utbildades under 1980-talet, närmare bestämt fritidspedagogerna. 

Dessa pedagoger fick nya föreskrifter att arbeta efter, som kom att kallas för det 

pedagogiska programmet. Huvudsyftet var att barnen skulle lära sig självständighet, 

initiativförmåga och ansvar. Barn och ungdomar skulle få chansen till kreativitet, 

uteaktiviteter och husliga sysslor (Klerfelt & Haglund, 2011). Det dröjde till 1990-talet 

innan man inkluderade fritidsverksamheten som en del av skolan. Detta gjorde att 

läroplanens principer också berörde fritidshemmens arbete (Johansson, 2011).  

 

Under 2007 gav skolverket ut föreskrifter som pedagogerna skulle följa för att utveckla 

fritidsverksamheten. Genom att skapa en utvecklande och varierad verksamhet får 

barnen en bättre motivation till lek och rörelse. Man skall även stödja barnet i den 

sociala, emotionella och intellektuella utvecklingen. Fritidshemmet ska också vara ett 

komplement till skolan, detta gör att barnen får bättre förutsättningar med sina studier. 

 

Skolverket benämner i en djupare mening att fritidshemmet skall ge eleverna 

förutsättningar till en meningsfull fritid. Att ge varje individ chansen till en rolig och 

givande vardag där lek och skapande är det primära i verksamheten (Kvalitet i 

fritidshem, 2007). I dagens fritidshem menar man att trygghet är en viktig del i 

verksamheten. Om barnen känner trygghet och tillit för sin omgivning påverkar det i sin 

tur inlärningsförmågan. Den sociala statusen i gruppen har ett samband gentemot 

barnens prestationer och anpassning (Kvalitet i fritidshem, 2007). I dagens läroplan 

nämns jämställdhet som en viktig del till att motverka könsmönster inom skolan. 

Flickor och pojkar ska ha jämbördiga förutsättningar i verksamheten. Många aktiviteter 

har invanda könsroller i dagens skola. Därför är det viktigt att i ett tidigt stadium bryta  

dessa mönster (Skolverket, 2007). 
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2.2. Lärande och rörelse 
I detta avsnitt disskuteras de positiva effekterna av fysiska aktiviteter till lärande. 

 

Fysisk aktivitet i grupp ger barn och ungdomar bättre möjligheter till att utveckla 

samarbetsförmågan. Man får en större kunskap om sig själv och andra både fysiskt och 

psykiskt (Grindberg & Jagtøien, 2000). Barn utvecklar olika förmågor beroende på om 

de leker individuellt eller i en grupp. Den enskilda aktiviteten kan utveckla barnets 

emotionella och sociala sida. Detta gör att individens prestationsförmåga och 

välbefinnande utvecklas. När barn leker i grupp som innefattar motorisk träning kan 

individens självförtroende och koncentrationsförmåga öka (Ericsson, 2005). 

 

Stimulerande aktiviteter och utmaningar ger barn och ungdomar positiva upplevelser av 

lek och rörelse. Genom att behärska leken får barnen det som krävs för att delta i sociala 

aktiviteter. Detta ger individen en betydelsefull utveckling av motorisk träning genom 

uppväxten (Grindberg & Jagtøien, 2000). Barn och ungdomar är sökande efter sin egen 

identitet och genom sin omgivning söker man bekräftelse. Olika aktiviteter kan skapa 

situationer där barnet inte kommer till sin rätt, vilket kan försvåra gruppdynamiken. 

Genom att prestera och visa sig duktig kan man underlätta att bli accepterad i gruppen 

(Hultgren, 2008). Barn har ett grundläggande behov av att upprätthålla och skapa ett 

medlemskap i grupper. Om man kan identifiera sig med en grupp likasinnade personer 

kan man relatera detta till utveckling och underhåll av sociala kontakter. Detta kan bidra 

till en känsla av samhörighet som i slutändan kan leda till upprätthållande av trivsel 

(Holmes, McNeil & Adorna, 2010). Skolan skall bedriva en verksamhet som ger 

eleverna tillfällen att utveckla sin samarbetsförmåga samt respekten mot sina 

medmänniskor. Skolan ska även bistå med kunskaper som gör det möjligt för eleverna 

att utveckla sin fysiska förmåga (Skolverket, 2011). 

 

Miljön på våra skolor och fritidshem är avgörande för vilka möjligheter barn har att 

utöva sina aktiviteter. Skolan ska vara en miljö som gör det möjligt för barnen att 

bedriva lek och rörelse på. Skolan måste ha en strategi på hur man uppnår variation och 

möjligheter till lek och inlärning (Grindberg & Jagtøien, 2000). Ett flertal forskare har 

framhållit att miljön runt omkring oss har en stor inverkan på vår utveckling. Våra 

arvsfaktorer tillsammans med inlärningsmiljön utgör en stor del av individen. En 

lämplig miljö för vår motoriska utveckling kan ha en betydande del för den totala 

förmågan (Ericsson, 2005). 

   

I skollagens balkar betonar man vikten av att fritidshemmets utformning, utemiljön 

samt lokalernas storlek skall vara genomförbar till att bedriva en god verksamhet. 

Vikten av att påvisa en god miljö är viktigt för att frigöra barnens behov och intressen 

(Kvalitet i fritidshem, 2007). Miljön är en viktig del i barnens vardag, inte minst då det 

uppfyller individens fysiska och psykiska tillfredställelse. En god och utvecklande 

fysisk miljö påverkar barnens trivsel och koncentration på arbetsuppgifterna (Ericsson, 

2005). Att framställa skolgården som en mer naturlig miljö med kuperad terräng ökar 

barnens fysiska aktivitet. Barn som får leka ute utvecklar en bättre motorisk förmåga 
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och påvisar bättre koncentration till skoluppgifter än barn som vistas mer inomhus 

(Bremberg & Eriksson, 2010).   

