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Engelsk titel 

Some after-school teachers approaches to physical activity when no controlled activity 

is offered.  

 

Abstract  
Dagens elever utför mindre och mindre fysiska aktiviteter. Syftet med studien är att 

skildra hur några fritidslärare arbetar med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet 

erbjuds Studien bygger på en kvalitativ metod där vi använder oss av intervjuer och 

observationer. Intervjuerna och observationerna är på sammanlagt två fritidslärare och 

fem fritidspedagoger på tre olika skolor. Resultatet visar att många fritidslärare är aktiva 

med att främja den fysiska aktiviteten när ingen styrd aktivitet erbjuds. De arbetar med 

detta genom att många gånger själva vara aktiva i de olika aktiviteterna men även genom 

att uppmuntra eller stötta eleverna i att delta i de olika fysiska aktiviteterna. Det visar sig 

även trots att alla fritidslärare känner till vikten av fysisk aktivitet så varierar 

tillämpningen av den. Detta beror enligt informanterna på brist av intresse av just fysisk 

aktivitet. Skillnaderna mellan främjandet av fysisk aktivitet inomhus och utomhus 

varierade stort mellan skolorna och framförallt hur fritidslärarna såg på fysisk aktivitet 

inomhus. Fritidslärarna påpekar även att tid och materiel inte påverkar arbetet med 

fysisk aktivitet i deras fall utan att det är användningen av de olika miljöerna som har 

påverkan på deras arbete med den fysiska aktiviteten. Fritidshemmet kan spela en stor 

roll i att öka intresset för fysisk aktivitet hos eleverna.  
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Förord 
Vi vill inleda genom att tacka alla personer som har varit med och gjort vår studie 

möjlig. Vi vill tacka de som har ställt upp på våra intervjuer samt observationer. Ett 

stort tack vill vi även ge vår handledare som arbetat mycket drivande med att ge oss 

vägledning för att lyckas med vår studie. Utan er alla hade denna studien inte varit 

möjlig. Stort tack till er! 
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1 Inledning 

Dagens elever blir alltmer stillasittande och det leder till ohälsa bland elever i vårt 

samhälle (Pihlblad, 2017). Eleverna rekommenderas att uppnå minst 60 minuters fysisk 

aktivitet varje dag enligt handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (fyss, 2016). Elevernas skärmtid och stillasittande är ett växande 

problem som bara ökar för varje år som går och antalet elever som uppnår den 

rekommenderade fysiska aktiviteten på 60 minuter per dag minskar mer och mer 

(Nyberg, 2017). När vi har varit ute i olika skolverksamheter skapades en uppfattning 

att eleverna är mindre aktiva och mer stillasittande nu än när vi själva var barn. I 

läroplanen (Skolverket, 2018A) står det att: 

  

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. (Skolverket, 

2018A s.25) 

  

Den dagliga rekommendationen för elevernas fysiska aktivitet framgår inte i någon 

läroplan utan är fri att tolka som man vill. Genom vår VFU har vi sett att vissa 

fritidshem har betydligt mer resurser och möjligheter att arbeta med att främja elevernas 

fysiska aktivitet. Vi kunde se att tid, resurser och intresset för aktiviteter leder till olika 

prioriteringar av upplägget under den tiden eleverna är på fritidshemmet. Det visade sig 

även att olika digitala verktyg har blivit en stor del i elevernas vardag vilket kan leda till 

att barn väljer att prioritera digitala verktyg framför fysiska aktiviteter. 

  

År 2017 var andelen elever inskrivna på fritidshemmet 84 procent av eleverna som går i 

skolan mellan åldrarna sex till nio år (Skolverket, 2018B). Fritidshemmet har stora 

möjligheter att främja den fysiska aktiviteten hos ett stort antal av de elever som går på 

skolan. Att få väcka elevernas intressen för den fysiska aktiviteten kan leda till något 

som de bär med sig i livet där de får möjligheterna att skapa aktiva och hälsosamma 

förutsättningar för sig själva.   

