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Sammanfattning  

 

Enligt Lgr 11 ska skolan erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 

detta gör att även fritidshemmet inkluderas i detta uppdrag. Fritidshemmet ska dessutom 

erbjuda en meningsfull och varierande fritid för barnen som ska utgå efter deras behov 

och förutsättningar (Skolverket, 2014). 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad som kan begränsa och 

möjliggöra arbetssättet och innehållet kring fysisk aktivitet. För att söka svar på våra två 

frågeställningar har vi använt oss utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

svar på hur fritidslärarna uppfattar detta problem. Efter analysen av de transkriberade 

intervjuerna valde vi att kategorisera intervjusvaren för att på lämpligast sätt kunna 

besvara studiens frågeställningar. Studiens resultat visade att beroende på skolans 

geografiska läge så varierar begränsningarna och möjligheterna till att kunna bedriva 

fysisk aktivitet på fritidshemmet. Det som enligt fritidslärarna kunde begränsa arbetet 

med fysisk aktivitet var bland annat trånga lokaler, för stora barngrupper och för liten 

personalstyrka. Det som möjliggjorde arbetet med fysisk aktivitet var främst tillgången 

till en idrottshall och en inbjudande och lockande utomhusmiljö. 
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Inledning  

Fysisk aktivitet är något som dagligen diskuteras aktivt både inom media och samhället 

i stort (Faskunger, 2008). Detta på grund av att de olika tekniska hjälpmedlen som tagits 

fram för att göra vårt liv lättare inte har tagit hänsyn till kroppens rörelsebehov. Vi tar 

här stöd ifrån Grete Langlo Jagtöien, Kolbjörn Hansen och Claes Annerstedt (2002) 

som menar att den tekniska utvecklingen har gjort att samhället i stort och varje enskild 

individ behöver öka sin förståelse och kunskap om vikten av att vara fysisk aktiv. De 

fortsätter och belyser att det är särskilt viktigt för barn och unga eftersom deras kroppar 

är i sin utvecklingsfas. Alla barn och unga bör därför ges möjligheter till att dagligen 

vara i rörelse men eftersom samhällsutvecklingen inte tagit hänsyn till detta har skolan 

blivit den arena som dagligen ska ge både tid och rum för barnen att på ett eller annat 

sätt kunna välja att vara fysiskt aktiva (Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002).  

 

Livsmedelsverket (2012) rekommenderar att varje barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag och att aktiviteterna ska vara av varierande inslag. I Skolverket (2011) 

benämns det att skolan ska kunna erbjuda alla barn daglig fysisk aktivitet och att det ska 

ske inom ramen för hela skoldagen. Detta gör att även fritidshemmet inkluderas i detta 

uppdrag. Många barn vistas långa dagar både i skola och på fritidshemmet, för de barn 

som då inte har någon fritidsaktivitet blir transportsträckan mellan skola och hemmet 

den enda möjligheten till fysisk aktivitet. På så sätt blir tiden på fritidshemmet en viktig 

tid för alla barn eftersom de där ska erbjudas en meningsfull och stimulerande fritid i 

form av skapande arbete, lek och rörelse (Skolverket 2014).  

 

Ann S. Pihlgren (2013) belyser att fritidshemmets fysiska miljö är det som avgör vad 

barnen väljer att göra under tiden på fritidshemmet. Finns det goda möjligheter till 

rörelse och lek motiveras barnen naturligt till att välja fysiska aktiviteter framför 

stillasittande aktiviteter. Om barnen redan i ung ålder väljer de stillasittande 

aktiviteterna menar Pihlgren (2011) att dessa vanor kan skapa problem för barnen, både 

för deras inlärning men också i deras välbefinnande. Detta kan vi koppla till våra egna 
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erfarenheter och upplevelser från vår verksamhetsförlagda utbildning men även när vi 

arbetat inom fritidshem. Miljöerna har ofta varit konstruerade för stillasittande 

aktiviteter vilket även resulterat i att de flesta barn då väljer en stillasittande aktivitet. 

Det finns en utmaning i att få bort dessa stillasittande aktiviteter, visar forskning gjord 

av S. Morgan Hughey, R. Glenn Weaver, Ruth Saunders, Collin Webster och Michael 

W. Beets (2014). I studien framkom det att det var en stor utmaning för personalen i 

fritidshemmet att begränsa de stillasittande aktiviteterna och skapa en miljö som skulle 

ge barnen tillräckligt med fysisk aktivitet.  

 

Johan Faskunger (2008) menar eftersom att många barn spenderar mycket av sin vakna 

tid på skola och fritidshemmet blir dessa verksamheter viktiga för att kunna främja den 

fysiska aktiviteten hos barn. Dock upplever vi detta som ett pedagogiskt problem, för 

vad har fritidshemmen egentligen för förutsättningar för att kunna uppfylla detta 

uppdrag? Vi anser att fritidshemmet har en stor kapacitet att erbjuda barnen daglig 

fysisk aktivitet men som Andersson (2013) belyser i sin studie finns det en viss 

problematik då alla fritidshem inte får eller har de förutsättningar som krävs för detta. 

Vi ser också en avsaknad i tidigare forskning kring hur fritidslärarna uppfattar vad de 

har för förutsättningar som begränsar och möjliggör deras arbetssätt för att kunna 

erbjuda daglig fysisk aktivitet. Vi vill därför genomföra en studie om detta då vi finner 

denna problematik intressant och ett viktigt problem att lyfta i dagens samhälle. Samt 

för att vi i framtida yrkesroll kommer ställas inför detta, där vi själva kommer att göra 

val som avgör om barnen får möjlighet till fysisk aktivitet i fritidshemmet eller inte. 

 

Denna studie kommer börja med en kort beskrivning och en bakgrund av studiens två 

områden, fritidshemmet och fysisk aktivitet för att därefter gå in på en 

kunskapsöversikt. I kunskapsöversikten använder vi oss utav tidigare forskning för att 

se hur kunskapsläget om fritidshemmet och fysisk aktivitet ser ut. Vidare finner ni 

metoddelen, där motiveras bland annat val av metod för insamling av empiri. Vi valde 

en kvalitativ forskningsansats med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

vi ville få svar från fritidslärarnas perspektiv vad de uppfattar att de har för 

förutsättningar som begränsar och möjliggör den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. 

Under metoden redovisas också urval av fritidslärare samt de etiska kraven i samband 
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med intervjuerna. Vidare kommer en analysdel och studien avslutas med resultatet som 

kommer att bestå av fritidsläraranas intervjusvar och sedan en slutlig diskussion av 

resultatet. Vi ger även förslag på vidare forskning.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att söka kunskap om vilka förutsättningar tre fritidshem i 

Mellansverige har för att bedriva fysisk aktivitet. Detta kommer att undersökas genom 

kvalitativa intervjuer på sex stycken fritidslärare med hjälp av följande två 

frågeställningar.  

 

 – Vilka begränsningar anser fritidslärarna att de har för att bedriva fysik aktivitet i 

fritidshemmet? 

 

– Vilka möjligheter anser fritidslärarna att de har för att bedriva fysik aktivitet i 

fritidshemmet? 

 

Studiens centrala begrepp 

Begreppen som kommer att bli centrala i vår studie är fysisk aktivitet, fritidshemmet, 

fritidspedagog och fritidslärare. 

 

Fysisk aktivitet: Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver att fysisk aktivitet är alla 

rörelser med kroppen som resulterar i en ökad energiförbrukning. De menar att fysisk 

aktivitet innebär exempelvis aktiviteter såsom friluftsliv, lek men även motion och 

fysisk träning. Michael Sjöström, Ulf Ekelund, Agneta Yngve, Andreas Nilsson och 

Anita Hurtig Wennlöf (2002) belyser att fysisk aktivitet kan beskrivas som något som 

innefattar all den dagliga aktiviteten vi utför under vardagen, det kan vara allt från hur 

vi tar oss till jobbet och hur vi rör oss på fritiden. Motion och idrott hamnar under 

begreppet fysisk aktivitet och med motion menas en aktivitet som utförs både 

strukturerat och ostrukturerat med ett syfte att förbättra eller behålla den allmänna 

konditionen (Sjöström et.al. 2002). Den övriga vardagliga aktiviteten vi utför hamnar 

under den totala aktiviteten vi genomför under en hel dag. På vilket sätt eller i vilken 
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omfattning detta sker beror helt på den enskilde individens fysiska vanor.  

 

Fritidshemmet: Fritidshemmet är en frivillig verksamhet som varje skola ska erbjuda, 

dit kan alla skolans elever mellan 6 till 12 år gå till både före och efter skoldagens slut 

(Pihlgren, 2011). Fritidshemmet beskrivs av Skolverket (2014) som en del av 

skolväsendet som har i uppdrag att komplettera både förskolans och skolans utbildning. 

Fritidshemmet ska enligt lag stimulera både elevernas lärande och utveckling genom att 

erbjuda dem en meningsfull fritid. Björn Haglund (2009) beskriver i sin artikel likt 

Skolverket (2014) att fritidshemmet är en pedagogisk gruppaktivitet som ska 

komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.  

 

Fritidslärare: Detta är den nuvarande beteckningen för den personal som arbetar i 

fritidshemmet, den dåvarande beteckningen för personal på fritidshem var 

fritidspedagog. I de Allmänna råden (2014) beskrivs lärare i fritidshem som de 

personerna som får bedriva och ansvara för undervisning inom fritidshemmets 

verksamhet. Fritidslärarna har numera en lärarlegitimation som innebär att de även har 

behörighet att undervisa i ett skolämne som exempelvis idrott och hälsa, musik eller 

bild (Skolverket, 2014). All personal på fritidshem har i uppgift att ge barnen en 

stimulerande, meningsfull och utvecklande fritid samt att förena omsorg och pedagogik 

som på så sätt stödjer barnens utveckling fysiskt, socialt, intellektuellt och emotionellt 

(Skolverket, 2014). Vi väljer i studien att använda oss av begreppet fritidslärare när vi 

skriver om personal som arbetar på fritidshemmet. Detta för att det är den nyaste titeln 

de personer som examineras inom fritidshemmet får.  
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Bakgrund  

Här kommer vi kort att beskriva och ge en bakgrundsöversikt av studiens 

huvudbegrepp, fritidshemmet och fysisk aktivitet för att tydliggöra fritidshemmets 

verksamhet och dess innehåll samt vad fysisk aktivitet kan innebära. 

Fritidshemmet 

Redan i början av 1900-talet växte fritidshemmet fram i form av arbetsstugor, dessa 

kom till för att fylla barnens fria tid mellan skoldagens slut fram till att vårdnadshavarna 

kom hem från sina arbeten. Arbetsstugornas uppdrag var att engagera barnen i praktiskt 

och intellektuellt arbete, skapa goda vanor samt att komplettera skolan. (Pihlgren, 

2013). Ungefär 70 år senare utformades det vi idag kallar för det moderna 

fritidshemmet, då skapades en gemensam samverkan mellan fritidshem och skola för att 

båda verksamheterna skulle luta sig mot samma normer och värdegrund. Målet med 

verksamheternas samverkan var att komplettera varandra och även för att främja 

barnens allsidiga och harmoniska utveckling. Ända fram till 1988 hade inte 

fritidshemmet något eget styrdokument vilket gjorde att fritidslärarna själva fick planera 

formen och innehållet i verksamheten, då skapade socialstyrelsen fritidshemmets första 

pedagogiska program som sedan 1999 döptes om av Skolverket till de Allmänna råd för 

kommentarer i fritidshem (Rohlin, 2012).  

 

I Lpo94 fick fritidshemmen en viktig roll i skolans tankar om det livslånga lärandet och 

det lever kvar än idag då fritidshemmets viktigaste uppdrag är att stimulera barnens 

lärande och utveckling. Idag omfattas fritidshemmet av skollagen, SFS 2010:800 vilket 

betyder att det är en del av skolväsendet där bland annat elevers utveckling mot målen 

står inskrivet, detta innebär att fritidshemmet alltså har ett kompletteringsuppdrag 

gentemot skolan (Skolverket 2011). I läroplanens övergripande mål och riktlinjer, Lgr 

11 står det skrivet att skolan bland annat ska sträva efter att erbjuda daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket, 2011). Detta innebär inte enbart de 
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obligatoriska lektionerna i idrott och hälsa utan även under den övriga delen av 

skoldagen, på så sätt inkluderas att även fritidshemmet i detta uppdrag.  

 

 Fritidshemmets syfte är idag att skapa en meningsfull fritid för barnen som innebär att 

de bör mötas av en varierande och skapande verksamhet som erbjuder aktiviteter såsom 

bland annat skapande arbete, dans och fysiska aktiviteter (Skolverket, 2014). Eftersom 

fritidshemmet också styrs av läroplanen, Lgr11, så är fritidshemmets uppdrag bland 

annat att erbjuda daglig fysisk aktivitet och öka elevernas förståelse för hur deras livsstil 

påverkar deras hälsa. Enligt Skolverket (2014) har fritidshemmet goda möjligheter till 

att kunna leva upp till detta syfte. Aktiviteter såsom skapande arbete, dans och fysiska 

aktiviteter är speciellt viktiga under de tidiga skolåren för att barnen ska kunna ta till sig 

de kunskaper som behövs. För att dessa aktiviteter ska vara möjliga att genomföra krävs 

goda pedagogiska miljöer, både inomhus och utomhus. Det är viktigt att den 

pedagogiska miljön är utformad på ett sådant sätt som väcker barnens intresse och lust 

att lära (Skolverket, 2014).  