 

Leken ger barnet större möjligheter till att utvecklas på det personliga planet. Genom 

olika aktiviteter utvecklas barnet emotionellt, intellektuellt, språkligt, socialt och 

motoriskt (Grindberg & Jagtøien, 2000). Fritidshemmet bör erbjuda barnen utmaningar 

och tillfredsställelse i deras lärande. Att påvisa goda prestationer blandat med bra 

hälsovanor stärker ungdomars självförtroende (Bremberg & Eriksson, 2010). Det finns 

många teorier som innefattar lek och rörelse. Det råder stor enighet om att fysiska 

aktiviteter har stor inverkan på barns utveckling. Individualitet, 

självuppfattningsförmåga och empati för andra människor är några aspekter som 

utvecklas med hjälp av lek och rörelse (Jagtøien, Hansen, Annerstedt, 2002). 

Självbilden är väldigt viktig för barn och ungdomar. Detta gentemot fysisk aktivitet 

påvisar att barn med hög självkänsla är fysiskt aktiva. Medan de med låg självkänsla är 

mindre aktiva (Larsson & Meckbach, 2007).  

    

Varje individ måste få tillfällen till att automatisera grunden i sitt rörelseschema. Leken 

är en dominerande faktor i barnens vardag och bidrar till att utveckla såväl motoriken, 

det kognitiva, emotionella och sociala (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). När 

individen bemästrar fysiska färdigheter som innebär till exempel att springa, hoppa och 

klättra bidrar detta till den personliga utvecklingen. Då tillkommer möjligheter till att 

uttrycka känslor, visa spontanitet och utveckla sitt rörelsebehov (Grindberg & Jagtøien, 

2000). Fysisk aktivitet kan bidra till att barn och ungdomar utvecklas i sitt beteende. 

Man ser tydliga tecken på att individers självuppfattning, kunskaper och beteenden 

utvecklas med hjälp av lek och rörelse (Eather, Morgan & Lubans, 2013) 

 

Fysisk aktivitet gör oss mer redo att ta in kunskap och information. En fysiskt aktiv 

person blir mer disciplinerad till att arbeta både fysiskt och psykiskt. Det ger en lust och 

energi till att ta sig an olika uppgifter (Annerstedt, Jagtøien, Hansen, 2002).  Genom att 

vidga lärandet med fantasi och kreativitet ger det barnet större möjligheter till att ta in 

kunskapen. Detta gör att individen skapar ett större engagemang för uppgiften de tar sig 

an. Lek och aktivitet kan få enbetydande fördel i lärandet som innebär en förhöjd 

utveckling till barnets individuella potential (Lillemyr, 2002). 

  

Fysisk aktivitet utvecklar både individens kroppskontroll och kroppsuppfattning. Dessa 

två är viktiga detaljer för inlärning av begrepp och färdigheter (Grindberg & Jagtøien, 

2000). Fysisk aktivitet är något som påverkar oss genom hela livet. Motorisk träning 

främjar både rörelsemönster och rörelseförmågan, detta påverkar i sin tur 

koncentrationsförmågan i olika lärandesituationer. Barn och ungdomar som förblir 

stillasittande kan påverkas av koncentrationssvårigheter vilket kan ha verkan på 

inlärningen (Annerstedt, Jagtøien, Hansen, 2002).  Enligt boken Kvalitet i fritidshem 

(2007) skall pedagogerna erbjuda barnen en fritid som är varierande och utvecklande. 

Aktiviteterna skall utveckla individens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella 

utveckling. 
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Sammanfattning av lärande och rörelse 

Fysiska aktiviteter ger barn bättre möjligheter till att utveckla sammarbetsförmågan. När 

de leker i grupp kan individens självförtroende och koncentrationsförmåga öka. Barn är 

sökande efter sin egen identitet och genom sin omgivning söker man bekräftelse.  

Genom att prestera och visa sig duktig kan underlätta att bli accepterad i gruppen. En 

grupp likasinnade personer kan relateras till utveckling och underhåll av sociala 

kontakter. Detta kan bidra till en känsla av samhörighet som kan leda till en hög 

trivselfaktor.  

 

Genom leken utvecklas barnet emotionellt, intellektuellt, språkligt, socialt och 

motoriskt. Individualitet, självuppfattningsförmåga och empati för andra människor är 

några aspekter som utvecklas med hjälp av lek och rörelse. När individen bemästrar 

fysiska färdigheter som innebär till exempel att springa, hoppa och klättra bidrar detta 

till den personliga utvecklingen. Då tillkommer möjligheter till att uttrycka känslor, visa 

spontanitet och utveckla sitt rörelsebehov. 

 

2.3. Barns hälsa  
I detta avsnitt diskuteras det hur barn kan påverkas av stillasittande aktiviteter.    

 

I dagens samhälle har vi större tillgång tekniska föremål såsom telefoner, datorer och tv-

spel. Detta gör att vi förbrukar tiden mer och mer stillasittande. Forskarna påvisar att 

barns hälsa försämras i takt med denna utveckling. 

Det vi idag aktiverar oss med är i fallande skala TV, socialt umgänge och därtill idrott 

och friluftsliv (Rydenstam, 2003). Användandet av datorspel, smartphones och internet 

har även det utökats. I genomsnitt förbrukar barn och ungdomar i åldrarna 8-18 år 7,5 

timmar per dag till mediekonsumtion (Bremberg & Eriksson, 2010). Barn som 

förbrukar mestadelen av sin tid framför Tv:n får dessutom sämre skolresultat. Den 

ökade förekomsten av elektroniska spel har orsakat att fler barn och ungdomar idag 

lider av övervikt samt fetma (Hattie, 2008). 

    

Under senare år har läkare fått allt yngre patienter som är överviktiga eller har diabetes. 

Om man ser ur ett historiskt perspektiv har idrottstimmarna minskat drastiskt. Under 

1930/40-talet hade man idrott fyra gånger i veckan och 12 friluftsdagar per år. Under 

1990-talet minskade idrottsundervisningen från 756 timmar till 500 timmar. Från och 

med år 2001 ligger den schemalagda tiden för årskurs 1-3 på cirka 82 min/vecka. 