               

Utbildningsministern Gustav Fridolin (2018) skriver i sin artikel att det finns positiva 

kopplingar till elevers fysiska aktivitet och deras prestationer i skolan då elever som rör 

sig mer även lär sig mer. Genom att göra eleverna mer fysiskt aktiv så kan det leda till 

främjande av elevernas utveckling där de får bättre förutsättningar att uppnå skolans mål 

(Fridolin, 2018). Forskning visar att när eleverna blir mer fysiskt aktiva blir även deras 

skolprestationer bättre (Castelli, Hillman, Buck & Erwin, 2007; Käll, Nilsson & Lindén, 

2014). Ingegerd Ericsson (2003) menar att eleverna får bättre koncentrationsförmåga 

om de får tillgång till mer fysisk aktivitet. Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att 

studera fysisk aktivitet och fritidslärarens arbete att främja den genom det syfte som 

presenterar härnäst. 

 

Arbetar fritidslärarna aktivt med att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna främst 

när ingen styrd aktivitet erbjuds? Vi hoppas att denna studie ska ge en insikt och 

kunskap om hur fritidslärarna idag arbetar med det aktuella ämnet gällande fysisk 

aktivitet för eleverna på fritidshemmet. Studien kan ge en bättre förståelse för vilka 

förebilder dagens fritidslärare faktiskt är och hur de kan använda detta till att motiverar 

eleverna till fysisk aktivitet. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att skildra hur några fritidslärare arbetar med fysisk aktivitet när 

ingen styrd aktivitet erbjuds. 

 

 

Vilken betydelse ges fysisk aktivitet? 

  

På vilket sätt arbetar fritidslärarna för att främja den fysiska aktiviteten när ingen styrd 

aktivitet erbjuds. 

  

Vilka resurser i form av tid, miljö och materiel har fritidslärarna till sitt förfogande för 

att främja fysisk aktivitet? 

 

 

 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras genom en kvantitativ metod där empiri 

samlats in genom intervjuer och observationer med hjälp av studien teorier. Empirin 

kommer sedan jämföras med tidigare forskning för att se hur empirin stämmer överens 

eller motsäger den tidigare forskningen.  
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3 Begreppsförlklaringar 

Här kommer de begrepp som används mycket att presenteras för att underlätta för 

läsaren.  

 

Fritidshemmet: Fritidshemmet är en plats för elever mellan sex till tolv år där de har 

möjligheterna att vara på både före samt efter skolan. Detta sker under tiden 

vårdnadshavarna arbetar. Undervisningen ska ge eleverna en meningsfull fritid samt att 

stärka elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2014). Fritidshemmet ska fungera 

som ett komplement till skolan där fokus ligger på den sociala gemenskapen. 

Fritidshemmet är öppet på skollov och eleverna får vara delaktiga i olika 

fritidsaktiviteter som har styrts upp (Pihlgren, 2017). 

  

Fritidslärare: För att bli en fritidslärare behövs en behörighet genom att gå 

högskoleutbildningen grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. I 

programmet studeras även ett estetiskt eller praktiskt ämne. Fritidslärare har i uppgift att 

skapa en meningsfull fritid för eleverna med kompetens i det praktiska och sociala 

(Skolverket, 2018A). Fritidslärarna arbetar på fritidshemmet samt i skolan med elever i 

någon form av pedagogiskt arbete, estetiska eller praktiska ämne som de är utbildade 

till.   

  

Fria leken: Den fria leken är spontan och frivillig där eleverna har roligt och leker 

något som de är intresserade av (Jensen, 2013). Under leken utvecklar eleverna en 

allsidig rörelseförmåga där individen kan utvecklas och formas i nuet (Lillemyr, 2002). 

När eleverna leker har de alla möjligheter att utvecklas och lära men då inte genom ett 

formellt lärande. Eleverna får möjligheter att lära sig tillsammans i ett samspel med 

andra där de kan ta del av deras kunskaper eller lära ut deras egna kunskaper inom 

leken. 

  

Informellt lärande: Det informella lärande är något som sker spontant och oplanerat 

där läraren inte har  någon tanke eller mål att eleven ska lära sig en viss sak (Jensen, 

2011). Det informella förekommer oftast i oplanerade aktiviteter där eleverna tar del av 

en information eller kunskap som läraren inte har en tanke att de skulle lära sig just då. 

Det förekommer ofta under den fria lekens tid där eleverna lär sig mycket genom 

interaktionen med andra utan att tänka på att de lär sig. 