 

Fysisk aktivitet  

Sedan människans uppkomst har fysiskt arbete präglat människans livsstil, människan 

har varit tvungen att genom fysiska aktiviteter arbeta för att kunna ställa mat på bordet 

och hålla familjen levande. Faskunger (2008) belyser dock ser samhället annorlunda ut 

idag, vi förlitar oss på att maskiner och teknik ska göra jobbet åt oss och vi tar hellre 

bilen när vi ska någonstans än att promenera. Samtidigt som att människan blir mer och 

mer stillasittande framför skärmar, både på jobb, skola och hemmet kommer 

forskningsrapporter som visar att svenska barn mår allt sämre och får fler fysiska besvär 

relaterat till ohälsa (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Fysisk aktivitet har visat sig vara viktigt redan i unga år då det oftast också följer med in 

i vuxenlivet. Jane Meckbach och Suzanne Lundvall (2012) beskriver att fysisk aktivitet 

betonas allt mer som ett sätt att bidra till ökad grad av hälsa och välbefinnande. Statens 

folkhälsoinstitut (2013) beskriver att ökad fysisk aktivitet förbättrar inte bara hälsan 

utan även barns inlärning och koncentrationsförmåga, detta blir på så sätt positivt för 
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deras fortsatta skolgång. Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver just att fysisk aktivitet 

inte bara är bra för den fysiska hälsan utan främjar även den psykiska hälsan. En god 

hälsa handlar enligt WHO (2008) inte enbart om att vara fysisk aktiv utan att också 

känna sig trygg i sig själv och känna en gemenskap med andra.  
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Kunskapsöversikt  

Här nedan kommer vi redogöra för vad resultatet av tidigare forskning visat. Vi börjar 

med att redogöra för hur forskningen kring vårt problem ser ut under tre olika rubriker, 

Fritidshemmet, Fysiska aktiviteters påverkan på barn och fysiska aktiviteter inom 

fritidshemmet. Avslutningsvis sammanfattas den tidigare forskningen för att ge en klar 

bild av studiens problemområde.  

 

För att sätta oss in i studiens problemområde har vi gjort en kunskapsöversikt i 

styrdokument och i tidigare forskning. Databaserna som använts är Libris, Pubmed, 

Swepub och ERIC.  De svenska sökord vi har använt oss utav är: Fritids*, Fritids, 

Fysisk*, Fritidshem, Hälsa, idrott, motorik och Fysisk aktivitet. De engelska sökord vi 

använt oss av är: Physical activity, physical, school, afterschool-program, swedish och 

children. Vidare har en avgränsning också gjorts genom att vi valt att forskningen ska 

vara Peer rewiew, vetenskaplig artikel, tidskrift eller avhandling. Vi har även gjort en 

avgränsning gällande årtal på tidigare forskning genom att avgränsa oss från år 2000 

och fram till idag. 

 

Vi har använt oss av vetenskapliga avhandlingar och artiklar, utöver detta har vi även 

valt att använda oss av forskning som ingått i vår kurslitteratur som berör fritidshemmet 

och fysisk aktivitet. Den forskning vi valt att utgå ifrån anser vi ligger inom ramen för 

studiens problemområde. När artiklar och avhandlingar valts ut har ett medvetet val 

gjorts genom att utesluta den forskning som berör idrottsämnet inom skolan. Detta för 

att vi enbart ville koncentrera oss på den fysiska aktiviteten som sker inom ramen för 

fritidshemmets verksamhet. Efter dessa sökningar har vi sett en avsaknad på tidigare 

forskning kring vårt problemområde som berör fysisk aktivitet inom ramen för 

fritidshemmet. När vi sökt på internationella artiklar fann vi många resultat om 

afterschool-programs som är den amerikanska motsvarigheten till det svenska 

fritidshemmet. Vi har därför i denna studie, när vi valt att använda oss av de delar i den 
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tidigare forskningen som berör afterschool-programs bara valt att använda de delar som 

också innefattar fysisk aktivitet. Detta för att vi finner det relevant till vår studie. 

Fritidshemmet  

Björn Haglund (2009) har gjort en studie där han problematiserat och jämfört de 

svenska fritidshemmens verksamhet med den amerikanska motsvarigheten som kallas 

för afterschool-programs. Han visar att fritidshemmet i Sverige har en låg status i 

samhället och benämns sällan inom media och bland politiker men i USA är det helt 

tvärtom. Detta belyser Haglund (2009) kan bero på att afterscool-programs har en mer 

skolliknade verksamhet och är mer en förlängning på skoldagen än fri tid för barnen. I 

likhet med afterschool-programs ska fritidshemmen komplettera skolan men i Sverige 

pratas det inte om att det ska vara en förlängning av skoldagen utan att fritidshemmet 

ska komplettera skolan genom att erbjuda ett innehåll och aktiviteter som skiljer sig från 

vad skolan erbjuder.  

 

Haglunds (2009) resultat visar ett problem då fritidshemmet ska vara barnens fria tid 

och vad menas då med fri tid? Resultatet visar att barnen bör ha stora möjligheter till att 

själva bestämma och påverka fritidshemmets innehåll och verksamheten ska i sin tur 

utgå från barnens behov. Fritidshemmet ska i sin tur bedriva aktiviteter som är ”nyttiga 

aktiviteter” såsom skapande, lek och fysiska aktiviteter. De nyttiga aktiviteterna ska 

både gynna barnets utveckling men även samhället på så sätt att det i längden bidrar till 

en hälsosammare livsstil. Detta medför att personalen på fritidshemmet har ett stort 

ansvar i att skapa aktiviteter som utvecklar barnet (Haglund, 2009). I Birgit Anderssons 

(2013) enkät- och intervjustudie belyser hon en problematik som handlar om att söka en 

förståelse kring hur fritidslärarna upplevde den ökade styrningen från skolans håll. De 

”nyttiga aktiviteterna” som Haglund (2009) belyser att fritidshemmen ska erbjuda visar 

Anderssons (2013) studie är svåra att genomföra. Hon fortsätter och beskriver att 

fritidslärarna ofta har ont om resurser och fått skära ner på olika aktiviteter så som att 

åka till simhallen, gå ut i skogen och annan skapande verksamhet (Andersson, 2013). 

Ytterligare en problematik som Anderssons (2013) studie visar är att personalen på 

fritidshemmen ofta används för att möjliggöra halvklassundervisning i klassrummen 
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men även för att stötta klasslärarna. Detta gör att fritidshemmets personal mister tid till 

att planera fritidsverksamheten och innehållet på fritidshemmet blir på så sätt inte lika 

strukturerat som det skulle kunna bli. Andersson (2013) valde att genomföra sin studie 

genom kvalitativa intervjuer på fritidslärarna för att få svar utifrån deras perspektiv om 

hur de uppfattade problemet. Studien visade då att fritidspersonalen kände att de ibland 

inte räckte till då resurserna som krävs för att uppfylla målen i fritidshemmet ofta inte 

fanns och att barngrupperna ofta är för stora, personalgruppen för liten och att lokalerna 

inte är anpassade efter verksamheten (Andersson, 2013). Skolinspektionens (2010) 

granskning visade att det under flera år har varit en bristande kvalitét i fritidshemmet 

vilket har gjort att verksamheten blivit mer barnpassning istället för en pedagogisk 

verksamhet. 

 

Vi har sett en avsaknad av forskning kring fritidshemmet, men det vi funnit är att det 

ställs stora krav på fritidshemmet och att fritidshemmet ofta inte har de resurser som 

krävs för att uppfylla verksamhetens krav på olika aktiviteter. Samtidigt belyser 

Haglund (2009) att fritidstiden är frivillig och detta gör att baren bör själva få välja vad 

de vill göra på fritidshemmet. I Skollagen står det att fritidshemmet ska komplettera 

skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och att verksamheten ska utgå från varje 

individs behov, detta för att utveckla barnen fysiskt och intellektuellt (SFS 2010:800).  

Haglund (2009) avslutar sin studie med att visa på att fritid och lärande inte ska utesluta 

varandra under förutsättning att barnen känner frihet känner de även en meningsfullhet 

och en motivation till dessa ”nyttiga aktiviteter” som i sin tur är utvecklande för barnet. 

Fysiska aktiviteters påverkan på barn 

Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedts (2002) forskning visar att om barn erbjuds en 

varierande fysisk miljö som är allsidig och utmanande bidrar det till att barnet utvecklar 

flera grundläggande och naturliga rörelser såsom exempelvis hoppa, springa, krypa, 

bära och snurra. På detta sätt utvecklar barnet sina grundläggande motoriska färdigheter. 

Ingegerd Ericsson (2003) fortsätter i linje med Langlo Jagtöien, Hansen och 

Annerstedts (2002) studie och belyser genom sitt resultat från sin studie att barn som 

har god motorik har oftast även en god koncentrationsförmåga vilket på så sätt hjälper 
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dem i skolarbetet. Detta visar även Ericssons (2003) studie som genomfördes genom att 

observera två interventionsgrupper som fick ökad fysisk aktivitet, de fick fem 

idrottslektioner plus en extra lektion vid behov varje vecka. Dessa två grupper 

jämfördes med en jämförelsegrupp som enbart hade skolans två ordinarie 

idrottslektioner i veckan. Resultatet av hennes treåriga observationer av barn i skolår 1-

3 visar att barnen i interventionsgrupperna förbättrade sin motorik samt sina 

skolprestationer överlag genom den ökade fysiska aktiviteten. De barn med bristande 

motoriska färdigheter hade dock en försämrad koncentrationsförmåga vilket ledde till 

sämre skolprestationer (Ericsson, 2003). Lina B. Käll, Michael Nilsson och Thomas 

Lindén (2014) genomförde en studie för att undersöka om ökad fysisk aktivitet även 

förbättrar barnens skolresultat. Genom observationer på cirka 2000 barn visar resultatet 

att barn som är mer fysiskt aktiva under skoldagen även förbättrar sina skolprestationer. 

Resultatet visar även här likt Langlo Jagtöien, Hansen, Annerstedts (2002) och 

Ericssons (2003) studier att fysisk aktivitet förbättrar barns skolprestationer samt ger en 

positiv självuppfattning och ett bättre självförtroende.  

 

I en studie gjord av Michael Sjöström, Ulf Eklund och Agneta Yngve (2000) på cirka 

900 barn och unga via mätningar av hjärtfrekvensen och barnens rörelsemönster visar 

resultatet att andelen som är fysiskt aktiva sjunker i takt med stigande ålder. Forskarna 

såg också att barnen hellre valde de stillasittande aktiviteterna framför de fysiska 

aktiviteterna. Resultatet av deras studie visar att detta val kan bidra till att barnen 

utvecklar en inaktiv livsstil som vuxna. Studien visar vidare att desto mer barnen var 

fysiskt aktiva desto mer främjades deras kognitiva och sociala utveckling. 

 

Jenny Isbergs (2009) studie genomfördes som en intervention på barn och unga för att 

försöka stimulera dem till att bli mer fysiskt aktiva. Studien genomfördes genom bland 

annat hjärtfrekvensregistrering, stegräknare och träningsdagbok för att se i vilken mån 

barnen var fysiskt aktiva. Hennes resultat visar likt Sjöström, Eklund och Yngves 

(2000) resultat, på vikten av att barn och unga redan i unga åldrar bör vara fysiskt aktiva 

för att bevara dessa vanor till vuxen ålder. Likt Isberg (2009) belyser även Käll, Nilsson 

och Lindén (2014) i deras studie att om barnen utvecklar ett intresse för fysiska 
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aktiviteter redan under deras tidiga levnadsår ökar chanserna att behålla detta intresse in 

i vuxenlivet.  

Fysisk aktivitet i fritidshemmet 

Enligt Skolverket (2016) gick det hösten 2014 cirka 444 400 barn på fritidshem. Aaron 

Beighle, Michael W. Beets, Heather E. Erwin, Jennifer Huberty, Justin B. Moore och 

Megan Stellino (2010) gjorde en studie som handlade om hur fysisk aktivitet kan 

införas i den amerikanska versionen av fritidshemmet. Studien visar att både skolan och 

fritidshemmet är verksamheter som har stor potential till att kunna erbjuda fysisk 

aktivitet för att på så sätt öka barnens fysiska aktivitetsnivå. Dock visar studien att 

skolan blivit en arena där barnen ska prestera akademiskt vilket har lett till att skolorna 

idag inte har lika mycket fysisk aktivitet som förr. I författarnas slutsats lyfts vikten av 

att fritidslärarna bör variera aktiviteterna och ge tillgång till material som på så sätt kan 

öka barnens fysiska aktiviteter. Beighle, et.al. (2010) belyser i sitt resultat att personalen 

i verksamheten kan arbeta med samma strategier som idrottslärarna gör när det gäller att 

få barnen att delta i fysiska aktiviteter. En strategi fritidslärarna kan använda sig av är 

att under de timmarna barnen är på fritids schemalägga små korta aktiviteter, ca:15-20 

min som kommer som ett inslag med jämna mellanrum. Det som också framkom av 

studien var vikten av att personalen var utbildad och hade kunskap om fysisk aktivitet 

för att de skulle använda det i verksamheten. 

 

 R. Glenn Weaver, Michael W. Beets, Jennifer Huberty, Darcy Freedman, Gabrielle 

Turner-Mcgrievy och Diane Ward (2015) genomförde en observationsstudie för att 

undersöka vilka förutsättningar det finns för fysisk aktivitet i den amerikanska 

versionen av fritidshemmet. Resultatet visar likt Beighle, et.al. (2010) att just 

fritidshemmet har stor potential till att främja den fysiska aktiviteten. Resultatet visar att 

fritids har en miljö där barnen kan känna sig trygga, där de kan engagera sig i fysisk 

aktivitet och lära sig om en hälsosam livsstil. Hughey et.al. (2014) belyser dock i sin 

studie att en utmaning för verksamheten är att begränsa de stillasittande aktiviteterna 

och hitta tid till att ge barnen tillräcklig mängd fysisk aktivitet. En lösning på detta kan 

vara som Hughey et.al (2014) studie visar att verksamheten skulle kunna skapa 
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detaljerade scheman för fysisk aktivitet samt att ge personalen på fritidshemmet 

utbildning om fysiskt aktivitet 

 

Weaver et.al(2015) belyser en annan viktig aspekt som kan påverka och motivera 

barnen till fysisk aktivitet är uppmuntran, engagemang och feedback från personalen. 