Rekommendationen om 60 minuters daglig aktivitet om dagen uppnår bara en tredjedel 

av Europas barn och ungdomar (Ericsson, 2005). 

    

Allt färre barn får en möjlighet till att utöva fysiska aktiviteter som de själva styr över. 

Skoldagarna blir längre, de platser och fria ytor som anpassar sig för barnens egna 

aktiviteter blir färre. Mediekonsumtionen har en alltför stor dragningskraft vilket gör att 

fler barn visar tecken på inaktivitet. Fetma, muskelsvaghet och dålig hjärt- och 

lungkapacitet sjunker allt längre ner i åldrarna (Grindberg & Jagtøien, 2000).  
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Lars-Magnus Engström jämförde i sin statistik att spontanidrotten för ungdomar 1968 

var betydligt högre då jämförelsevis med år 2001. Idag sker många aktiviteter inom 

idrottsliga verksamheter. Individuellt sätt är fysisk aktivitet och dess hälsomässiga 

betydelse väldigt varierande. Att vara fysiskt inaktiv kan ha inverkan på hälsotillståndet. 

Detta gör att idrott- och motionsvanorna är av betydande fördel gentemot individens 

hälsotillstånd (Engström, 2002).  

    

Två faktorer som är betydelsefulla för att motverka fetma hos barn är självförtroende 

och kroppsuppfattning. En framtagen studie påvisar att både överviktiga flickor och 

pojkar har en lägre självbild i jämförelse med normalviktiga barn (Allen, K. L., Byrne, 

S. M., Blair, E. M., & Davis, E. A, 2006).  

 

Vid stillasittande aktiviteter kan även barnens självbild påverkas ur en negativ 

synvinkel. Detta kan ge upphov till att barnen får dåligt självförtroende, nervbesvär och 

utvecklar en ensamhet (Ebbeling, Pawlak & Ludwig, 2002). Positiva upplevelser av 

fysisk aktivitet under skolåren har stor relevans om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. 

Kunskaper om ämnet idrott och hälsa påverkar både den enskilda personen och 

samhället (Skolverket (2011).   
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån tidigare forskning och litteraturbakgrund är syftet med denna studie att 

undersöka vilka möjligheter barn har till fysiska aktiviteter på fritidshem. 

Min studie avgränsas utifrån följande forskningsfrågor: 

  

- Hur definierar några fritidspedagoger rörelse och fysisk aktivitet? 

 

- Hur ser förutsättningarna ut för fysiska aktiviteter på fritidshemmen? 

 

- Hur inspireras barnen till att utöva fysiska aktiviteter? 

 

- Hur planerar fritidspedagogerna fysiska aktiviteter i sin verksamhet? 
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5. Metod 
I den följande delen kommer en redogörelse av metodval, tillvägagångssätt och en 

beskrivning av studiens informanter 

 

5.1 Metodval 
Valet av metod gjordes utifrån att intervjuer passar väldigt bra till undersökningar där 

man betonar kunskaper, synsätt och engagemang. Information från intervjuobjektet kan 

både vara intresseväckande och givande (Johansson & Svedner, 2006). I denna studie 

intervjuades fyra pedagoger från fyra olika skolor. Att använda sig av färre antal 

intervjuobjekt kan innebära att intervjuerna kan göras mer ingående (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Intervjuer valdes istället för enkätundersökningar. Detta grundar sig i att 

intervjuer ger intresseväckande svar från informanterna. De kan ge en mer djupgående 

syn om till exempel barnets synsätt, förhållningssätt, syften och planering. Medan en 

enkätundersökning ger en mer bred men ytlig information (Johansson & Svedner, 

2010). Intervjuer passar som tidigare nämnt väldigt bra till undersökningar där man 

betonar kunskaper, synsätt och engagemang. Information från intervjuobjektet kan både 

vara intresseväckande och givande (Johansson & Svedner, 2006). Jag förberedde sex 

intervjufrågor som jag valde att presentera i en semi-strukturerad intervju, något som 

Brinkmann och Kvale (2009) beskriver som att intervjuaren är ansvarig för intervjuns 

händelseförlopp. Om ett svar blir oväsentlig och uttömt kan intervjuaren hövligt avbryta 

svaret. Om kvalitativa intervjuer använts, hade frågorna varierat mer. Johansson & 

Svedner (2010) nämner att den kvalitativa intervjun kan variera utifrån vad 

intervjuobjektet svarar. Frågorna måste anpassas så personen i fråga kan ge så 

uttömmande svar som möjligt. 

 

5.2. Urval och beskrivning av intervjupersonerna 
Urvalet av pedagogerna gjordes utifrån att de representerar olika typer av skolor. Två av 

pedagogerna arbetar på landsbygdsskolor medan de två andra arbetar på centralt 

belägna skolor. Detta gör att miljön runt skolorna är väldigt varierande vilket gör att 

aktiviteterna bland barnen skiljer sig en aning. Tanken med den jämna könsfördelningen 

mellan intervjuobjekten grundar sig på flera orsaker. Dels om en skillnad finns på hur 

de planerar in aktiviteter, men också hur delaktiga de är i leken tillsammans med 

barnen. Sedan tidigare fanns det en personlig kontakt till en av de fyra pedagogerna.  

 

Pedagog 1.                                                                                                                                                  

En kvinnlig pedagog i 40-årsåldern med 15-års erfarenhet av arbetet inom fritidshem. 

De senaste tio åren har hon arbetat inom fritidshem på landsbygden. Hon ansvarar för 

planeringen av vuxenstyrda aktiviteter inom verksamheten. 