  

Fysisk aktivitet: Människor är byggda till att röra på sig, vilket definierar fysisk 

aktivitet som påverkar kroppens organsystem. Fysisk aktivitet innebär att man utsätter 

kroppens delar för någon form av rörelse. Det kan vara allt från springa, klättra, cykla, 

promenera och liknande. Under en fysisk aktivitet ökar pulsen då man gör något aktivt 

med kroppen (Andersson, 2012). 

  

Ingen planerad aktivitet: Ingen planerad aktivitet innebär att aktiviteter uppkommer 

spontant och frivilligt utan att läraren har någon speciell kunskap att förmedla via en 

organiserad aktivitet. Lärarna kan dock själva vara delaktiga, uppmuntra eller stötta 

eleverna under aktiviteten. Det finns inga planerade mål utan den uppstår enbart utifrån 

elevernas nuvarande intressen och förutsättningar att vilja göra en viss aktivitet. 
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4 Tidigare forskning 

Forskning kring fritidshemmet är begränsad och forskning kring hur fritidslärarna 

arbetar med att främja elevernas fysiska aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds hittar 

vi ingen. Vår tidigare forskning kommer därför att handla om fysisk aktivitet i 

förhållande till skolan och förskolan samt fritidshemmets roll i att främja den fysiska 

aktiviteten. 

  

När vi sökte tidigare forskning utgick vi 

från venndiagrammet. Där man letar efter 

ett samband mellan två eller tre olika teman 

som är fysisk aktivitet, fritidshem och 

lärarens roll. Den begränsade tillgången till 

forskning kring vårt ämne leder till att vi 

letar efter kopplingar mellan minst två olika 

teman som kan relatera till syftet och 

frågeställningarna. Den forskning som 

hittades utgår från både internationell samt 

nationell. 

  

  

4.1 Den fysiska aktivitetens fördelar 

Fysisk aktivitet kan skydda eleverna på fler olika sätt. Genom att eleverna får 

möjligheter att vara fysiskt aktiva kan det förhindra fetma samt olika sjukdomar 

(Janssen & LeBlanc, 2010; Nyberg, 2009). När eleverna får bättre och fler möjligheter 

att utveckla sina motoriska färdigheter genom att vara fysiskt aktiva leder det till bättre 

förutsättningar att lyckas med skolans olika ämnen (Castelli, Hillman, Buck & Erwin, 

2007). 

  

Lina Käll, Mickael Nilsson och Thomas Lindén (2014) har gjort en studie där de inför 

ett fysiskt hälsofrämjande program i mellanstadiet för att se om fysisk aktivitet kan 

påverka elevernas prestationer i skolan. Genom att införa två extra lektioner med fysisk 

aktivitet utöver de fysiska lektioner som de normalt sett har på en vecka skulle forskarna 

se hur det påverkar elevernas skolprestationer. Studien varade i åtta år. De kunde se en 

positiv utveckling av elevernas resultat i matematik, svenska och engelska på de 

nationella proven samt dra slutsatsen att fysisk aktivitet förbättrar elevernas prestationer 

i skolan (Käll, Nilsson & Lindén 2014). 

  

Ett annat projekt är Bunkefloprojektet som var ett projekt i början av 2000-talet där 

forskarna ville undersöka om daglig fysisk aktivitet i skolan kan ge eleverna 

förutsättningar till ett hälsosamt liv (Karlsson, 2017). Ingegerd Ericsson (2003) har gjort 

en studie som är en del i Bunkefloprojektet som studerar det möjliga sambandet mellan 

elevers motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultatet blev att elever 

med koncentrationssvårigheter blev bättre på att koncentrera sig genom att få daglig 

fysisk aktivitet. De fick också förbättrade motoriska färdigheter. Ett samband mellan 

motorik och koncentration finns enligt resultatet men ett samband mellan de båda samt 

skolprestationer kan inte avgöras i studien. Trots att det blev en liten förbättring på 

elevernas skolprestationer blev den så pass liten att den skulle kunna beror på andra 

faktorer (Ericsson, 2003). 
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4.2 Fritidshemmets förutsättningar för fysisk aktivitet 

Fritidshemmets verksamhet har stora möjligheter att främja elevernas fysiska aktivitet. 

Gisela Nyberg (2009) har i sin studie forskat om hur elevers fetma eller övervikt kan 

minskas genom att införa 30 minuter fysisk aktivitet på skolan och fritidshemmet utöver 

de ordinarie lektionerna i idrott och hälsa. Fetma och övervikt är ett ökande problem i 

samhället enligt Nyberg (2009). Forskaren påpekar att fritidshemmet bör därmed 

erbjuda mer fysisk aktivitet för att främja elevernas fysiska hälsa samt deras välmående. 