Detta visar även resultatet från Isbergs (2009) studie då hon undersökte barns vilja till 

fysisk aktivitet, att de tre motivationsfaktorer som visade sig ha störst betydelse för 

barnen utövande av fysisk aktivitet var lärarens roll, lärarens sätt att ge feedback och 

uppmuntran till fysiskt aktivitet. Lars-Magnus Engströms (2010) studie som 

genomfördes genom en 40 år lång uppföljningsstudie av 2000 barn från tonåren upp till 

medelåldern visar likt Isbergs (2009) resultat vikten av motivation för att utföra fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att alla individer motiveras på olika sätt till att utöva fysisk 

aktivitet. Engström (2010) belyser att samma aktivitet kan ha olika innebörd för olika 

individer och beskriver tre olika huvudlogiker som kan motivera individen till fysisk 

aktivitet, dessa är prestation, träning och upplevelse. Prestationslogiken innebär enligt 

Engström (2010) att fokus ligger på att tävla och prestera, träningslogiken innebär att 

träna för att utveckla sig själv både fysiskt och psykiskt och den tredje och sista, 

upplevelselogiken innebär lekar och naturmöten som ska vara roliga och lustfyllda. På 

idrottslektionerna i skolan är det oftast prestationslogiken som har störst fokus 

(Engström, 2010). Det kan på så sätt bli viktigt som Haglund (2009) beskriver att 

fritidshemmets innehåll skiljer sig från skolans verksamhet men ändå är 

kompletterande. Fritidshemmet kan på så sätt fokusera mer på de övriga två logikerna 

som Engström (2010) beskriver, träning- och upplevelselogikerna, för att på så sätt 

väcka ett intresse för fysisk aktivitet hos de barn som inte motiveras av just tävling och 

prestation. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Som Skolverket (2011) belyser så ska skolan erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. Läroplanen lägger stor betydelse vid att barn ska få 

uppleva glädjen över att vara i rörelse och genom det få positiva erfarenheter till olika 

variationer av fysisk aktivitet. Både Ericssons (2003) och Käll, Nilsson och Lindéns 
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(2014) studier visar att fysisk aktivitet inte bara är bra för barnens hälsa utan även 

förbättrar deras skolprestationer.  Käll, Nilsson och Lindén (2014) visar vidare i sin 

studie att för vissa barn kan skolan vara den enda platsen där de deltar i någon typ av 

fysisk aktivitet. De beskriver även att skolorna idag bör lägga större vikt på fysisk 

aktivitet, inte bara för att förbättra barnens hälsa utan även för att höja deras 

skolprestation (Käll, Nilsson & Lindén, 2014). Detta stärker Ericsson (2003) som 

belyser att skolan bör göra mer för att stimulera och främja barnens motoriska 

utveckling.  

 

Skolverket (2011) beskriver att ett av skolans uppdrag är att barnen ska stimuleras till 

ett livslångt lärande. Isberg (2009) belyser därför att en viktig och avgörande faktor för 

att barnen ska vara fysiskt aktiva i skolan men också under hela livet är hur mycket 

personalen motiverar och uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet. Av den forskning vi 

ovan tagit del av visar den att de vanor av fysisk aktivitet som barnen får med sig i ung 

ålder även följer med in i vuxenlivet, detta visar både Isberg (2009) och Sjöström, 

Eklund och Yngves (2000) studier. På så sätt blir det viktigt för skolan och 

fritidshemmet att kunna erbjuda och ge barnen möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Vi 

anser att fritidshemmen har stora möjligheter till att bedriva fysiska aktiviteter, detta 

menar vi likt både Beighle at. Al (2010) och Weaver at. Al (2015) beskriver i sina 

studier är att fritidshemmet är en arena som har stor potential att dagligen kunna erbjuda 

fysiska aktiviteter. 

 

Vi finner en avsaknad av tidigare forskning kring fritidshemmet och fysisk aktivitet på 

fritidshemmet. Vi anser på så sätt att det finns en kunskapslucka för hur fysisk aktivitet 

kan bedrivas på fritidshemmen och vilka förutsättningar som finns för detta. Det vi dock 

uppmärksammat när vi tagit del av tidigare forskning är att det finns en samstämmig 

bild bland dessa forskare om att när barn vistas i stimulerande miljöer med möjligheten 

till varierade aktiviteter och i samspel med andra har de större inlärningsmöjligheter än 

de barn som inte har tillgång till dessa miljöer. Av tidigare forskning kan vi 

sammanfattningsvis dra slutsatsen att fritidshemmet har en stor kapacitet att erbjuda 

barnen daglig fysisk aktivitet men som Andersson (2013) belyser i sin studie finns det 

en viss problematik då alla fritidshem inte får och har de förutsättningar som krävs för 
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detta. Med hjälp av denna forskning syns en problematik och en utmaning för 

fritidshemmet och dess personal att kunna bedriva fysisk verksamhet inom den dagliga 

verksamheten. Vi kommer därför i denna studie undersöka vilka förutsättningar som 

fritidslärare anser begränsar och möjliggör den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. 
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Fenomenografi 

En fenomenografisk metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda 

individer. Denna metod används för att beskriva och analysera människors tankar om 

olika fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). Inom fenomenografin vill 

forskaren inte ta reda på om fenomenet är sant eller falskt, utan hur människorna 

uppfattar fenomenet. I vår studie är fenomenet vad fritidslärarna uppfattar och upplever 

som begränsningar och möjligheter kring arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

Uppmärksamheten inom fenomenografin är inriktad mot variationen hur människor 

uppfattar sin omvärld. En uppfattning kan beskrivas som ett sätt att förstå eller erfara 

något. Uppfattningar är kvalitativt skilda sätt att uppfatta sin omvärld. Vi anser att det är 

en fördel att använda sig av denna analysmetod eftersom fenomenografin kännetecknas 

av att forskare använder sig av intervjuer för insamling av empiri, vilket även vi 

kommer att använda oss av. Då kan vi som Lars-Owe Dahlgren och Kristina Johansson 

(2015) belyser att genom analyseringen av de transkriberade intervjuerna sammanställa 

fritidlärarnas svar i olika kategorier för att sedan lättare kunna redogöra för resultatet. 

Dessa kategorier kan i sin tur undersökas i ett fenomenografiskt utfallsrum, detta 

innebär att vi kan kartlägga fritidslärarnas olika uppfattningar om vad som begränsar 

och möjliggör deras arbetssätt och innehåll kring fysisk aktivitet och hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. Alla de fritidslärare som ingår i vår studie 

kommer förmodligen uppfatta våra intervjufrågor olika, dessa olika uppfattningar 

hamnar då i utfallsrummet. En nackdel med den valda analysmetoden skulle kunna bli 

som Dahlgren och Johansson (2015) belyser att de som intervjuas svarar efter vad de 

förväntas att svara, detta gör att det blir viktigt för oss som genomför studien att inte 

ställa ledande frågor utan att lämna frågorna öppna.  

 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka fritidslärares uppfattningar om vad 

som begränsar och möjliggör fysisk aktivitet på fritidshemmet så inspireras vi av den 

fenomenografiska analysmetoden när vi ska analysera det transkriberade intervjuerna. 

Detta innebär inte att vi kommer följa fenomenografins alla analysfaser som Dahlgren 
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och Johansson (2015) belyser till punkt och pricka utan vi kommer istället tillämpa de 

faser som främjar vår studie mest. Genom denna analysmetod kommer vi kunna få ut 

det viktigaste och mest betydelsefulla från informanternas utsagor för att sedan kunna 

svara på studiens två frågeställningar. Vidare kan vi genom denna analysmetod ta ut de 

mest framstående variationerna i informanternas intervjusvar för att på så sätt kunna 

svara på studiens två frågeställningar. Med betydelsefullt i detta sammanhang menar vi 

de delar i fritidslärarnas svar som kommer ha betydelse för oss för att vi ska kunna 

besvara och återkoppla till studiens två frågeställningar 
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Metod 

Här nedan kommer vi att redogöra vilken forskningsmetod vi valt och varför.  

Vi kommer att redogöra för hur vi genomfört studien, vilka urval som gjorts samt 

redovisa de etiska kraven som vi tillämpat inför och under intervjuerna. Vidare kommer 

vi även att beskriva vår analysprocess av de transkriberade intervjuerna. 

Kvalitativ forskningsmetod  

Alan Bryman (2011) belyser att fördelen med kvalitativ forskning är att forskaren kan få 

en djupare kunskap om sitt undersökningsfenomen. I vår studie blir 

undersökningsfenomenet var fritidslärarna uppfattar vad de har för förutsättningar för 

att bedriva fysisk aktivitet. Kvalitativ forskning är ofta utav en induktiv karaktär, d.v.s. 

att de praktiska forskningsresultaten genererar teorin. Teorin är på så sätt ett resultat av 

forskningen, inte dess utgångspunkt. Vår studie är av en induktiv karaktär, detta innebär 

att vi som gör studien drar generella slutsatser utifrån informanternas utsagor. Detta 

innebär att vi kommer att utgå från de transkriberade intervjuerna när vi analyserar och 

skriver resultatet av dessa. Vi har på så sätt som Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2015) belyser ingen teori från ett rent hypotetiskt perspektiv att utgå ifrån utan 

informanternas intervjusvar blir den empiri vi grundar vårt resultat på. Vi kommer dock 

inte kunna göra en fullt ut induktiv studie då tiden inte räcker till. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014) beskriver vidare att kvalitativa forskningsmetoder innebär att 

data som samlas in tolkas av forskaren, exempelvis genom ett samtal i en intervju eller 

en händelse under en observation. I en kvalitativ forskningsmetod utgår studiens data 

ifrån informantens erfarenheter och tolkningar av dess livsvärld (Bryman, 2011). 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur fritidslärarna uppfattar vilka förutsättningar 

de har som begränsar och möjliggör den fysiska aktiviteten på fritidshemmet anser vi att 

en kvalitativ forskningsmetod är det som kommer kunna generera data som möjliggör 

att vi kan svara på studiens syfte. 
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Kvalitativa intervjuer  

Denna studie kommer att bestå av kvalitativa intervjuer med fritidslärare. Intervjuer är 

en vanligt förekommande insamlingsmetod inom den fenomenografiska traditionen 

(Dahlgren & Johansson, 2015).  Bryman (2011) belyser att kvalitativa intervjuer bör 

vara flexibla och ha som mål att få fram intervjupersonernas världsbild. Att använda sig 

av denna metod kommer möjliggöra en ökad förståelse och kunskap för oss hur 

fritidslärarna uppfattar studiens problem utifrån deras perspektiv. Kvale och Brinkmann 

(2014) belyser att intervjuer är ett betydelsefullt redskap inom den kvalitativa 

forskningen, dessa intervjuer riktar in sig på den intervjuades erfarenheter och deras 

upplevda verklighet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver också att en kvalitativ 

intervju är som en process där intervjuaren och den intervjuade aktivt producerar 

kunskap genom relationen som bildas. Bryman (2011) belyser att inom kvalitativ 

forskning finns det två olika typer av intervjuer, de ostrukturerade och de 

semistrukturerade intervjuerna. Den förstnämnda liknar ett vanligt samtal medan de 

semistrukturerade intervjuerna utgörs av en intervjuguide med frågor och teman 

forskaren tänkt beröra med informanten.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att samma 

frågor kommer att ställas vid varje intervju tillfälle men att informanternas svar avgör i 

vilken ordning frågorna ställs men möjligheten finns att det kommer tillkomma fler 

frågor i form av exempelvis följdfrågor (Bryman, 2011). Genom vår intervjuguide kan 

vi få kunskap om hur informanterna uppfattar vilka begränsningar och möjligheter de 

har för att kunna bedriva fysisk aktivitet på deras fritidshem. Metoden ger oss även 

kunskap om hur informanterna definierar fysisk aktivitet vilket blir relevant för oss i vår 

studie. Bryman (2011) belyser att denna form av intervjumetod gör att informanten inte 

blir låst till eventuella svarsalternativ utan får möjligheten att utveckla sina svar. Detta 

eftersom att informantens egna ord och erfarenheter är det som kommer bilda den data 

som används i studien (Bryman 2011). Därför är de frågor och teman som vår 

intervjuguide består av formulerade så att informanternas svar ska kunna möjligheten 

för oss att kunna besvara studiens två frågeställningar. Intervjuguiden består enbart av 

öppna frågor för att på så sätt ge informanterna möjligheten att svara utifrån deras 
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erfarenheter och uppfattningar.  

 

En fördel med att använda sig av intervjuer är att vi kommer att få ett djup bild av 

studiens problemområde, nackdelen blir dock att vi inte får en lika stor bredd av 

problemområdet som vi hade fått vid exempelvis enkäter. Vi anser att eftersom studiens 

syfte är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få svar på hur de uppfattar vilka 

förutsättningar de har som begränsar och möjliggör fysisk aktivitet inom fritidshemmet 

så anser vi att en kvalitativ intervjustudie som metod, möjliggör datainsamlingen på 

bästa sätt.  

 

För att sedan kunna bearbeta och analysera de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna 

har vi valt att inspireras av ett fenomenografiskt angreppssätt. Fenomenografin utgår 

ifrån att analysera data från enskilda individer och beskriva människors sätt att uppfatta 

sin livsvärld (Dahlgren & Johansson, 2015). Eftersom vi vill undersöka fritidslärarnas 

uppfattningar om vad som begränsar och möjliggör den fysiska aktiviteten så anser vi 

att ta utgångspunkt ur den fenomenografiska analysmetoden gör att vi kan få ut det mest 

betydelsefulla i fritidslärarnas utsagor för att kunna besvara studiens två 

frågeställningar. 

Urval 

Urvalet till intervjuerna gjordes genom ett målinriktat urval, med målinriktat urval 

menar Bryman (2011) att forskaren väljer ut informanter som är relevanta för studien. 

För oss innebär det att vi valde ut de informanter som vi visste hade kunskap om 

studiens problemområde. Det målinriktade urvalet blev på tre av våra gamla VFU-

skolor, vi valde sen ut sex stycken informanter som hade ansvar för fritidsverksamheten 

på sin skola. Vi valde att utgå från tre olika skolor då vi ansåg att vi skulle få en bra 

variation på informanternas utsagor. På grund av detta målinriktade urval så tog vi 

varken tagit hänsyn till informanternas kön eller ålder då vi anser att det inte skulle ha 

någon inverkan på studiens resultat. Dessa informanter valdes ut för att vi ansåg att de 

på lämpligast sätt skulle kunna besvara studiens forskningsfrågor på ett så relevant, 

fördjupat och utvecklat sätt som möjligt. Ytterligare ett argument till att välja 
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informanter och fritidshem som vi är bekanta sen tidigare är som Bryman (2011) 

belyser att det kan vara bra som intervjuare att vara bekant med miljön hos de som 

intervjuas. På så sätt kan intervjuaren sätta sig in i informanternas svar och 

uppfattningar.  