 

Pedagog 2.                                                                                                                                                    

En kvinnlig pedagog i 50-årsåldern med mångårig erfarenhet av fritidsverksamhet. Hon 

arbetar på en centralt belägen skola och ansvarar även för förskoleklassen.  
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Pedagog 3.                                                                                                                                                                  

En manlig pedagog i 30-årsåldern som är nyexaminerad fritidspedagog. Han arbetar på 

en centralt belägen skola. Halva tiden är han i årskurs tre och resterande tiden finns han 

tillgänglig på fritids.   

 

Pedagog 4.  

En manlig pedagog i 40-årsåldern med mångårig kunskap som innefattar skola och 

fritidshem. Han har arbetat samtliga år i verksamheter belägna på landsbygden.  

 

Dessa fyra pedagoger är verksamma i miljöer som gör att deras arbetssituation ser olika 

ut. Pedagogerna som arbetar på landsbygden har naturen till sitt förfogande i en större 

utsträckning. Medan pedagogerna som arbetar i tätort får utveckla lekar och aktiviteter 

utifrån ett skolgårdsperspektiv.  

 

5.3. Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssätt vid intervjustudierna.  

Metodbeskrivningen skall innehålla en utförlig redovisning av arbetet för att 

utomstående i detalj skall kunna utföra studien på ett liknande sätt. (Backman, 2008). 

 

Det första steget i genomförandet var att noggrant granska mitt kontaktnät för att hitta 

fritidshem som eventuellt kunde ha olika uppfattningar kring fysisk aktivitet. Efter ett 

noggrant övervägande valde jag två landsbygdsskolor och två centralt belägna skolor. 

Genom dessa val kunde jag få värdefulla perspektiv på hur man ser på fysiska 

aktiviteter i verksamheten. Detta gav mig också information utifrån deras olika synsätt 

och erfarenheter. Jag tillfrågade pedagogerna via telefon om deras deltagande i studien. 

Samtalen ägde rum på respektive pedagogs arbetsplats och intervjuerna tog cirka 40 

minuter. Mina intervjuobjekt var positivt inställda till arbetet samtidigt som de ville 

hjälpa till att främja fritidsverksamheten. Inför vårt möte fick pedagogerna endast en 

kort beskrivning om studien. Om de hade fått intervjufrågorna på förhand, skulle de haft 

tid på sig att förbereda tillfredställande svar. Genom att endast ge dem grundläggande 

information kan svaren bli mer spontana under intervjustunden. Samtalen bestod av 

samma frågeställningar men en rad faktorer gjorde att olika typer av följdfrågor uppkom 

beroende på intervjuobjektets infallsvinklar. 

 

5.4. Etiska aspekter 
Innan intervjuerna informerade jag pedagogerna om avsikten med min undersökning. 

Jag berättade att intervjuobjektet alltid har rätt att dra sig ur projektet, fördelar och 

nackdelar samt att identiteterna kommer att skyddas genom att inte avslöja namn eller 

skola. (Brinkmann & Kvale, 2009). 

 

5.5. Datainsamlingsmetoder 
Detta är en studie som bygger på inlästa vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. De 

fyra vetenskapliga artiklarna är inhämtade från databasen Discovery. Två av dessa fann 

jag via sökorden overweight, children and activity, vilket ledde fram till 305 träffar. 
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Urvalet gjorde det enkelt att finna artiklar till min frågeställning. De andra artiklarna 

fann jag via sökorden physical activity and sports. Urvalet begränsades till 51 träffar 

vilket gjorde det mer begränsat att hitta rätt artiklar till min studie. Jag har även använt 

mig av uppsatser.se för att hitta svenska studier som liknar min, detta för att kunna hitta 

likheter och skillnader i resultaten. Via sökorden fysisk aktivitet, fritidshem framkom 

fyra träffar vilket är ett litet urval. Detta påvisar att intresset för att skriva om fysisk 

aktivitet i fritidshem är liten. Utifrån mina intervjufrågor (se bilaga1) har jag 

sammanställt och jämfört det material jag erhållit ifrån minnesanteckningar. 
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6. Resultat 
I resultatdelen kommer en sammanställning att klargöras utifrån de intervjufrågor som 

de fyra pedagogerna har svarat på.  

 

6.1. Pedagogernas definition av fysisk aktivitet 
Alla fyra pedagoger är eniga om att fysisk aktivitet är ett stort begrepp. Tre av de fyra 

pedagogerna menar att allt som påverkar hälsan, utvecklar sinnen och motoriken är 

fysisk aktivitet. Detta menar de att man utvecklar via lek, rörelse, idrott och 

promenader. Pedagog 1 anser att det finns två typer av fysisk aktivitet, dels genom 

kroppsliga aktiviteter men även hjärngympa. Att aktivera hjärnan mynnar ut i en mer 

psykisk trötthet medan kroppsliga aktiviteter leder till fysisk trötthet. De alla anser att 

det inte finns något facit på om man ska leka individuellt eller i grupp. Barn och 

ungdomar ligger på olika utvecklingsfaser i livet. För en elev kan fysisk aktivitet 

innebära att spela bandy i två timmar medan en annan föredrar promenader.  

 

6.2. Fysisk aktivitet i fritidshemmen 
Pedagogerna lägger stor vikt vid att fritidshemmen bör ha ett varierat utbud av lek och 

rörelse. Man behöver se till varje individs behov och som pedagog måste man erbjuda 

något som gagnar alla. Det är viktigt att hitta mellanläget i leken, något som tilltalar 

varje individ. Motivation och glädje är viktiga ingredienser för att barnen skall må bra. 

En av de manliga pedagogerna nämner att fritidshemmen har ett stort ansvar för att 

främja barnens intressen. Om pedagogen visar en positiv attityd till fysisk aktivitet får 

också barnen en gynnsam bild av detta. 

 

De två fritidshemmen belägna i tätort använder olika idrottsanläggningar som 

hjälpmedel för att främja lek och rörelse. På så vis har ett samarbete utvecklats mellan 

fritidshemmen och föreningarna. Genom samarbetet har de tillgång till en ishall och 

sporthall. Pedagog 2 och 3 nämner betydelsen av att barnen får variation i sina 

aktiviteter. Därför försöker fritidshemmen använda anläggningarna en gång i månaden. 