Resultatet visade en minskning av fetma och övervikt hos eleverna där de hade infört 

fysisk aktivitet när forskarna jämförde med kontrollskolorna (Nyberg, 2009). 

  

Leken är en viktig del i fritidshemmet som bidrar till elevernas utveckling och lärande. 

Charlotte Tullgren (2004) har i sin studie undersökt lekens betydelse i förskolan. Eleven 

behöver vara aktivt deltagande i leken för att den ska kunna ses som en utvecklande 

aktivitet (Tullgren, 2004). Fritidslärarna behöver ge eleverna utrymme för leken där en 

aktiv lärare kan delta i leken eller på något sätt uppmuntra eller stötta de elever som 

utför leken (Kane, 2015). Eleverna behöver ibland hjälp för att bli aktivt deltagande och 

då spelar lärarna en stor roll genom att vara engagerade i elevernas lekar genom att 

delta, uppmuntra och stötta eleverna i leken (Tullgren, 2004). Han belyser att en aktiv 

lärare skapar aktiva elever på fritidshemmet där de kan utvecklas och lära.   

  

4.3 Lärarnas roll i att främja den fysiska aktiviteten 

Lärarnas förhållningssätt till fysisk aktivitet har en påverkan på arbetet att främja 

elevernas fysiska aktivitet. Bjørgen och Svendsen (2015) beskriver i sin studie hur 

förskollärare främjar och motiverar eleverna till att vara fysiskt aktiva. Bjørgen och 

Svendsen (2015) anser att många lärare behöver mer kunskaper om hur de kan arbeta 

med att främja eleverna fysiska aktivitet genom att uppmuntra eleverna att delta i 

fysiska aktiviteter. Lärarna berättar även att deras synsätt på den fysiska aktiviteten är 

mycket viktigt, speciellt när det kommer till de som inte är särskilt fysiskt aktiva med 

andra eller hemma. De lärare som medverkade var alla överens om att de behöver vara 

bra och aktiva förebilder och att de använder den ingången för att skapa aktiva elever. 

Eleverna gör gärna som sina förebilder vilket skapade en miljö där lärarna kunde få 

eleverna intresserade och motiverade genom att de själva deltog i aktiviteterna. Det är 

viktigt att lärarna själva är positivt inställda till rörelse i allmänhet för att kunna påverka 

elevernas intresse för ett aktivt och långt liv med fysiska aktiviteter (Bjørgen & 

Svendsen, 2015). 

  

En annan studie med fokus på förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet är 

genomförd av Anna-Liisa Kyhälä, Jyrki Reunamo och Heikki Ruismäki (2012). De 

undersökte förskollärarnas val av planering och förhållningssätt till den fysiska 

aktiviteten. Studien är baserad på 50 olika förskolor och 892 elever för att se hur 

förskollärares förhållningssätt påverkar elevernas fysiska aktivitet. Resultatet visar att 

genom de styrda aktiviteterna som erbjuds skapas ett fortsatt intresse hos eleverna att 

fortsätta olika fysiska aktiviteter under deras fria aktiviteter (Kyhälä m.fl. 2012). 

Förskollärarna menar att det är viktigt att skapa sociala fysiska aktiviteter där eleverna 

får leka genom interaktion med andra. Eleverna får möjligheter att skapa en idébank på 

olika fysiska aktiviteter där de sen själva kan leka fritt och vara fysisk aktiva. Studien 

menar att lärarna inte alltid behöver vara med i den fria aktiviteten för att främja deras 

fysiska aktivitet utan att de behöver ge eleverna rätt förutsättningar för att kunna öka 

intresset av den fysiska aktiviteten (Kyhälä m.fl. 2012). 
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Kristen A. Copeland, Cassandra A. Kendeigh, Brian E. Sealens, Heidi J, Kalkwarf och 