 

Vi tog kontakt med våra tidigare VFU-skolor och arbetsplatser genom att besöka dessa 

för att undersöka möjligheten till att intervjua personal som var ansvariga för 

fritidsverksamheten. Därefter valdes sex stycken verksamma informanter ut på tre olika 

skolor. En av skolorna låg i en storstad i Mellansverige medan de andra två skolorna låg 

i en mellanstor stad i Mellansverige, varav en centralt och en lite utanför centrum. 

Informanterna som valdes ut föll inom ramen för våra urvalskriterier, dessa kriterier var 

att de skulle vara ansvariga för fritidsverksamheten och utbildade fritidspedagoger eller 

fritidslärare. Dessa sex informanter som valdes ut informerades sedan om studiens syfte 

och vi fick till svar att vi kunde genomföra intervjuerna inom ramen för skoldagen för 

att på så sätt inte påverka fritidsverksamheten. Det vi hade i åtanke innan vi valde ut hur 

många informanter vi skulle intervjua var utmaningen som Fejes och Thornberg (2015) 

belyser med kvalitativ forskning. Författarna menar att analysera data i kvalitativ 

forskning är en utmaning då forskaren ska försöka skapa mening ur en massiv mängd 

data. På grund av denna utmaning valde vi att intervjua sex informanter för att kunna 

transkribera och analysera intervjusvaren så noggrant som möjligt så att studien blir 

reliabel, det vill säga pålitlig.  

Etiska överväganden 

När vi tog kontakt med informanterna informerade vi om de fyra etiska krav som vi 

använt i studien, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016-04-11). Inget av dessa fyra krav utesluter 

egentligen inte det andra därför har vi med stor noggrannhet följt dessa krav för att vår 

studie ska bli så reliabel, pålitlig som möjligt. Informationskravet innebär att våra 

informanter informerades om studiens syfte innan intervjuerna startade, detta för att som 

Bryman (2011) belyser är för att informanterna själva ska kunna bestämma över sin 

medverkan i studien. Informationskravet innebär också att våra informanter fick 
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vetskapen om att de kunde avbryta sin medverkan när de själva kände för det. Vi valde 

även att informera fritidslärarna hur intervjun skulle gå till, att samtalet kommet att 

spelas in, om vi fick godkännande av dem, att en av oss kommer hålla i intervjun och att 

den andra kommer att anteckna det som sägs.  

 

Det andra kravet, samtyckeskravet tillämpades i studien genom att informanterna fick 

information om vad vår studie handlade om. Vidare fick informanterna också tydlig 

information om att deras medverkan i intervjun var helt frivillig men eftersom att ingen 

av våra informanter var minderårig behövdes inget samtycke från vårdnadshavare som 

annars krävs i sådana lägen. Samtyckeskravet var väldigt viktigt för oss då vi verkligen 

ville att fritidslärarna skulle förstå vad vår studie handlade om och varför vi ville 

genomföra den. Vi hade därför ett litet kort samtal innan intervjun startade eller när 

informanten blev förfrågad om en intervju om vad studien handlade om i stora drag.  

 

Det tredje etiska kravet som tillämpades i studien var konfidentialitetskravet, detta krav 

innebär som Bryman (2011) lyfter att alla uppgifter som handlar om våra utvalda 

fritidslärare behandlas med en stor konfidentialitet. Detta innebär att alla fritidslärare 

som deltog i studien men även deras svar kommer att förbli anonyma. Vi har därför i 

resultatet nedan valt att ge fritidslärarna fiktiva namn. Vi belyste också tydligt för alla 

som deltog att allt inspelat material kommer att förstöras så fort betyget på studien har 

registrerats. Detta krav tillämpades också i studien genom att allt inspelat material som 

vi hade var lagrat på en dator där endast vi kunde komma åt det. Redan i början av 

transkriberingen av det inspelade materialet använde vi aldrig fritidslärarnas riktiga 

identiteter. Detta ifall som Bryman (2011) lyfter, om någon obehörig skulle av någon 

anledning lägga händerna på vårt material. Konfidentialitetskravet är inte något som 

bara bör tillämpas utan det är något som vi som genomför studien har skyldighet att 

tillämpa (Bryman, 2011).   

 

Det sista och fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter vi har om 

fritidslärarna endast får användas i forskningssyfte, alltså endast till denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2016). Några av de intervjuade fritidslärarna har också frågat om de 

fick ta del av studiens resultat och detta är vi enligt detta krav skyldiga till att göra. Vi 
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har på grund av kravet svarat ja på denna fråga, men vår tanke var redan från början att 

tillge studiens resultat till de deltagande fritidslärarna. Var intervjuerna tog vid och hur 

lång tid intervjun skulle ta bestämdes i en överenskommelse mellan oss och 

informanternas förutsättningar.  

Genomförande 

Vi genomförde kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex fritidslärare. Inom 

fenomenografin är det vanligt med semistrukturerade frågor samt en intervjuguide som 

innehåller ett mindre antal frågor som vägleder oss som intervjuare in på de teman vi 

vill beröra (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att på så sätt kunna ställa frågor som gav svar som vi 

behövde för att besvara våra frågeställningar. Innan intervjuerna genomfördes 

sammanställde vi en intervjuguide (se bilaga 1) till de tänkta informanterna. En 

intervjuguide menar Bryman (2011) ska vara som en minneslista över de teman och 

frågor som ska beröras under intervjun. Frågorna i intervjuguiden skulle vara så tydliga 

som möjligt och inte vara ledande för informanterna på något sätt. För att frågorna inte 

skulle misstolkas valde vi likt Bryman (2011) att innan de ”riktiga” intervjuerna 

genomföra pilotstudier på en verksam fritidslärare och med en lärare som hade lång 

erfarenhet inom skol- och fritidsverksamheten. Detta för att minska risken för att 

intervjufrågorna skulle misstolkas och att vi då inte skulle få de svar vi kunnat få ut. 

Pilotstudierna resulterade i att vi valde att ändra några av våra frågor i intervjuguiden då 

pilotstudien visade att några av frågorna skulle kunnat misstolkas.  

 

Efter ändringarna av pilotstudien resulterade det i att studiens intervjuguide utgick från 

10 öppna frågor. Intervjun började med två stycken inledande frågor för att skapa en 

avslappnad atmosfär mellan oss som forskare och informanten. Vidare berörde de 

resterande frågorna studiens två teman, vad det är som begränsar och möjliggör fysiska 

aktiviteter på fritidshemmet. Dessa två teman utgjorde grunden i intervjun och i 

utformandet av intervjuguiden. Vidare använde vi oss även av uppföljningsfrågor för att 

informanterna skulle få möjligheten att utveckla sina svar samt för att vi ville ha så 

uttömmande svar som möjligt. Bryman (2011) och Dahlgren och Johansson (2015) 
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beskriver en uppföljningsfråga som en fråga som följer upp det informanten sagt, som 

exempelvis ”Kan du utveckla ditt svar?” eller ”Hur menar du?”. När alla intervjufrågor 

var ställda hade vi en tolkande fråga där den som intervjuade i stora drag sammanfattade 

informantens svar, detta för att undvika att informantens svar hade misstolkats. Varje 

intervju avslutades sedan med frågan ”Har du något mer du vill tillägga?”, eftersom det 

enligt Bryman (2011) är viktigt att informanten får möjligheten att fylla i potentiella 

luckor i sina svar. 

 

Intervjuerna genomfördes individuellt, detta för att informanterna inte skulle påverkas 

av varandra. Innan intervjun startade frågade vi informanten om tillåtelse till att spela in 

och förklarade även att allt material kommer att förstöras när vi skrivit klart vår studie. 

Eftersom vi var två som genomförde denna studie så bestämde vi oss för att både spela 

in samt anteckna intervjusvaren. Under intervjuerna var en av oss ansvarig för intervjun 

och den andra satt i bakgrunden och förde anteckningar. Anledningen till detta är som 

Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att den som intervjuar är har fullt fokus på det 

som sägs i intervjun för att på så sätt kunna ställa följdfrågor på informantens svar. 

Bryman (2011) menar även att det är bra att föra anteckningar ifall vi som genomför 

intervjun skulle missa något som sägs om exempelvis bandspelaren slutar fungera eller 

om informanten lägger till något när bandspelaren stängts av (Bryman, 2011). Den av 

oss som inte intervjuade satt i bakgrunden och förde anteckningar för att på så sätt inte 

störa intervjun eller att informanten skulle få känslan av att vi var i maktposition, ”två 

mot en”. Vi valde även att genomföra intervjun i en lugn och avskild miljö för att som 

Bryman (2011) belyser förhindra störningsmoment i intervjun och för att 

ljudinspelningen inte skulle påverkas negativt. Innan intervjun genomfördes skickade vi 

ut våra intervjufrågor till informanterna. Anledningen till detta var att vi ville ge 

informanterna tid till att fundera och reflektera kring frågorna i förväg. Vår förhoppning 

var då att vi skulle kunna få mer genomtänkta och mer utförliga svar. 
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Bearbetning av data  

Hur forskare väljer att analysera insamlad data beror på syftet med studien samt hur data 

samlats in. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) menar att när studiens data 

analyseras i kvalitativ forskning försöker forskaren koda av och hitta mönster i den 

insamlade empirin. En kvalitativ analys har fokus på sociala fenomen, personers 

erfarenheter och uppfattningar om omvärlden (Fejes & Thornberg, 2015).  

Studiens analysarbete inspirerades av den fenomenografiska analysmetoden och delades 

in som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver i olika faser. I det första steget, efter vi 

transkriberat alla våra intervjuer noggrant skrev vi också ut intervjuerna på papper. 

Därefter lästes all insamlad transkriberad empiri igenom flertalet gånger för att få en 

helhetsbild över de enskilda intervjuerna och för att bli välbekanta med empirin. Alla 

intervjuer lästes sedan igenom noggrant tre gånger var. På så sätt blev det lättare för oss 

att ta oss vidare till den andra fasen där vi skulle ta ut det mest betydelsefulla och 

relevanta men också se vilka likheter och skillnader det fanns i intervjusvaren.  

 

I det andra steget letade vi i vår empiri efter betydelsefulla delar i informanternas 

utsagor som berörde studiens frågeställningar, det vill säga vad som möjliggör och 

begränsar den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. Eftersom vi skrev ut våra intervjuer 

på papper så kunde vi som Dahlgren och Johansson (2015) menar tydligare få en 

helhetsbild över allt material än om det exempelvis skulle lästs på en dator. Genom att 

vi använde dessa utskrifter kunde vi fysiskt markera i texten de relevanta delar vi ville 

få med i studiens resultat. Vi använde tre olika markeringspennor, en färg som stod för 

det som möjliggjorde fysisk aktivitet, en annan för vad som begränsade och med en 

tredje färg för vad fritidslärarna ansåg att fysisk aktivitet var för just dem. Detta 

arbetssätt gjorde att vi tydligt kunde se det som var viktigt för oss att analysera och ha 

med i resultatet. Vi såg också vilka delar som skulle hamna under vilken kategori. På så 

sätt möjliggjorde detta arbetssätt att vi smidigt kunde ”sålla bort” sådant som inte var 

relevant för studiens syfte, det vill säga sådant som inte kunde svara på studiens två 

frågeställningar.  
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Detta ledde oss sedan in på det tredje steget, jämförelsefasen. De betydelsefulla delarna 

som togs ut i fas två jämfördes här med varandra för att kunna hitta likheter och 

skillnader i informanternas intervjusvar. Likheterna och skillnaderna vi letade efter och 

som plockades ut handlade om fritidslärarnas uppfattningar om vad som begränsar och 

möjliggör arbetet med fysisk aktivitet på deras fritidshem. Genom att tillämpa denna 

jämförelsefas i studien kunde vi som Dahlgren och Johansson (2015) belyser sedan 

skapa kategorier utav likheterna och skillnaderna. Studiens resultat utgår från 

kategorierna som skapades här. 

 

I det sista steget av analysprocessen som vi valde att tillämpa grupperade och 

kategoriserade vi skillnaderna och likheterna i informanternas uppfattningar för att på så 

sätt kunna relatera dem till varandra (Dahlgren & Johansson, 2015). Här försökte vi 

hitta det som till största del likheterna och skillnaderna bestod av för att på sätt utforma 

dessa till kategorier. Studiens kategorier, som sedan återfinns i resultatet består av två 

huvudkategorier: Möjligheter och Begränsningar. Under dessa två huvudkategorier har 

vi sedan hittat och valt ut tre underkategorier på vardera. Dessa kategorier har vi 

namngett fritidshemmets lokaler, utomhusmiljö, arbetsmiljö eller andra aspekter som 

kan möjliggöra fysisk aktivitet. Att använda oss utav dessa olika steg har gjort de 

möjligt för oss att tydligt söka svar på våra två frågeställningar och de kommer även 

göra det lättare för dig som läsare att följa med och förstå hur studiens analysarbete gått 

till. Sammanställningen av dataanalysen och presentationen av de olika kategorierna 

kommer att redovisas här nedan under kapitlet ”resultat”.  

 

 

Resultat 

Här nedan kommer vi att redovisa det bearbetade resultatet av våra transkriberade 

intervjuer som har analyserats. Syftet med studien var att undersöka vilka 

förutsättningar fritidslärarna uppfattar att de har på fritidshemmet för att kunna bedriva 

fysisk aktivitet, både vilka begräsningar som finns men också vilka möjligheter som 

finns. Vi kommer att redovisa för hur fritidslärarna varierade uppfattningar om 

begreppet fysisk aktivitet för att ge läsaren en ökad insyn på vad fritidslärarna ansåg 
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begränsade och möjliggjorde arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet. Därför ser vi 

det som ett viktigt resultat även om det inte explicit svarar gentemot studiens syfte. 