Detta är stora möjligheter för både pedagoger och barn då de kan utveckla 

verksamheternas variation av aktiviteter. De stora barngrupperna kontra de få 

pedagogerna gör att endast 10-15 barn kan befinna sig där åt gången. 

Problematiseringen blir då att varje individ får gå dit endast en gång per termin. 

Pedagog 2 menar också att dessa aktiviteter kan hjälpa barnen att finna ett intresse som 

de kan utveckla utanför fritidstid. På så vis kan fritidshemmet fungera som en 

språngbräda in i föreningslivet. Genom detta får barnen en möjlighet till att påverka sin 

fysiska och motoriska utveckling på längre sikt.  

    

Verksamheterna utanför tätort har stora möjligheter till att använda sig av naturen som 

hjälpmedel. De försöker att anordna skogsutflykter en gång i månaden. Att byta miljö 

och organisera utflykter bidrar till ökad motivation och glädje hos barnen. Pedagog 1 
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menar att man kan variera upplägget kring lek och rörelse, på så vis är det lättare för 

individen att hitta motivation till aktiviteterna. De upplever att barnen oftast finner 

inspirationen till lek när nya aktiviteter kommer presenteras, det gäller både vuxenstyrda 

och individuella lekar.  

    

Pedagog 2 menar att man bör ta vara på de hjälpmedel som finns tillgängliga såsom 

skolgården, idrottshallar och naturen. Detta medför att barnen får en varierad och aktiv 

fritid. En varierad fritid ger barnen stora möjligheter att utvecklas i sin egen takt. Det är 

pedagogernas ansvar att främja den fysiska aktiviteten på fritidshemmen. Kan 

pedagogerna fånga individens intresse för en aktivitet, finns det möjlighet till ett 

livslångt intresse hos barnet. 

 

6.3. Verksamheternas förutsättningar (skolgården och material) 
 

Skolgården 

De fyra verksamheterna skiljer sig nämnvärt vad gäller skolgårdarnas utformning. De 

två verksamheter som är belägna på landsbygden har en varierad och välanpassad miljö 

för att främja fysisk aktivitet. Den kuperade terrängen, skogen och de olika underlagen 

inbjuder till en mängd olika aktiviteter. Verksamheten har tagit vara på naturens 

material såsom klätterträd och kullar. Detta gör att barnen kan aktivera sig på ett 

varierat sätt oavsett årstid. 

    

Skolgårdarnas yta inom tätort är mer enformig där större delarna är asfalterad. 

Pedagogerna menar att barnen blir begränsade i leken på grund av detta. Tiden räcker 

inte till för att erbjuda tillräckligt med vuxenstyrda aktiviteter och barnen får själva ta ett 

ansvar till att utöva lek och rörelse. En bidragande orsak till att fler blir stillasittande i 

sina aktiviteter är att skolgårdens yta är enformig. 

 

Material och redskap i verksamheterna  

Via material och redskap har barnen på tre av fyra fritidshem goda möjligheter till att 

bedriva fysiska aktiviteter. Varje verksamhet har ett liknande utbud gällande material 

såsom cyklar, bollar och olika typer av leksaker. De stationerade föremålen är alltifrån 

klätterställningar, rutschkanor, fotbollsmål och basketkorgar. Pedagogerna är eniga i att 

materialet är en viktig del i verksamheten. Då de vuxenstyrda aktiviteterna är få, måste 

verksamheten kompensera upp detta. Det gör de främst via material och redskap som 

tilltalar barnen. Det fjärde fritidshemmet som är beläget i tätort har sämre 

förutsättningar rent materialmässigt. De redskap som finns tillgängligt är en 

klätterställning, två gungor och en fotbollsplan. Endast ett fåtal materiella ting finns 

tillgängliga som bollar och hopprep.  

 

6.4. Pedagogernas planering av aktiviteter 
De fyra pedagogerna är eniga i att förberedelser kring fysiska aktiviteter är närmast 

obefintlig. Den lilla tid som finns till planering behövs för att anordna andra sysslor. 

Personalbristen kontra antalet barn är ett problem för att främja lek och rörelse på 
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fritidstid. De få vuxenstyrda aktiviteterna är ett tecken på personalbrist och för stora 

barngrupper. I och med personalbristen är det svårt att bedriva vuxenstyrda aktiviteter 

mer än ett par gånger i månaden. Genom att planeringstiden är en liten del av 

fritidspedagogens arbete försöker de erbjuda mer spontana aktiviteter. Pedagog 4 

nämner betydelsen av att barnen har en egen drivkraft att aktivera sig själva med lekar. 

Ju mer de får aktivera sig själva desto mer utvecklas deras fantasi kring aktiviteterna. 

Man behöver inte alltid planera in aktiviteter för då kan det hämma individens 

kreativitet. De två landsbygdsskolorna har medvetet tagit bort alla datorer och tv-spel 

vilket gör att barnen får mer tid för lek och rörelse. 

Pedagog 3 har avsagt sig all planering av fysiska aktiviteter. Istället erbjuder han något 

som kallas teknikhörnan där barnen får en möjlighet till att skapa film via datorer. 

Denna aktivitet har planerats in två eftermiddagar i veckan under en termin. Detta gör 

att annat nedprioriteras, till exempel fysiska aktiviteter. 

 

6.5. Genus och etnicitet på fritidshemmen 
Under fritidstid har både pojkar och flickor många gemensamma nämnare som de 

aktiverar sig med. Oftast leker de i klätterställningen och utövar kullekar eller gungar. 