Susan N. Sherman (2011) undersökte i sin studie hur lärarna förhåller sig till att främja 

elevernas fysiska aktivitet på lekplatsen. Intervjustudien undersöker om förskollärarna 

använder lekplatsen för att främja elevernas fysiska aktivitet eller om lekplatsen är en 

plats för eleverna där lärarna enbart fungerar som passiva rastvakter. Forskarna 

intervjuade sammanlagt 49 lärare och resultatet visar att lärarna är medvetna om att de 

kan spela en stor roll i främjandet av elevernas fysiska aktivitet på lekplatsen. Lärarna är 

splittrade, då vissa lärare tycker att de själva ska vara aktiva medan andra anser att de 

tappar översikten över lekplatsen då för mycket fokus hamnar på aktiviteten som de 

medverkar i. En del lärare anser att den tid som eleverna har ute på lekplatsen ger 

lärarna möjligheter att istället socialisera sig med andra kollegor då de själva inte vet om 

de har något ansvar med att främja elevernas fysiska aktivitet under den tiden (Copeland 

m.fl. 2011). 

  

4.4 Sammanfattning 

Flera av studierna handlar om förskollärares syn och förhållningssätt. Detta på grund av 

att det finns väldigt begränsat forskning kring fysisk aktivitet framförallt inom den fria 

aktiviteten under tiden på fritidshemmet. Vi anser att både förskolan och fritidshemmet 

erbjuder samma typ av fri lek och drar därför våra slutsatser efter det. 

  

Fysisk aktivitet har i de valda studierna visat sig vara betydelsefull. Fysisk aktivitet kan 

vara en stor faktor i arbetet att motverka fetma och andra sjukdomar. Studier visar även 

för att elever som fått extra fysisk aktivitet har skolprestationer och framförallt deras 

koncentrationsförmåga blivit bättre. Att få eleverna mer fysisk aktiva har enligt 

studierna gynnat eleverna som både mått bättre och lyckas bättre inom skolämnena. 

  

För att få eleverna mer fysiskt aktiva spelar läraren en stor roll genom att de själva är 

positivt inställda till fysisk aktivitet. Studier visar att lärare är medvetna om att fysisk 

aktivitet är viktig för eleverna där de själva fungerar som förebilder. Lärarna skapar en 

fysisk miljö för eleverna genom att själva vara aktiva vilket ledde till att eleverna också 

vill vara som sina förebilder och aktivera sig. Studier visar även att lärarna saknar 

kunskap om fysisk aktivitet och vet inte riktigt vilken roll de ska ta för att få eleverna 

fysiskt aktiva. Vissa lärare anser att eleverna är fysiskt aktiva på egen hand och andra 

tycker inte riktigt att de ska in och störa eleverna i deras fria lek samt intar en mer 

passiv position. 

    

                                     

Studier visar att fritidshemmet kan spela en 

stor roll i elevers vardagliga fysiska aktivitet. 

Fritidshemmet har stora möjligheter att främja 

den fysiska aktiviteten genom leken men 

studier visar att detta bygger mycket på just 

fritidslärarens syn på den fysiskt aktiva eleven. 

Fysisk aktivitet, fritidshemmets förutsättningar 

och fritidslärarnas syn på den fysiska 

aktiviteten går ihop och kan om möjligheterna 

tas spela en viktig roll i elevernas välmående. 
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5 Teori 

Här presenteras den valda teorin som används som grund för den genomförda 

undersökningen i vår studie. 

  

5.1 Sociokulturella perspektivet 

I arbetet utgår vi från det sociokulturella perspektivet där fokus hamnar på individens 

interaktion med andra, vilket är av betydelse i leken. Lev Vygotskij menade att lärandet 

sker i interaktion med andra i olika sociala sammanhang (Säljö, 2017). De kulturer och 

grupper som vi växer upp i och de man väljer att umgås med har en betydande roll i vår 

utveckling och lärande. Fritidshemmet är en verksamhet där eleverna ständigt sätts i 

sociala situationer med andra elever samt med fritidslärarna. Fritidslärarnas sociala 

kompetens är mycket viktig då eleverna lär sig mycket av det sociala samspelet mellan 

elever och lärare. Genom den fysiska aktiviteten kan fritidslärarna välja att delta, stötta 

eller uppmuntra eleverna till deltagande och detta görs genom ett socialt samspel. Att 

delta i fysisk aktivitet kan också förstås som en slags gemenskap. 