Detta resultatkapitel syftar till att besvara våra två frågeställningar som var: Vilka 

begränsningar anser fritidslärarna att de har för att bedriva fysik aktivitet i 

fritidshemmet? Vilka möjligheter anser fritidslärarna att de har för att bedriva fysik 

aktivitet i fritidshemmet? 

 

Studiens resultat kommer att utgå från dessa två frågeställningar och kommer att 

besvaras genom att vi redovisar redan färdigställda kategorier, de två huvudkategorier 

består av begränsningar och möjligheter, som på så sätt är studiens analysverktyg för 

att svara på frågorna. I texten kommer det även att finnas citat från fritidslärarna som vi 

valt att plocka ut för att förtydliga vilka uppfattningar fritidslärarna har.  

Fritidslärarnas definition av fysisk aktivitet 

Alla informanter som vi intervjuade fick frågan ”vad är fysisk aktivitet för dig?”, detta 

ansåg alla informanter är något som är väldigt viktigt, både för dem själva och för 

barnen. Det finns varierade uppfattningar om vad fysisk aktivitet handlar om, det kan 

vara allt ifrån att träna, leka en lek eller bara att resa sig upp i klassrummet. En av 

informanterna säger också att fysisk aktivitet bör vara något där ”man utmanar kroppen” 

(Karin). Till skillnad från detta säger många av fritidslärarna att fysisk aktivitet inte bara 

behöver vara något som händer när kroppen är i rörelse men att det ska vara något som 

främjar hälsan ”man gör något som människan mår bra av, det behöver inte alltid vara 

pulshöjande” (Anna).  

 

Fysisk aktivitet nämns också av en av fritidslärarna som en social företeelse, denne 

pratar likt andra fritidslärare om att när en fysisk aktivitet utförs så kan vänner mötas, 

både nya och gamla och barn lär sig också att samarbeta och samtala med andra barn. 

”De positiva aspekterna i de fysiska, som de sociala aspektet, det sociala samspelet, 

samarbete, laganda, hur man är mot varandra …. De är så himla mycket av det i det 

fysiska” (Anna). Fysisk aktivitet menar en av fritidslärarna är något som också kan 

gynna barnens skolprestationer, de koncentrerar sig bättre under de teoretiska ämnena 
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och det gynnar både dem själva och deras klasskamrater. ”Jag skulle ju snarare vilja att 

man utökade det och hade mer rörelse, man lär sig ju liksom, man har lättare att lära sig 

matte och svenska och alltihopa genom att lära med kroppen” (Gunnar). Resultatet 

visade att fysisk aktivitet inte bara handlar om att kroppen ska röra på sig utan även att 

det främjar barnens skolprestationer. 

 

Vi har här redovisat för hur fritidslärarna definierar fysisk aktivitet. Sammanfattningsvis 

ser vi en variation i svaren från deltagarna. Fysisk aktivitet kan vara allt ifrån att ställa 

sig upp i klassrummet till att göra något som utmanar kroppen. Vi menar att 

fritidslärarnas definition på fysisk aktivitet kan ge en ökad förståelse och insikt för hur 

de vidare såg på sina begränsningar och möjligheter för fysisk aktivitet på deras 

fritidshem. Nedan kommer vi att redovisa vad fritidslärarna anser begränsar deras arbete 

och innehåll kring fysisk aktivitet.  

Begränsningar  

Under denna huvudkategori kommer vi att redovisa tre olika underkategorier, 

fritidshemmets lokaler, utomhusmiljön och arbetsmiljö. Dessa kategorier identifierade 

vi under analysen av intervjuerna, alla handlar om de begräsningar som fritidslärarna 

uppfattade att de hade på sitt fritidshem. 

Fritidshemmets lokaler 

Under denna kategori kommer vi att redovisa de begräsningar som berör fritidshemmets 

lokaler som fritidslärarna tagit upp under intervjuerna. Genom vår analys kunde vi 

tydligt se att fritidshemmets lokaler sågs som en stor begräsning för att kunna 

genomföra fysisk aktivitet. Med fritidshemmets lokaler menas under denna kategori de 

lokaler och utrymmen fritidshemmen har tillgång till.  

 

Resultatet av analysen visar att samtliga fritidslärare anser att tillgången till idrottshallen 

är den största begränsningen för att kunna bedriva fysisk aktivitet på fritidshemmet, 

vilket beskrivs i nedanstående citat:  
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Ett som begränsar är den där idrottshallen, vi har bara den här tillgången en timme i veckan. På 

nåder litegrann för det är ju även 7-9s idrottshall och det är mycket klasser där …. Men nu har vi 

i princip krävt att de måste lämna en lucka åtminstone en timme i veckan, för och i och med att 

vi är 180 barn som går på fritids och så, så det är ju en lite begränsat (Gunnar). 

 

Förutom att dela idrottshallen med de äldre barnen som har obligatoriska 

idrottslektioner på eftermiddagarna som i citatet ovan måste tiden i idrottshallen på 

många skolor även delas upp mellan de olika fritidsavdelningarna. Som en av 

fritidslärarna beskriver ”vi delar upp oss sinsemellan avdelningarna så har vi varsin 

eftermiddag” (Linus). Detta gör att tillgången till idrottshallen blir begränsad och barnen 

får bara en eftermiddag i veckan i idrottshallen. Det kan ofta vara så att 

fritidsavdelningarna får dela på tiden de får tillgång till i idrottshallen, ” den ena veckan 

går vi med de yngre förskoleklassbarnen och ettorna, och sen veckan därpå så är det de 

äldre, treor, tvåor” (Saga). Detta gör att dessa barn endast får tillgång till idrottshallen 

en timme varannan vecka vilket som Saga menar här begränsar deras möjligheter till 

fysisk aktivitet ytterligare. 

 

Resultatet av vår analys visar även att det inte bara är tillgången till idrottshallen som 

begränsar arbetet med fysisk aktivitet utan även också idrottshallens skick, ”vi har en 

idrottssal, en hall som skulle kunna vara lite större och mer inbjudande” (Anna). För att 

komma ifrån denna begränsning önskas ”stor gympahall kanske så att man kunnat dela 

av, köra två grupper samtidigt. Så att man har mer tid att göra det” (Linus). Dessa två 

citat från analysen visar att det är inte bara idrottshallens storlek som ses som en 

begränsning utan också hur idrottshallen bjuder in till fysisk aktivitet. Finns det 

exempelvis inte redskap och material i hallen som bjuder in till detta blir det också svårt 

att arbeta och bjuda in till fysisk aktivitet.  

 

Analysen av de transkriberade intervjuerna visar en variation i vad som kan begränsa 

fysisk aktivitet, det inte bara är idrottshallen utan kan också vara lokalerna som 

begränsar arbetet kring fysisk aktivitet. Lokalerna som fritidshemmen vistas i är många 

gånger är för dåliga och för trånga, detta beskrivs i citatet nedan: 
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Aa men det är ju små lokaler, trånga lokaler det är liksom inget utrymme, sen är det långa 

korridorer som tar upp väldigt stora ytor och där ska, där vill vi inte ha barn, för där är det 

stengolv så blir det att dom springer runt och ramlar och slår sig, olycksfall och sånt. (Linus) 

 

Detta är ett exempel på hur en av fritidslärarna beskriver sina lokaler, utrymmen som 

trapphus och korridorer blir områden som barnen inte ska springa i på grund av 

skaderisken. Dessa utrymmen blir på så sätt en begränsning inomhus då de tar upp 

mycket plats. I liknelse till detta exempel visar analysen att lokalerna som finns att tillgå 

på fritidshemmen inte är anpassade för att kunna bedriva någon fysisk aktivitet i. En 

fritidslärare beskrev för oss hur denna begränsning kan se ut ute i verksamheten, ”som 

nu xx-avdelningen som får vara i en bild-sal, det är ju inte det optimala, om man tänker 

rörelse” (Saga). Fritidshemmets lokaler inbjuder till stillasittande aktiviteter, ”det är 

jättesvårt här i de här lokalerna och då blir det mer sittande övningar, aktiviteter, det är 

ju där vi har sämst förutsättningar för fysisk aktivitet” (Linus). Dessa citat visar tydligt 

på hur fritidshemmets lokaler begränsar arbetssätt och innehåll kring fysisk aktivitet. 

 

De begränsningarna fritidslärarna anser sig ha för att bedriva fysisk aktivitet inomhus 

varierade från att vara tillgången till idrottshallen, idrottshallens skick men även de 

trånga och ofta dåligt anpassade lokalerna. 

Utomhusmiljön 

Den andra underkategorin som identifierades genom analysen var utomhusmiljön. Med 

utomhusmiljön menas här skolgården och områdena runt skolan. När det kommer till 

skolgårdens utformning så beskrivs en begränsning på detta sätt: 

 

Alla reglementen som handlar om skolgården och hur skolgården får se ut och inte se ut …. det 

måste vara eeh konstruerat av ett visst företag som skolan har ett avtal med och vara godkänt 

enligt formens alla regler (Lina). 

 

Citatet ovan visar på att de regler och lagar som finns kan göra att skolgårdsmiljön 

begränsas. Dessa regler och lagar kan på så sätt begränsa hur skolan får utforma sin 
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utemiljö med olika lekredskap. I analysen visar det att även fast skolan exempelvis får 

nya klätterställningar eller lekredskap så är de inte alltid anpassade efter alla barn, ”lite 

mer utmanande klätterställningar, för dom som vi har nu känns lite små för de här lite 

större barnen” (Linus). Detta gör att skolgårdsmiljön inte blir anpassad efter varje barns 

behov vilket då kan resultera i att miljön inte blir tillräckligt inbjudande för att röra på 

sig.  

 

Många gånger behöver utomhusmiljön bli mer inspirerande för att locka barnen till 

fysisk aktivitet, ”mer lockande, lite mer innebandyrink, sarger, lite fräscha grejer som 

lockar och inspirerar barnen” (Gunnar). Detta citat visar på att om skolgårdens 

utformning är dålig så begränsar det möjligheterna för många barn att vara fysiskt 

aktiva. En av fritidslärarna beskrev sin skolgård som ” väldigt grådaskig skolgård. Men 

sen fick jag tankar och idéer och började måla….Så att det inbjuder” (Linus). Linus 

berättade här om att när han började arbeta på fritidshemmet han arbetar på idag så såg 

skolgården lite tråkig och grå ut, den bjöd inte in till fysisk aktivitet. Sedan valde han att 

måla om på skolgården vilket gjorde att skolgården idag bjuder in till mer fysisk 

aktivitet och rörelse än den tidigare gjorde.  

 

Genom vår analys kunde vi även se att skolans geografiska läge kan utgöra en 

begränsning för arbetssättet och innehållet kring fysisk aktivitet. En begränsning för 

fritidshemmen kan vara närhetsprincipen, ”närhetsprincipen till vissa saker gör ju att 

det, det begränsar” (Saga). Hon menar att om de skulle ha närheten och tillgängligheten 

till exempelvis en simhall eller en ishall hade fritidshemmet haft större möjligheter till 

att erbjuda fler fysiska aktiviteter. Den geografiska begränsningen som att exempelvis 

inte ha en skog i närheten beskrivs i citatet nedan:  

 

Det är väl litegranna läget på skolan, att vi har inte någon skog i närheten som vi skulle kunna gå 

till och där dom då får en annan form av fysisk rörelse så att de är ju såklart en begränsning.  

(Lina) 

 

I detta citat beskrivs begräsningen av inte ha en skog i närheten. I liknelse till detta visar 

analysen att frånvaron av en skog begränsar möjligheten till fysiska aktiviteter då det 
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ansågs att skogen har så pass mycket att erbjuda men också för att barnen får röra sig på 

andra sätt än de gör i vanliga fall.  

 

Under denna kategori syns det att utomhusmiljön behöver bli mer lockande för att 

bedriva fysisk aktivitet. Några av informanterna anser att skolgårdsmiljön i vissa fall 

begränsar fysisk aktivitet. Andra informanter beskriver även att närhetsprincipen till 

exempelvis skogen begränsar deras arbetssätt kring fysisk aktivitet.   

Arbetsmiljö 

Under denna underkategori har vi identifierat de olika och varierade begränsningarna 

som fritidslärarna påpekade men som inte hamnade under kategorierna fritidshemmets 

lokaler eller utomhusmiljön.  

 

Resultatet från intervjuerna visar bland annat att de stora barngrupperna ses som en 

begränsning,  ”sen tänker jag också så, det som begränsar är till exempel antal elever, 

hur stor elevgrupp vi har …. så kan det vara svårt att bedriva en fysisk aktivitet med 

kanske 60 barn samtidigt” (Anna). Idag har fritidshemmen ofta stora barngrupper och 

om det är exempelvis dåligt väder och de tvingas vara inomhus på fritidstiden så 

begränsar det såklart den fysiska aktiviteten. En annan fritidslärare, Saga, har under sina 

30 år som fritidspedagog sett hur barngrupperna vuxit och förändrats och säger ”att det 

är ju de stora barngrupperna som begränsar”. Hon säger här likt Anna att barngrupperna 

idag är den största begräsningen för att kunna bedriva fysiska aktiviteter.  

 

Hand i hand med de stora barngrupperna kommer den begränsade personaltätheten. 

Några av fritidslärarna som belyste de stora barngrupperna tar även upp 

personaltätheten som en begränsning. Det blir på så sätt svårt att dela upp de stora 

barngrupperna om personalen är för få till antalet. ”Personalstyrkan är såklart ett minus 

för att kunna bedriva fysisk aktivitet” (Saga). Saga fortsätter och menar att eftersom de 

ibland är för få i personalen så blir även planeringen för verksamheten lidande och tiden 

avsätts inte för att sitta ner och planera ordentligt.   
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De organiserade lekarna inte varje dag, det skulle ju vara drömmen att kunna erbjuda fysisk 

aktivitet varje dag. Det behöver inte vara så avancerat men organiserat… Fritids och skola bör 

ha en samsyn på fysisk aktivitet och hjälpas åt för att alla ska vara ute (Saga). 

 

I detta citat beskrivs en önskan om hur fysisk aktivitet skulle kunna se ut på 

fritidshemmet. Att kunna erbjuda fysisk aktivitet varje dag skulle vara drömmen för 

många fritidshem men att det då skulle krävas mer personal. Om det skulle vara fler 

personal som var ute på exempelvis rasterna skulle dessa då kunna inspirera barnen till 

mer fysisk aktivitet och rörelse. I liknelse med detta tar även en annan informant upp 

begränsningen av personalstyrkan och deras olika syn på fysisk aktivitet.  