Pedagogerna anser att varje individ befinner sig på en likartad nivå under dessa lekar. I 

jämförelse kan man nämna fotboll eller bandy där oftast pojkar är skickligare. Gällande 

motoriska aktiviteter påvisar flickor större färdigheter. Barnen väljer det som tilltalar 

dem och därför kan aktiviteterna bli väldigt uppdelade. Flickor aktiverar sig oftast med 

hopprep, cykla eller rollekar. Medan pojkar aktiverar sig med fotboll, bandy eller 

kullekar. Verksamheten har en betydande roll för att främja flickor och pojkars lek 

tillsammans. Som pedagog måste man vara lyhörd för barnens förslag på aktiviteter. 

Erbjuder man aktiviteter som tilltalar varje individ kommer leken i fokus och inte 

könsrollerna. Grupprocesser kan forma barn till att leka med varandra oavsett kön vilket 

främjar verksamheten på längre sikt. Pedagogerna försöker anpassa nivån på leken så att 

den tillfredsställer varje enskilt barn. Detta gör att oavsett kön eller ålder kan barnen 

hitta en aktivitet som tilltalar dem. 

   

Pedagog 1 och hennes kollegor på landsbygdsskolan erbjuder barnen en könsuppdelad 

aktivitet som kallas fritidsgympa. Pojkarna brukar aktivera sig mestadels med 

bollsporter medan flickorna utövar redskapslekar. Eftersom aktiviteten är uppdelad efter 

tjej- och killgympa får varje individ mer utrymme till lek. De anser att detta främjar 

aktiviteten och fler blir fysiskt aktiva när leken ligger på en likartad nivå.  

    

Skillnaden mellan de fyra fritidshemmen angående inskrivna barn med utländsk 

bakgrund är stor. Skolorna som bedriver sin verksamhet inom tätort har generellt sett 

fler barn med utländsk härkomst i jämförelse med skolorna på landsbygden. Resultatet 

är att stadsskolorna har fler inskrivna barn från olika bakgrunder, det speglar också 

verksamheternas aktiviteter. Skillnaden på aktiviteterna skiljer sig mellan tätort och 

landsbygdsskolor. Inom tätort ägnar sig de flesta pojkar åt bollsporter, där fotboll är 

huvudsysslan. Medan pojkarna på landsbygden aktiverar sig med att cykla, spela bandy 
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och utöva rollekar. En av de manliga pedagogerna menar att fotboll är en populär 

aktivitet bland pojkar med utländsk bakgrund i verksamheten.  

6.6. Skillnader mellan verksamheterna 
Pedagogerna som arbetar i en tätort har bättre förutsättningar till att erbjuda eleverna att 

prova på olika typer av idrott. Detta i och med att de har nära till fotbollsplaner, ishallar 

och friidrottsanläggningar. De två verksamheterna på landsbygden har större 

möjligheter till att använda naturen i sin verksamhet. I och med att de har stora 

naturtillgångar utanför skolans gränser, anpassar man detta i planeringen. Under 

fritidstid anordnar de utflykter i skog och mark vilket gör att eleverna får en stor 

variation av aktiviteter i sin vardag.  

 

6.7. Sammanfattning av resultatet 
På de fyra verksamheterna finns det mellan 4-6 pedagoger och antalet barn varierar 

mellan 75-90 stycken. Eftersom tidsbristen hos personalen är hög är de vuxenstyrda 

aktiviteterna begränsade. Därför måste pedagogerna motivera barnen till att bedriva mer 

spontanlek med hjälp av verksamheternas redskap. Barn i åldrarna 7-10 år kan ha svårt 

att ta eget ansvar och därför kan leken bli väldigt begränsad och den fysiska aktiviteten 

blir lidande. De två landsbygdsskolorna låter barnen använda sig av naturen i sina 

aktiviteter och därigenom får de en variation i leken. De fritidshem belägna i tätort 

använder idrottsanläggningar som komplement i sin verksamhet. Där får barnen 

möjligheter till att prova på nya aktiviteter och idrotter.  

 

Grundförutsättningarna för att bedriva lek- och rörelseaktiviteter får de fyra 

fritidshemmen via material och redskap som finns tillgängliga. Pedagogerna menar 

också att fritidshemmet är en stor del av barnens vardag och därför är det viktigt att 

erbjuda en varierad verksamhet som uppmanar till lek och rörelse. Det är även 

pedagogernas ansvar till att främja den fysiska aktiviteten på fritidshemmen. Om man 

fångar individens intresse för en aktivitet finns det en möjlighet till ett livslångt intresse 

hos individen. Pedagogen bör vara ett föredöme som påpekar betydelsen av fysisk 

aktivitet, detta kan motivera barnen att göra detsamma.  
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7. Analys och diskussion 
Nedan följer en diskussion av resultatet. 

 

7.1. Fysiska aktiviteter i verksamheterna 
De fyra pedagogerna är eniga om att fysisk aktivitet är en viktig del av barnens vardag. 

Pedagogerna hävdar att alla barn måste få möjligheter till att utveckla sin motorik och 

sina sinnen och via lek och rörelse. Grindberg och Jagtøiens (2000)  menar att två 

viktiga detaljer för att skapa en inlärning av begrepp och färdigheter är att utveckla sin 

kroppskontroll och kroppsuppfattning. Därför är betydelsen av lek och rörelse en viktig 

del i verksamheten. På de fyra verksamheterna finns det mellan 4-6 pedagoger och 

antalet barn varierar mellan 75-90 stycken. Tidsbristen hos personalen är hög och det 

innebär att de vuxenstyrda aktiviteterna begränsade. Därför måste pedagogerna 

motivera barnen till att bedriva mer spontanlek med hjälp av verksamheternas redskap. 