 

Vi har ju väldigt många olika utbildningar och vi ehm, vi har inte tid, eller vi, vad ska jag säga, 

vi lägger inte tiden på att planera, fritidsverksam, eller verksamheten och vi utvärderar den inte 

heller tillsammans. Och då kan man ju inte heller fortsätta att jobba systematiskt. (Karin) 

 

Citatet visar att om personalen på fritidshemmet inte har en samsyn om fysisk aktivitet 

kan detta bli lidande. Olika syn och olika utbildningar i det stora hela kan ibland göra att 

verksamheten varken utvärderas eller dokumenteras i den mån det borde göras. Vilket 

resulterar i att verksamheten kan bli lidande. Till skillnad från dessa begränsningar 

nämner några informanter att ytterligare en begränsning för fysisk aktivitet kan vara 

ekonomin. Ekonomin begränsar på så vis att fritidshemmet inte kan köpa in allt material 

och utrustning som de skulle vilja göra för att kunna stärka barnens möjligheter till 

fysisk aktivitet. ”Att vi inte har material och så, till en större grupp” (Karin). Förutom 

inköp av material så skulle några av fritidslärarna exempelvis vilja ha en lite bättre 

skolgård som bjuder in till mer fysisk aktivitet men att ekonomin sätter gränser. En av 

våra informanter beskriver vägen till en bättre och mer inbjudande skolgård så här. 

 

Så men då kostar det lite pengar, det är mycket pengar och då gäller det för oss att påverka via 

ledningsgrupp och som jag sitter med i också, påverka rektor som påverkar futurum och få till 

det och satsa på det” (Gunnar).  

 

Ovan här har vi nu beskrivit vad vi fick fram av analysen när det gällde fritidslärarnas 

uppfattningar om vad som begränsar deras arbetssätt och innehåll kring fysisk aktivitet. 



Cecilia Lernéus & Mattias Westberg 

Örebro Universitet 

VT-16 

 

38 

 

Vi kan se en variation i fritidslärarnas svar då de anser att både stora barngrupper, för 

liten personalstyrka eller en dålig ekonomi kan begränsa deras arbetssätt kring fysisk 

aktivitet. Nedan kommer vi att gå vidare med vad vi från analysen kan se att 

fritidslärarna uppfattade som möjligheter när det gällde arbetssätt och innehåll för att 

bedriva fysisk aktivitet. 

Möjligheter 

Under denna huvudkategori kommer vi att redovisa tre olika underkategorier som alla 

handlar om de möjligheter som fritidslärarna uppfattade att de hade på sitt fritidshem. 

Fritidshemmets lokaler 

Under denna kategori kommer vi att redovisa de möjligheter som berör inomhusmiljön 

som fritidslärarna tagit upp under intervjuerna. Genom vår analys kunde vi se att 

inomhuslokalerna gav få möjligheter till att bedriva fysisk aktivitet. Dock visade 

resultatet ändå att samtliga fritidslärare ansåg att den största möjligheten till fysisk 

aktivitet inomhus var tillgången till en idrottshall. 

 

Jobbat väldigt benhårt med att ha en timme ungefär i veckan där vi har tillgång till …. Att vara i 

gympasalen och där vi har aktiviteter som barnen väljer, vi styr vissa gånger och barnen väljer. 

Och oftast är det ju lekar som de tycker är kul och det är ju framförallt, ser man till att det är 

fysiskt, att de springer och rör sig (Linus). 

 

 Han fortsätter och menar kort och gott att ” är man inomhus och kan använda sig av 

gympasalen så är ju det den som är räddningen för fysisk aktivitet” (Linus). I liknelse 

till dessa citat har en annan informant samma uppfattning, att ska man bedriva konkret 

fysisk aktivitet inomhus så är idrottshallen räddningen ” Aa det är ju fritidsgympan 

framförallt” (Lina). 

 

Genom analysen identifierade vi även att fritidshemmen använde sig av tv-spelen Wii 

och X-box-kinect för att främja fysisk aktivitet inomhus. Dessa spel förutsätter att 

barnen rör på sig. Både dans- och idrottsspelen är populära när det gäller att få barnen 
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fysiskt aktiva. ”Sen har vi Wii-spelen, det tycker jag är bra…. Dansspelen och 

idrottspelen tycker jag är bäst då just för rörelse …. de sätter igång många som kanske 

inte vågar röra på sig på annat sätt” (Karin). Dessa spel blir på så sätt ett värdefullt 

redskap för de barn som annars undviker att vara med på andra fysiska aktiviteter. 

Fördelen med dessa tv-spel är att de förutsätter att barnen rör på sig och blir på så sätt 

inte stillasittande framför en skärm, ”att spela tv-spel med rörelse och inte bara sitta och 

klicka på dosan” (Linus). Han fortsätter ” Då använder vi Kinect och dans-spel och 

spelar bowling och det blir ju lite rörelse mer än att bara sitta ner” (Linus). I och med de 

små lokalerna som många fritidshem har så blir dessa tv-spel en möjlighet för att kunna 

bedriva fysiska aktiviteter inomhus.  

 

Under denna kategori svarar fritidslärarna att både tillgången till en idrottshall och tv-

spel som kräver rörelse är räddningen för att bedriva fysisk aktivitet inomhus.  

Utomhusmiljö 

Resultatet av vår analys visar att det som till största del gjorde barnen fysiskt aktiva på 

fritidshemmet var deras lek ute på skolgården. Citatet nedan beskriver möjligheterna 

med en bra skolgård.  

 

Att vara ute på skolgården för att just rörelse ska komma in, kommer den att per automatik 

eftersom det är lekar, mycket fotboll, springa runt. Vi har gagaboll rinkar och eeh vi har king-

rutor där mycket fysiskt på det sättet. Mycket boll då. Men sen även att det de som springer runt, 

jagalekar …. Denna skolgård inbjuder till såna grejer jämfört med andra skolor. (Linus).  

 

Analysen visar att en god utomhusmiljö möjliggör fysisk aktivitet. I liknelse med 

ovanstående citat säger en annan informant 

 

Där gör man ju olika saker, både lekar och spel ooo, men det gör vi ju också på utelekar och 

utedagar. Vi har en stor skolgård så att det finns ju stor liksom, det är bra till, bra förutsättningar 

för att röra sig mycket, de springer i skogen, springer runt skolgården, de rör sig mycket barnen 

(Karin). 
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Skolgården ger barnen bra förutsättningar till fysisk aktivitet och kan användas av 

fritidshemmen när de organiserar lekar utomhus. En annan informant som nämnde 

skolgården som en begränsning för fysisk aktivitet ser även möjligheterna i den  

 

Sen har vi ju att de är fritt mycket så har vi ju då, försöker ju då och gynna så vi har en bra 

skolgård, det här med fotbollsplaner, vi har en gaga-rink …. Ehh som ju gör att många i olika 

åldrar håller på med dem. Så man försöker få till miljön så att den ska vara lockande. (Gunnar) 

 

I detta citat visas vikten av att ha en lockande och inspirerande skolgård som möjliggör 

fysisk aktivitet och att de då genom skolgården kan gynna barnens fysiska vanor. 

Analysen av intervjuerna visade att flertalet informanter nämner hur nöjda de är med 

skolans utemiljö. Tillgången till en stor skolgård med bland annat fotbollsplaner, 

klätterställningar, pingisbord, king-rutor och basketplaner gör att skolgårdarna ger bra 

förutsättningar och möjligheter för barnen att ska röra på sig. 

 

Vi har ju en jättehärlig konstgräsplan där barnen kan göra både gymnastiska övningar och 

springa runt och inte vara rädda för att liksom ramla och slå sig på asfalten utan de kan ramla 

utan problem som möjliggör väldigt många olika lekar. 

(Lina) 

 

Likt citatet ovan fortsätter en annan fritidslärare på samma spår och berättar att när han 

började arbeta på det fritidshem han arbetar på idag var skolgården ganska trist och 

tråkig. Han tog därför tag i det och som han själv säger ”fick egna tankar och idéer” och 

började därför måla om på skolgården. Han målade med färgglada färger bland annat 

king-rutor och en spark-bana så att det skulle bjuda in och locka fler barn till att vilja 

röra på sig.   

 

Analysen visar att det finns vissa skillnader i hur fritidshemmen erbjuder fysiska 

aktiviteter, under både raster och på fritidstiden. Några av informanterna berättar att 

fritidspersonalen på deras skolor erbjuder rastaktiviteter under ramen för skoldagen, 

någon dag i veckan, ” på torsdagar har vi fritidspedagoger hand om uteverksamheten på 

rasten, kort-rasten och då har ju jag kört röris bland annat. Och att vi liksom tar upp lite 
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nya lekar och så.”(Saga). Hon fortsätter och säger ”genom att slå liv i gamla lekar” så 

menar hon att barnen inspireras till att röra på sig. Analysen visar att fritidshemmen 

erbjuder aktiviteter till barnen men att det är upp till barnen själva att avgöra om de vill 

delta eller inte ” två till fyra aktiviteter per dag, varav en är fysisk aktivitet som dom har 

tillsammans med elevgruppen som kommer fram till vad de vill göra.”(Anna). På detta 

fritidshem har de planerade aktiviteter varje eftermiddag. Där får barnen sätta upp sig på 

vilken aktivitet de vill göra, detta menar Anna gör att barnen får inflytande över vad de 

vill göra på sin fritidstid. I liknelse med andra informanter menar hon att det är viktigt 

att barnen själva får inflytande över sin tid på fritidshemmet och vilka aktiviteter de vill 

göra för att bli mer motiverade att röra på sig.  

 

Det som också möjliggör fysisk aktivitet utomhus är barnens egen fantasi som gör att de 

oftast blir fysiskt aktiva i den fria leken. ”aa men vi har som jag sa fri lek, är en stor del 

av den, eleverna är ju experter på att hitta på egna lekar” (Anna). Barnens egen fantasi 

gör att personalen känner att de ibland inte behöver dra igång lekar för att få barnen mer 

fysiskt aktiva ” barn är ju så påhittiga så att de hittar på mer. Ser man i lekar så är det ju 

mycket rörelse och de använder sin kropp.” (Linus). Utöver den fria leken och 

skolgården vinns det positiva aspekter av att ha en bra närmiljö. ”Sen har vi bra 

omgivning, vi har ju ett spår som man kan springa i här i skogen och ehh många 

lekparker.” (Karin). Närheten till exempelvis lekplatser, idrottsanläggningar, skog och 

grönområden ger fritidshemmen större och bättre möjligheter till fysiska aktiviteter. 

Likt Karins utsaga säger en annan informant ”Vi har ett stort sportfält bara fem minuters 

gångväg bort med jättefin anläggning, där vi oftast kan få tillgång till, där vi spelar 

brännboll, vi spelar allt” (Anna). Denna anläggning är på så sätt en stor tillgång för att 

möjliggöra fysisk aktivitet på fritidshemmet speciellt då det är stora barngrupper. Till 

skillnad från detta ses närmiljöer utomhus som exempelvis skogen som en stor 

möjlighet för att kunna bedriva fysiska aktiviteter, där får barnen röra på sig på andra 

sätt än de vanligtvis gör, ”och gå till skogen naturligtvis …. Det är jätteviktigt, skogen 

är jätteviktig” (Saga). Skolans geografiska läge avgör många gånger hur stora 

möjligheter fritidshemmen har att bedriva fysisk aktivitet.  
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Möjligheterna i utomhusmiljön varierar beroende på skolans geografiska läge men vi 

kan ändå se en samstämmig bild av att skolgården och närheten till olika anläggningar 

möjliggör till största del fysisk aktivitet utomhus. 

Andra aspekter som kan möjliggöra fysisk aktivitet 

Under denna kategori kommer vi att ta upp de möjligheter som analysarbetet visade på 

att fritidslärarna ansåg som möjligheter för att kunna bedriva fysiska aktiviteter men 

som inte hamnade under kategorierna fritidshemmets lokaler eller utomhusmiljön.  

 

En viktig förutsättning för att kunna möjliggöra fysiska aktiviteter är en bra 

personalstyrka, ” vi har en extremt flexibel personal och igen så tror jag att det är A och 

O” (Anna). Detta är inte bara något som Anna nämner utan flertalet av informanterna 

tar upp vikten av att personalen bör inspirera och motivera barnen till att vara fysiskt 

aktiva. Personalens eget intresse för all typ av fysisk aktivitet kan blivit något som de 

använder sig av när de vill locka och inspirera barnen till att testa på en ny aktivitet.  

 

Ibland kanske jag pratar om att jag har sprungit och barnen säger: oj, har du sprungit det där 

loppet? Och andra gånger så kanske någon pratar om något barn som rider eller på 

fotbollsträning, innebandy, att vi visar ett intresse av det dom gör och det skapar intresse till 

varandra också. Jämför, jahaa vad kul, var ni med i den cupen? Och aa, sätter lite ringar på 

vattnet sådär, lockar litegrann (Gunnar). 

 

Detta citat visar vikten av att personalen själva visar intresse för fysiska aktiviteter och 

samtalar om detta för att både motivera och smitta av sitt eget intresse av fysisk 

aktivitet. 

 

En annan viktig aspekt som vi fann genom analysen var hur viktigt det är med stöd från 

ledning och rektor för att kunna påverka exempelvis inköp av material, utformning av 

fritidsmiljön och utflyktsmål, ”sen har vi önskningar om en sån här multiarena. För nu 

ska vi få önska, dom har ju rivit ett hus …. vi fritidspedagoger har föreslagit en 

multiarena med sån här gummiasfalt eller vad det heter” (Saga). Hon berättar här att 

fritidspersonalen nu har fått möjligheten att påverka vad som ska köpas in nu när deras 
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skolgård skulle göras om för att på så sätt göra den mer inbjudande. I liknelse med 

ovanstående utsaga är en annan informant inne på samma spår  

 

Förutsättningar är väl också att tycker jag ehh man som ledning ser att det här är något som är 

väldigt viktigt … Jag tänker på till exempel lovaktiviteter och såna saker, det är många som 

faktiskt åker iväg och spelar badminton eller går och simmar (Anna).   

 

Om ledningen ser att fysisk aktivitet är något viktigt så blir möjligheterna större för 

fritidshemmet att exempelvis kunna åka iväg på lov och genomföra olika fysiska 

aktiviteter.  

 

Sammattningsvis kan vi se att en flexibel och inspirerande personal samt stöd från 

ledning och rektor är viktiga aspekter för att möjliggöra fysiska aktiviteter på 

fritidshemmen.  

Sammanfattning av resultatet  

I ovanstående resultat redogjorde vi för vad analysen kom fram till för att kunna svara 

på studiens två frågeställningar. Genom får fenomenografiska analys kan vi se att 

begränsningarna och möjligheterna för att bedriva fysisk aktivitet kan variera. 

Fritidslärarnas olika uppfattningar om våra forskningsfrågor hamnade under våra två 

huvudkategorier begränsningar och möjligheter, i det så kallade utfallrummet. Därifrån 

kunde vi sedan kartlägga uppfattningarna och se hur de förhöll sig till varandra.  

 

Begränsningarna inomhus är bland annat fritidshemmets trånga och dåliga lokaler samt 

tillgången till en idrottshall som begränsar. I underkategorin utomhusmiljön så är det 

avsaknaden av en bra närmiljö eller alla reglementen kring skolgårdsmiljön som kan 

begränsa arbetet och innehållet med fysisk aktivitet. Andra aspekter som kunde 

begränsa arbetet med fysisk aktivitet var även de stora barngrupperna och den oftast 

lilla personalstyrkan som ibland kan problematisera och försvåra arbetet med fysisk 

aktivitet. Till skillnad från detta anser några informanter att en begränsning kan vara att 

skolgården i vissa fall inte bjuder in och inspirerar till fysisk aktivitet. 
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Möjligheterna till att bedriva fysisk aktivitet inomhus för fritidshemmet är att många 

har tillgång till en idrottshall men även till diverse tv-spel som kräver rörelse för att 

spela. Utomhus möjliggör en bra och inbjudande skolgård till mycket fysisk aktivitet 

och även närheten till idrottsanläggningar och skogen. Andra saker som möjliggör 

fysisk aktivitet på fritidshemmet är att många kände att de hade stöd från ledning och 

rektor till att kunna köpa in material och att de genom inköpen kunde erbjuda barnen 

fler aktiviteter. Ytterligare en förutsättning som möjliggör arbetet med fysisk aktivitet är 

att ha en flexibel och motiverande personalstyrka. 

 

Sammanfattningsvis ser vi genom vår analys av de transkriberade intervjuerna att 

fritidslärarnas uppfattningar ibland kan skilja sig åt även fast vissa fritidslärarna arbetar 

på samma skola. Resultatet från vår analys visar att begränsningarna på en skola kunde 

vara den andra skolans möjligheter och att detta i några fall kan ha att göra med skolans 

geografiska placering. Vidare såg vi i vår analys att vissa saker som fritidslärarna 

uppfattade som en begränsning för deras arbetssätt och innehåll kring fysisk aktivitet 

samtidigt kunde vara en möjlighet.  
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Diskussion 

Under detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat och metod under två 

huvudrubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion. Vi kommer även att diskutera 

de didaktiska konsekvenserna som kan ses utifrån studiens resultat. Vidare kommer vi 

att ge förslag på fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion  

Under denna rubrik kommer vi att diskutera hur resultatet kan förstås i relation till 

tidigare forskning som vi sedan diskuterar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi 

kommer att börja diskutera fritidslärarnas definition av fysisk aktivitet för att på så sätt 

ge en bild av hur fritidslärarna definierar begreppet. Vi anser att detta kan ha betydelse 

för att förstå fritidslärarnas uppfattningar om vad som begränsar och möjliggör fysisk 

aktivitet på fritidshemmet. Vidare kommer vi dela upp diskussionen i studiens två 

frågeställningar: Vilka begränsningar anser fritidslärarna att de har för att bedriva 

fysik aktivitet i fritidshemmet och vilka möjligheter anser fritidslärarna att de har för att 

bedriva fysik aktivitet i fritidshemmet. Detta för att på bästa sätt tydliggöra hur studiens 

frågeställningar har besvarats.  

 

Resultatet visar att alla fritidslärare anser att fysisk aktivitet är något som är viktigt och 

något som alla barn och vuxna bör få möta dagligen. Analysen visar att fysisk aktivitet 

kan variera och innebära allt från att spela fotboll till att resa sig upp från stolen i 

klassrummet. Det var dock ingen av fritidslärarna som sa att deras definition av fysisk 

aktivitet kommer från exempelvis Lgr 11 eller de Allmänna råden för fritidshemmet 

(2014) utan deras definitioner verkar istället komma från personliga intressen eller 

erfarenheter. Detta är något vi reflekterat över när vi analyserat resultatet men tolkar det 

som att det delvis kan bero på att begreppet fysisk aktivitet enbart nämns ett fåtal gånger 

i styrdokumenten samt att meningarna där begreppet finns med inte är särskilt 

välutvecklade. Därför tror vi att fysisk aktivitet kan tolkas olika beroende på tidigare 
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erfarenheter och kunskap om begreppet.   

 

Fysisk aktivitet är något som många skulle behöva ha mer kunskap om, detta belyser 

Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) som menar att samhället i stort behöver 

öka sin förståelse och kunskap kring just fysisk aktivitet. Detta blir särskilt viktigt för de 

som arbetar inom skola och fritidshem eftersom att barn är den grupp som är under en 

utvecklingsfas i många år och därför behöver röra på sig för att må bra. Ericssons 

(2003) studie belyser att fysisk aktivitet inte bara förbättrar barnens fysiska hälsa utan 

även deras skolprestationer. I linje med Ericsson (2013) och Käll, Nilsson och Lindén 

(2014) hade en av fritidslärarna noterat detta, fritidsläraren hade sett att fysisk aktivitet 

var något som gynnade barnens skolgång, att barnen förbättrade sina prestationer i de 

teoretiska ämnena. Det inte bara gagnade dem själva utan även deras klasskamrater. 

Detta resultat kan tolkas och förstås utifrån att denna fritidslärare har ett stort intresse 

för fysisk aktivitet och befinner sig mycket i klassrummen under skoltid och kan på så 

sätt ha uppmärksammat detta. Definitionen av fysisk aktivitet leder oss nu vidare in på 

våra två frågeställningar, vad fritidslärarna ansåg begränsade och möjliggjorde deras 

arbete för att kunna bedriva fysiska aktiviteter på sitt fritidshem.  

 

Vilka begränsningar fritidslärarna anser att de har för att bedriva fysik aktivitet i 

fritidshemmet. 

I analysen av datan framkom det att den mest frekventa kategorin som begränsade 

arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet är fritidshemmets lokaler. Resultatet visar 

att fritidshemmets lokaler inte alls är anpassade för fysisk aktivitet. Vi tolkar det som att 

detta problem kan bero på att fritidshemmets verksamhet ofta bedrivs i skolans 

klassrum. Detta gör att lokalerna inte är anpassade för några fysiska aktiviteter och det 

blir på så sätt mycket stillasittande för barnen. Detta resultat visar likt Anderssons 

(2013) studie att fritidshemmets lokaler ofta inte är anpassade efter den verksamhet som 

ska bedrivas där. Vårt resultat visade även likt Hugheys et. al. (2014) studie att dessa 

trånga lokaler leder till många stillasittande aktiviteter som är svåra att begränsa.  

 

Utmaningen med att begränsa de stillasittande aktiviteterna anser vi hör samman med 
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vilka möjligheter fritidshemmet har att erbjuda fysiska aktiviteter. Detta tar vi stöd från 

Pihlgren (2013) som belyser att den fysiska miljön på fritidshemmet är avgörande för 

vad barnen i sin tur väljer att göra. Om fritidshemmet har goda möjligheter till att kunna 

erbjuda lek och rörelse så blir det naturligt för barnen att välja dessa aktiviteter framför 

de stillasittande aktiviteterna. Resultatet visar att det var en utmaning att just begränsa 

de stillasittande aktiviteterna, detta anser vi hör ihop med hur stor personalstyrka 

fritidshemmet har samt hur stora barngrupperna är. Vår studie visar likt Anderssons 

(2013) studie att om barngruppen är för stor och personalstyrkan är för liten så blir det 

på så sätt en svårighet att kunna erbjuda och bedriva olika aktiviteter. Vår analys visade 

att på de fritidshem där personalstyrkan var för liten hade de inte heller möjligheten till 

att erbjuda fysiska aktiviteter till den grad de ville.  

 

Vi tolkar det som att dessa begränsningar är de två nycklarna som avgör vilka 

förutsättningar fritidshemmet har för att kunna bedriva fysiska aktiviteter. Vi har 

reflekterat över detta och anser att dessa problem inte kommer att försvinna inom en 

snar framtid. Som det ser ut så nu tror vi att barngrupperna bara kommer fortsätta växa 

sig större och större men å andra sidan så vet både skolan och fritidshemmet om detta 

problem och bör på så sätt också planera verksamheten efter hur stor barngruppen är. 

Om fritidshemmet vet att barngruppen är stor så kan de också planera efter det för att 

göra verksamheten så bra som möjligt. Dock krävs det då att fritidshemmet får det stöd 

som behövs från rektor och tillräckligt med planeringstid för att kunna uppfylla de mål 

och krav som ställs. Dock belyser både Haglund (2009) och Andersson (2013) i sina 

studier att fritidshemmet idag har en låg status och hamnar sist i prioriteringslistan. 

Detta gör att fritidshemmet troligtvis inte kommer att få de resurser som behövs för att 

klara av dessa stora barngrupper och för att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Vårt 

resultat visar i linje med Anderssons (2013) studie att fritidspersonalen kände att de 

ibland inte räckte till då resurserna som krävs för att uppfylla målen i fritidshemmet ofta 

inte fanns. Men även som vi såg i vårt resultat, att barngrupperna ofta är för stora och att 

lokalerna inte är anpassade efter verksamheten (Andersson, 2013).  

 

I Skolverket (2014) står det att fritidshemmet ska kunna erbjuda alla barn en 

meningsfull fritid i form av bland annat rörelse och lek. Vårt resultat visar dock att 
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ekonomin sätter gränser för detta då fritidshemmet inte kan köpa in tillräckligt med 

material men även att tillgången till bland annat idrottshall begränsar detta mål. Denna 

begränsning anser vi delvis beror på personalens egna initiativtagande och fantasi till att 

dra igång och genomföra fysiska aktiviteter. Vi menar att egentligen så behövs det 

kanske ingen idrottshall för att få barnen i rörelse utan en lekpark eller gräsyta kan 

fungera lika bra till detta.  

 

Vilka möjligheter fritidslärarna anser att de har för att bedriva fysik aktivitet i 

fritidshemmet. 

Resultatet visar att personalens engagemang och motivation är den främsta 

förutsättningen och möjligheten till att barnen ska bli motiverade till att vara fysiskt 

aktiva. Vi tolkar det som att om personalen har kunskap och ett eget intresse för fysisk 

aktivitet så uppmuntrar det även barnen till att bli mer aktiva. En personalgrupp som är 

kunnig och motiverad planerar då sin verksamhet så att möjligheterna till fysisk 

aktivitet kommer naturligt. Likt både Isbergs (2009) och Weaver, et. al. (2015) studier 

visar vårt resultat att en framgångsfaktor till att barnen vill vara fysiskt aktiva är 

personalens engagemang och uppmuntran till detta. Resultatet visar att det bör vara de 

vuxnas ansvar att sätta ringar på vattnet och faktiskt locka och inspirera barnen till 

fysisk aktivitet. Denna möjlighet kan dock bli som vi nämnt ovan, en begränsning om 

personalen inte har kunskap eller intresse av fysisk aktivitet. Detta visar även Beighle, 

et.al. (2010) studie som belyser vikten av att personalen har kunskap och utbildning om 

fysisk aktivitet för att kunna använda det i sin verksamhet. Dock anser vi att alla kanske 

inte har den kunskapen och bör iså fall erbjudas möjligheten till fortbildning av rektor.  

 

Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver att skolan och fritidshemmet 

har blivit de arenor som dagligen ska ge barnen möjligheter till att vara fysiskt aktiva. 

Dock har dagens tekniska utveckling gjort att många barn dagligen sitter mycket 

framför skärmar, detta visade sig i vårt resultat, att det har blivit ett problem som 

fritidshemmet fått anpassa sig till. Våra erfarenheter är att barn idag har ett intresse av 

att sitta framför en skärm och har även detta önskemål på fritidshemmet då det är deras 

fria tid. Vårt resultat visar att detta har gjort att fritidshemmet fått anpassa sig till den 
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tekniska utvecklingen och erbjuder därför barnen att spela tv-spel. Några fritidslärare 

såg möjligheterna med denna utveckling och erbjöd därför tv-spel som kräver rörelse 

för att spela. Resultatet visar att vissa barn inte känner sig trygga i exempelvis 

idrottshallar vilket gör att de undviker dessa. Vi menar likt Langlo Jagtöien, Hansen och 

Annerstedt (2002) att alla barn ska ges möjligheten till att dagligen vara i rörelse. På 

detta sätt anser vi att dessa tv-spel kan göra att barnen ändå blir fysiskt aktiva. Vidare 

ser vi genom vårt resultat att den tekniska utvecklingen inte bara är något negativt utan 

att sådana här tv-spel faktiskt kan ge möjlighet till fysisk aktivitet när fritidshemmets 

lokaler eller barnens egen vilja sätter stopp för rörelse.  