Grundförutsättningarna som pedagogerna uttrycker för att bedriva lek- och 

rörelseaktiviteter på de fyra fritidshemmen är via material och redskap som finns 

tillgängliga. Ett av fritidshemmen har sämre materiella förutsättningar på grund av att 

den ekonomiska situationen inte tillåter nya inköp. Detta gör det svårt att tillfredsställa 

barnens önskemål av redskap. Följderna blir att barnen blir mer inaktiva och tappar 

motivationen till att utöva fysiska aktiviteter då de är mer svårtillängligt att hitta på 

aktiviteter. Andersson & Ekström (2009) menar att lek och rörelse på fritidshemmen 

inte behöver påverkas av varken ekonomi eller brist på planeringstid, utan de hävdar att 

man måste se vilka möjligheter som finns bortom dessa två faktorer. Skolan måste ha en 

strategi för hur man uppnår variation och möjligheter till lek och inlärning säger 

Grindberg & Jagtøien (2000). 

 

Pedagogerna på fritidshemmen försöker motivera barnen till den spontana leken då de 

hävdar att den utvecklar individens fantasi kring lek och rörelse, eftersom barnen själva 

får planera sina lekar. Detta styrker även litteraturen då Grindberg och Jagtøien (2000) ä 

menar att barn idag får allt färre möjligheter till att utöva fysiska aktiviteter som de 

själva styr över. Ericsson (2005)  nämner även att enskilda aktiviteter utvecklar barnets 

emotionella och sociala sidor. Dock upplever personalen att barn i åldrarna 7-10 år kan 

ha svårt att ta eget ansvar och att leken kan bli väldigt begränsad och den fysiska 

aktiviteten bli lidande. Enligt pedagogerna finns det inget facit på om man ska leka 

individuellt eller i en grupp. I litteraturen tar de upp olika exempel på hur 

gruppdynamiken stärker barnet på det individuella planet. Till exempel kan fysisk 

aktivitet i grupp utveckla barnens samarbetsförmåga (Grindberg & Jagtøien, 2000). Om 

man kan identifiera sig med likasinnade personer kan man relatera detta till utveckling 

och underhåll av sociala kontakter. I sin tur bidrar det till en känsla av samhörighet som 

i slutändan kan leda till upprätthållande trivsel. När individen trivs med sin omgivning 

skapar denna inspiration lek och rörelse (Holmes, McNeil & Adorna, 2010). 

 

De två skolorna i tätort har tillgång till diverse idrottsanläggningar. Via detta samarbete 

har pedagogerna en möjlighet till att hjälpa barnen att finna ett intresse som kan 

utvecklas efter fritidstid. Detta medför att varje individ kan hitta en sport eller aktivitet 
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som främjar deras fysiska förmåga på längre sikt. Andersson & Ekström (2009) anser 

att aktiviteter som innefattar föreningslivet aktiviteter väcker barnens motivation och 

intresse. Genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra barn stärker individens 

självkänsla och trygghet. Dock innebär de stora barngrupperna kontra få pedagoger att 

de måste dela upp barnen i grupper, vilket resulterar i att ett barn endast får gå dit en 

gång per termin. Skolorna som är belagda på landsbygden utgår istället från att inspirera 

barn genom naturen. Deras skolgård har en stor variation av redskap och lekställningar 

som uppmanar till rörelse. Bremberg och Eriksson(2010)  hävdar att skolgården bör 

vara en naturlig miljö med träd, kuperad terräng och stora ytor, detta eftersom det ökar 

barnens inspiration till lek och rörelse. Verksamheterna utgår ifrån vad deras närmiljöer 

kan erbjuda för möjligheter till rörelse och lek. 

 

Användandet av datorspel, smartphones och internet har utökats. I genomsnitt förbrukar 

barn och ungdomar i åldrarna 8-18 år 7,5 timmar per dag till mediekonsumtion 

(Bremberg & Eriksson, 2010). På ett av fritidshemmen inom tätort har pedagogerna 

planerat in en mer stillasittande aktivitet. De har inrättat något som kallas för 

teknikhörnan. Där får barnen prova på att göra filmer via datorer och ipads. Aktiviteten 

bedrivs två gånger i veckan under en termin. Detta gör att möjligheterna till planerade 

rörelseaktiviteter har minskat. Statistiken ovan påvisar att datoranvändandet är väldigt 

centralt i barn och ungdomars liv. Forskning visar att barn som förbrukar stor del av sin 

tid framför Tv:n får sämre skolresultat och att fler barn och ungdomar idag lider av 

övervikt samt fetma (Hattie, 2008). Därav kan valet av denna aktivitet vara starkt 

ifrågasatt. Teknikhörna som aktivitet kan jämföras med en av landsbygdsskolorna som 

istället anordnar skogutflykter som syftar till en grundkurs i överlevnad i skogen. 

Återigen måste skolan ha en strategi på hur man uppnår variation och möjligheter till 

lek och inlärning skriver Grindberg & Jagtøien (2000). 

 

7.2. Hur ska barnen inspireras? 
Fritidsverksamheten bör erbjuda barnen aktiviteter som tillfredsställer och uppmanar 

varje individ till lek och rörelse. Johnsson & Olsson (2011) menar att fysisk aktivitet 

kan ses utifrån olika perspektiv. Lek och rörelse kan ske i skolan, i en idrottsklubb eller 

enbart en promenad. De två skolorna i tätort har tillgång till diverse idrottsanläggningar. 

Via detta samarbete med föreningslivet har pedagogerna en möjlighet till att hjälpa 

barnen att finna ett intresse som kan utvecklas efter fritidstid. Detta medför att varje 

individ kan hitta en sport eller aktivitet som främjar deras fysiska förmåga på längre 

sikt. Andersson & Ekström (2009) anser att aktiviteter som innefattar föreningslivet 

väcker barnens motivation och intresse. Genom att delta i aktiviteter tillsammans med 

andra barn stärker individens självkänsla och trygghet. I boken Kvalitet i fritidshem 

(2007) nämner man att trygghet är en viktig del i verksamheten. Om barnen känner tillit 

för sin omgivning påverkar det i sin tur inlärningsförmågan. Den sociala statusen i 

gruppen har ett samband gentemot barnens prestationer och anpassning. Skolorna som 

är belagda på landsbygden utgår istället från att inspirera barn genom naturen. Deras 

skolgård har en stor variation av redskap och lekställningar som uppmanar till rörelse. 