 

En stor möjlighet till att bedriva fysisk aktivitet anser alla fritidslärare i studien är att ha 

tillgång till en idrottshall där de kan erbjuda olika sorters lekar och spel. Dock anser vi 

att miljön i en idrottshall kan skapa prestationsångest då det påminner om de vanliga 

idrottslektionerna där barnen oftast ska prestera och visa vad de kan. Därför menar vi 

likt Engström (2010) att fritidshemmet bör erbjuda andra typer av aktiviteter som är 

roliga och lustfyllda för att på så sätt väcka ett intresse för fysisk aktivitet hos de barn 

som inte motiveras av just tävling och prestation. I linje till vårt resultat visade det att 

fritidspersonalen hade detta i åtanke och tog därför hänsyn till barnens önskemål om 

lekar när de var i idrottshallen, detta tror vi är viktigt för att kunna locka och få fler barn 

i rörelse. En annan möjlighet som vi såg i kategorin utomhusmiljön är att tillgången till 

en inbjudande och lockande skolgård också kan motivera barnen till att vara fysiskt 

aktiva. Vi anser avslutningsvis att det blir viktigt för fritidshemmet att kunna kombinera 

och variera de aktiviteter som möjliggör fysisk aktivitet både utomhus och i 

fritidshemmets lokaler för att kunna nå ut till alla barn. Detta menar vi likt Skolverket 

(2014) som belyser att fritidshemmets ska kunna möta varje barns olika behov och 

förutsättningar.  

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån resultatet av studien kan vi se att om ovanstående möjligheter ska kunna 

uppfyllas krävs det att fritidspersonalen får den tid de behöver för att kunna planera sin 

verksamhet. Detta kan dock bli en svårighet då vårt resultat likt Anderssons (2013) 
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studie visar att många fritidslärare hjälper till i klassrummen under skoldagen och 

lägger allt sitt fokus där. En didaktisk konsekvens av detta kan då bli att fritidslärarnas 

möjligheter till planering prioriteras bort i förmån för att hjälpa klassläraren i 

klassrummet. Denna bortprioritering kan då göra att fritidshemmets verksamhet blir 

lidande på så vis att de inte hinner med att planera för fysiska aktiviteter eller att orken 

hos fritidslärarna inte räcker till. Detta gör att fritidslärarna bör både kräva och få mer 

tid för planering för att verksamheten ska uppfylla de mål och krav som ställs. Det ställs 

krav på fritidslärarna och fritidshemmen att de ska komplettera skolan genom bland 

annat att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Vi anser att det därför bör finnas en samsyn 

mellan skola och fritidshem rörande fysisk aktivitet så att båda verksamheterna förstår 

och inser vikten av att vara fysiskt aktiv men också att som vuxen vara ute och inspirera 

och motivera barnen tillsammans till att röra på sig. Om personalen på fritidshemmet 

inte har tillräckligt med kunskap eller intresse för fysisk aktivitet begränsar detta arbetet 

med fysisk aktivitet och kan då bli en didaktisk konsekvens. Genom exempelvis inköp 

av material till fritidshemmet och att de aktiviteter som planeras in inte inbjuder till 

fysisk aktivitet. 

 

Utifrån resultatet ser vi att fritidshemmen har potential till att bedriva fysiska aktiviteter 

men att det är lätt att stirra sig blind på begränsningarna. Vi anser att det istället är 

viktigt att se vilka möjligheter som finns på sitt fritidshem istället för att exempelvis 

jämföra sig med andra fritidshem. En konsekvens av att jämföra sig med andra 

fritidshem kan då bli att de möjligheter som finns på fritidshemmet förbises och 

möjligheterna till fysiska aktiviteter blir lidande. Vi anser att de flesta fritidslärare har 

en insikt hur viktigt fysisk aktivitet är men eftersom att fritidshemmet är en frivillig 

verksamhet och ska vara barnens fria tid så är det viktigt att verksamheten både erbjuder 

styrda samt fria aktiviteter. För vad missar då de barn som inte går på fritidshemmet om 

fritidshemmet dagligen planerar in och arrangerar styrda aktiviteter? Samt hur fritt blir 

det då för de barn som går på fritidshemmet om de flesta aktiviteterna är styrda? Vi 

anser att gränsen mellan dessa är hårfin och det blir ett didaktiskt beslut för 

fritidshemmets personal att planera hur de vill lägga upp verksamheten, så att det blir 

varierande inslag av styrda fysiska aktiviteter samt en fri tid för barnen.  
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Avslutande resultatreflektion 

Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet av vår studie går i linje gentemot tidigare 

forskning vilket gör den tillförlitlig. Vårt resultat kan jämföras med Anderssons (2013) 

studie då även hennes resultat visade att fritidshemmen ofta har för dåligt med resurser, 

fritidslärare har ofta dåligt med planeringstid vilket missgynnar verksamheten, det är för 

stora barngrupper och för lite personal. Vi anser trots detta att många fritidshem faktiskt 

har goda möjligheter till att bedriva fysiska aktiviteter men att det ändå är som Haglund 

(2009) belyser barnens fria tid som det handlar om. Så hur många styrda aktiviteter kan 

fritidshemmet planera in för att inte ta bort barnens fria tid? Vi anser att detta är upp till 

varje fritidshem, att de bör veta vilket behov som finns på deras fritidshem och anpassa 

de styrda aktiviteterna efter det. Genom denna studie har vi fått upp ögonen och 

kunskap om hur viktigt fysisk aktivitet är och kommer därför att ta med denna kunskap 

in i framtida yrkesroll. Vår studie blir även viktig för yrkesverksam personal på 

fritidshemmet men även för ledning och rektor genom att de får kunskap om vilka 

förutsättningar det är som till största del möjliggör och begränsar fysisk aktivitet på 

fritidshemmet. På så sätt kan det bli en ögonöppnare för många som är yrkesverksamma 

men som kanske inte insett vikten av att alla barn dagligen är fysiskt aktiva. Samt att 

denna kunskap kan leda till beslut som kan förändra synen på fysisk aktivitet i 

fritidshemmen.  

 

Vi anser avslutningsvis att oavsett vilka förutsättningar fritidshemmen har för att 

bedriva fysisk aktivitet bör de kunna planera sin verksamhet så att begränsningarna till 

fysisk aktivitet blir till möjligheter. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka fritidslärarnas uppfattningar om vad som 

begränsade samt möjliggjorde deras arbetssätt och innehåll för att bedriva fysisk 

aktivitet på fritidshemmet. Vi valde därför att intervjua sex stycken fritidslärare genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta var som Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att intervjuer är bra en metod som används när forskaren 

vill ta reda på andra personers uppfattningar om deras livsvärld samt eftersom att vi 
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inspirerades av en fenomenografisk metodansats. Genom att använda oss av denna 

metod möjliggjorde det för fritidslärarna att de utifrån sina uppfattningar kunna svara 

helt öppet vad de tyckte men att vår intervjuguide blev det som styrde oss in på de 

teman vi ville prata om. Detta är nämligen som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

syftet med semistrukturerade intervjuer, att de intervjuade ska kunna svara på frågorna i 

öppenhet.  

 

När vi genomförde intervjuerna var tanken att den ena av oss skulle hålla i intervjun 

medan den andra förde anteckningar. Tanken med detta var att den intervjuade inte 

skulle känna att vi var i någon maktposition samt att vi inte skulle missa något ifall 

exempelvis bandspelaren skulle stängas av. Vi anser att det var en fördel att vara två, då 

vi på så sätt kunde fylla i det den andra missade samt att vi kände att vi kunde stötta 

varandra genom intervjuerna. Innan genomförandet gjorde vi pilotstudier, detta menar 

Bryman (2011) är fördelaktigt för att på så vis prövas intervjufrågorna och vi kunde 

också se om våra frågor var välformulerade och relevanta för studien. För oss var det 

även bra då vi fick öva på att vara ”intervjuare” och på hur vår bandspelare fungerade. 

En nackdel anser vi med att vara två stycken i en intervjusituation, även fast den ena 

antecknade, tenderade vi ibland att lägga oss i eller prata i mun på vad den andra sa. 

Detta gjorde att vi ibland under exempelvis transkriberingen hade svårt att höra vad som 

sades. Vi anser dock i efterhand att det var rätt beslut att båda satt med under 

intervjuerna eftersom att fördelarna övervägde nackdelarna samt att båda blev väl 

insatta i intervjuerna och att detta underlättade både transkriberingen och analysen.  

 

Eftersom vi valde, och fick tillåtelse till, att spela in intervjuerna skulle det kunna ha 

blivit en obekväm situation för fritidslärarna. Vi ser det därför som en stor fördel att 

våra fritidslärare fick ta del av intervjuguiden innan den riktiga intervjun för att de på så 

sätt fick möjligheten till att läsa in sig på frågorna och reflektera över ämnet. Samt att de 

förmodligen kände sig mer bekväma och trygga i intervjusituationen. Frågorna vi hade i 

vår intervjuguide var öppna frågor för att vi inte ville leda in informanterna på 

förutbestämda svar. Detta belyser även Bryman (2011) som menar att frågorna inte bör 

vara så specifika att de hindrar alternativa idéer och synsätt från den intervjuade. Vi har 

funderat på detta i efterhand om vi kanske skulle frågat lite mer specifika frågor om 
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exempelvis inomhus- och utomhusmiljön men vi ville inte lägga orden i munnen på 

våra informanter. Nackdelen med att inte ställa specifika frågor anser vi är att svaren 

kanske inte blev så utförliga som vi hade tänkt oss. Samtidigt var studiens syfte att 

utifrån fritidslärarnas uppfattningar och erfarenheter se vad som begränsade samt 

möjliggjorde fysisk aktivitet i fritidshemmet därför anser vi att vi tog rätt beslut med att 

enbart ställa öppna frågor. För att stärka trovärdigheten i studiens resultat valde vi som 

Bryman (2011) belyser att i slutet av varje intervju ha med en tolkningsfråga som på så 

sätt sammanfattade det informanten sagt. Detta för att vi ville få bekräftat att vi tolkat 

informanten rätt genom hela intervjun. Detta göra att resultatet på studien blir mer 

trovärdigt eftersom att informanten fick chansen att fylla i de luckor som fattades i sina 

svar, eller rätta till det som hade missuppfattats.  

 

Vidare anser vi att det var en utmaning att analysera vår insamlade data på ett 

fördomsfritt och öppet sätt men att detta som Fejes och Thornberg (2015) belyser är 

väldigt viktigt att göra. Under analyseringen, där vi inspirerades av ett fenomenografiskt 

angreppssätt, av insamlad data, så försökte vi genom fyra olika steg att på ett 

systematiskt sätt analysera och sammanställa data utifrån studiens syfte. Vi har även i 

studien försökt så tydligt som möjligt beskriva hela analysprocessen så att 

trovärdigheten i studien ökar. Samt att vi redovisar transskript från fritidslärarnas 

utsagor för att läsaren själv ska kunna bedöma våra tolkningar av dessa men även så att 

de kan se analysen av dessa svar. Detta gör att studien blir så reliabel och valid som 

möjlig. Sett till resultatet och till tidigare forskning anser vi att vi fått fram ett trovärdigt 

resultat genom vår metod och vi anser att kvalitativa semistrukturerade intervjuer är det 

som har varit lämpligast och gynnat studien mest.  

Urval 

I urvalet av våra fritidslärare valde vi enbart ut sådana personer som vi kände sen innan 

som arbetade på fritidshem där vi även var bekanta med miljön. Detta anser vi var till 

vår fördel då det underlättade tolkningen och förståelsen av det fritidslärarna berättade. 

Detta menar även Bryman (2011) är en fördel vid genomförande av kvalitativa 

intervjuer. Vi vet dock inte hur resultatet hade blivit om vi hade valt andra informanter 
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som var främmande för oss. Eftersom att alla människor uppfattar saker olika så vet vi 

inte heller om svaren hade sett annorlunda ut om vi exempelvis valt andra informanter, 

fler informanter eller om informanterna hade en annan bakgrund eller andra 

erfarenheter. 

 

En svaghet med studiens resultat är dock att det inte är generaliserbart till en stor 

population eftersom vår studie enbart grundar sig på sex fritidslärares utsagor. Dock var 

inte det studiens syfte och är inte heller meningen med kvalitativa intervjuer. Vi ville ha 

svar från och fördjupa oss i vad de enskilda fritidslärarna hade för uppfattningar om 

våra frågeställningar vilket vi också anser att vi har gjort. Vi har därför försökt att sätta 

vårt resultat i relation till tidigare forskning och där med också se hur resultatet står sig i 

relation till annan litteratur. Dock har avsaknaden av tidigare forskning kring 

fritidshemmet gjort att vi inte har så mycket att sätta vårt resultat i relation till. Vi anser 

ändå att vi lyckats relatera vårt resultat till den tidigare forskning vi identifierat.  

 

Efter att vi nu diskuterat både vårt resultat och metod kommer vi avsluta hela studien 

med att ge förslag på hur vidare forskning skulle kunna genomföras.  

Vidare forskning 

Det som fått vår uppmärksamhet är vikten av att ha stöd från rektor och ledning för att 

möjliggöra fysisk aktivitet på fritidshemmet. Förslagsvis skulle därför en liknande 

studie kunna genomföras men i större omfattning för att få en bredare bild på problemet 

och för att göra studiens resultat mer generaliserbart. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att utifrån rektorn och ledningens perspektiv och uppfattningar undersöka 

hur de ställer sig till fritidshemmet och deras förutsättningar till att bedriva fysisk 

aktivitet. Vilka förutsättningar anser sig rektor och ledning att de ger till detta? Detta 

skulle med fördel kunna genomföras genom samma metod som använde i vår studie, 

genom kvalitativa intervjuer eftersom det då skulle vara intressant att höra deras 

uppfattningar om problemet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Vår rubrik för vår c-uppsats handlar om: Förutsättningar för fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. 

 

* Vad har du för utbildning? 

 

 

* Hur länge har du jobbat på fritidshem? 

 

 

* Vad är fysisk aktivitet för dig? 

 

 

* Hur bedrivs fysiska aktiviteter på ert fritidshem? 

 

 

*Skulle du kunna ge konkreta exempel på vad ni gör för att stärka den fysiska 

aktiviteten hos era elever på fritidshemmet? 

 

 

*Vad har ni för förutsättningar som begränsar ert arbetssätt kring fysisk aktivitet? 

 

 

*Vad har ni för förutsättningar som möjliggör ert arbetssätt krig fysisk aktivitet? 

 

 

* Hur skulle ni vilja arbeta med den fysiska aktiviteten på ert fritidshem? 
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*Har du något mer du skulle vilja lägga till? 