Bremberg och Eriksson(2010)  hävdar att skolgården bör vara en naturlig miljö med 



 

18 

 

träd, kuperad terräng och stora ytor, detta eftersom det ökar barnens inspiration till lek 

och rörelse. Verksamheterna utgår ifrån vad deras närmiljöer kan erbjuda, vilket även 

citatet nedan från boken Kvalitet i fritidshem (2007, s.22) påvisar är viktigt. 

 

Fritidshemmet skall erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen skall 

uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där 

lek och skapande får stort utrymme. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att 

variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller 

närmiljöns resurser 

    

Skolverket (2011) har lagt upp riktlinjer för vad som bör finnas med i skolans 

verksamhet gällande lek och rörelse. Riktlinjerna syftar till att utveckla barnens 

rörelseförmåga och intresse för fysisk aktivitet. I verksamheten bör barnen möta 

varierande aktiviteter som till exempel att vistas i naturen, idrottsliga aktiviteter och 

lekar. En varierad miljö kan ha en betydande del för barns utveckling (Ericsson, 2005). 

 

 

7.3. Pedagogernas planering 
Alla pedagogerna på fritidshemmen har samma uppfattning om deras planeringstid. De 

stora barngrupperna kontra antal vuxna innebär att det är svårt att få tid till planering av 

de fysiska aktiviteterna. Oftast erbjuder pedagogerna impulsiva gruppaktiviteter såsom 

brännboll, fotboll och lekar. Pedagogerna bör enligt Skolverket (2007) delta och skapa 

en utvecklande och varierad verksamhet som ger barnen en bättre motivation till lek och 

rörelse. Man skall även stödja barnet i den sociala, emotionella och intellektuella 

utvecklingen. De fyra pedagogerna nämner att inte det finns tillräckligt med tid för att 

planera in rörelseaktiviteter för barnen. Därför får barnen själva ta ett eget ansvar för att 

aktivera sig. De menar dock att den spontana leken utvecklar individens fantasi kring 

lek och rörelse eftersom barnen själva får planera sina lekar. Grindberg och Jagtøien 

(2000) menar även de att barn idag får allt färre möjligheter till att utöva fysiska 

aktiviteter som de själva styr över. Skoldagarna blir längre, de platser och fria ytor som 

anpassar sig för barnens egna aktiviteter blir färre. Ericsson (2005) som nämner att 

enskilda aktiviteter utvecklar barnets emotionella och sociala sidor. Det stimulerar även 

individens prestationsförmåga och välbefinnande. När leken sker i en grupprocess kan 

individens självförtroende och koncentrationsförmåga utvecklas. Pedagogerna bör 

sträva efter att få barnen fysiskt aktiva under fritidstid. Detta kan ske via både planerade 

aktiviteter och i den fria leken (Johansson (2012). 

 

7.4. Metoddiskussion 
För att genomföra min studie kontaktades sex olika pedagoger. Fyra pedagoger visade 

ett intresse för mitt arbete, eftersom att pedagogerna ständigt vill se verksamheten 

utvecklas. Två av pedagogerna som tillfrågades kunde ej delta på grund av tidsbrist. 

Både manliga och kvinnliga pedagoger intervjuades vilket gjorde att bägge könens syn 

på fysisk aktivitet framkom. För att få ett bredare resultat i studien skulle jag använt mig 

av barnens synpunkter gällande deras möjligheter till att utöva och påverka fysisk 

aktivitet. Detta hade gjort arbetet ännu mer intressant för mig som blivande pedagog. 
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Under intervjutillfällena valde jag att anteckna svaren, vilket kan innebära att viktig 

information missas. Johansson & Svedner (2010) nämner att man kan missa viktiga 

detaljer i intervjun såsom tonfall eller avbrutna meningar när man väljer att anteckna 

svaren. Via bandinspelning får man med allt som sägs och därigenom ett trovärdigare 

resultat. Anledningen till jag ändå valde att anteckna var att intervjuobjekten blivit mer 

obekväma genom att bli inspelade. Intervjun hade blivit mer allvarlig och svaren hade i 

viss mån kunnat förvrängas för att det ska låta bra. Att enbart anteckna svaren ger en 

mer avspänd stämning på samtalet och på så vis få bättre information. I svaren kunde 

jag urskilja tre områden som var viktiga i studiens resultat om främjandet av fysisk 

aktivitet. Hur verksamheten ser ut, planering och hur barnen inspireras. Jag valde att 

redovisa intervjusvaren i olika kategorier för att tydligöra pedagogernas syn på fysisk 

aktivitet. 

 

7.5. Förslag på vidare studier 
I takt med arbetets gång har funderingar framkommit till hur denna studie skulle kunna 

utvecklas. Om barnen blivit intervjuade med hjälp av enkätundersökningar, hade 

uppsatsen fått ytterligare en dimension. Deras tankar och idéer är en viktig del hur 

verksamheterna kan utveckla aktiviteterna. Jämförelser mellan nyexaminerade 

pedagoger och yrkesvana pedagoger kan göras, till exempel likheter och skillnader i 

planering och aktiviteter. För att studien skall få en större trovärdighet kan fler skolor 

besökas, samtidigt som observationer kan göras på respektive fritidshem.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Hur definierar du begreppet fysisk aktivitet? 

2. Vilken typ av fysisk aktivitet erbjuder ni eleverna på fritidshemmet? 

3. Hur påverkar de yttre förutsättningarna ert arbete för att främja fysisk aktivitet 

(skolgården, innemiljön, material)? 

4. När ni planerar er verksamhet, hur resonerar ni då kring upplägget gällande fysisk 

aktivitet? 

5. Vilken roll anser du att fritidshemmen har för att främja fysisk aktivitet? 

6. Vilka aktiviteter är populära val bland flickor respektive pojkar? 

 

 

 

 

 

 

 