  

Wenger (1998) har skrivit om gemenskaper. Han kallar dessa för communities of 

practice vilket innebär att eleverna lär sig i olika sociala gemenskaper. För att en 

community of practice ska skapas behöver eleverna sättas i en situation där de deltar och 

skapar mening i praktiken, vilket påverkar deras identitet samt att bidra till en 

gemenskap (Wenger, 1998). En gemenskap kan se olika ut beroende på var du befinner 

dig. Den kan förekommer i skolan, hemmet, fritiden och olika föreningar. Genom att 

vara aktiv i olika gemenskaper så lär vi oss (Wenger,1998). Fritidsläraren har då en stor 

roll i att göra eleverna till aktiva deltagande i fysisk aktivitet på fritidshemmet för att på 

så sätt få med dem i denna gemenskap. Människors aktivitet i olika praktiker 

intresserade även Dewey, som menar att eleverna lär sig bäst genom att aktivt delta i 

aktiviteter där de får använda sig utav sin kropp och många olika sinnen för att 

utvecklas och lära (Lundgren, 2017) 

  

Det sociokulturella perspektivet tar oss även in i det situerade lärande som bygger på att 

vi lär oss i den här situationen genom att aktivt delta i olika praktiska sammanhang 

(Säljö, 2015). Fritidsläraren kan med detta perspektiv ses som en mästare och eleverna 

som lärlingar där eleverna lär sig och tar till sig det som läraren gör eller berättar. 

Fritidsläraren kan genom att delta i aktiviteter, uppmuntra eller stötta eleverna på så sätt 

agera som mästare eller förebilder och hjälpa eleverna i deras utveckling (Säljö, 2015). 

Det är viktigt att ett intresse för den fysiska aktiviteten finns hos mästaren för att kunna 

väcka det intresset hos lärlingarna.  

 

 

6 Metod 

Här beskrivs metodval, urval, tillvägagångssätt, litteraturundersökning, bearbetning av 

data samt val av intervjuer och observationer. Vi skriver även om studiens trovärdighet 

och etiska ställningstaganden. 

  

6.1 Metodval 

Studien utgår från den kvalitativa metoden eftersom syftet med studien är att skildra hur 

några fritidslärare arbetar med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds. Vi har 

utfört både intervjuer och observationer av valda fritidslärare ute i verksamheten. Den 

kvalitativa forskningsintervjun innebär att man utgår från den intervjuades tankar och 
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uppfattningar om det som ska studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi använde oss 

även av deltagande observationer i den aktiva verksamheten och letade efter andra fynd 

som inte framkommit under intervjuerna. 

  

6.2 Urval 

Studien består av ett explorativt urval. Explorativa urval förknippas oftast med 

kvalitativa data och innebär att det urval som används är relevant för det som forskaren 

vill undersöka (Denscombe, 2018). Syftet med att använda oss av explorativt urval är att 

få utvecklad förståelse för hur fritidslärarna arbetar med att främja elevernas fysiska 

aktivitet. Intervjuerna och observationerna gjordes på tre olika skolor som ligger i södra 

Sverige. De gjordes med två utbildade fritidslärare samt fem utbildade fritidspedagoger. 

Informanterna har en stor spridning på erfarenhet inom yrket där den nyaste har arbetat i 

ett år och den äldsta i 35 år. Informanterna kommer nämnas i pseudonymerna, Pelle, 

Tilde, Åsa, Joel, Tania, Åke och Sara. 

 

Den första skolan ligger i tätorten och har bra med yta till fysisk aktivitet utomhus samt 

tillgång till en idrottshall. Skolgården består av mycket asfalt där de har fotbollsplan, 

bandyplan, basketplan och klätterställning som de större aktiva områdena samt även en 

liten del grönområde. Miljön för fysisk aktivitet inomhus på fritidshemmet är mycket 

begränsad och saknas näst intill helt. Den andra skolan ligger i landsbygden med en 

skolgård bestående av mycket gräs samt ett fåtal träd. Skolgården har även två 

fotbollsplaner, en klätterställning och bra med yta till olika lekar på gräset. Tillgångarna 

till fysisk aktivitet inomhus är begränsade och används främst i idrottshallen. Den tredje 

skolan ligger i tätorten och har goda miljöer för fysisk aktivitet både inomhus samt 

utomhus. De har lokaler på fritidshemmet som är till för fysisk aktivitet samt tillgång till 

två idrottshallar. Trots att skolan var lokaliserad i tätorten bestod skolgården näst intill 

enbart av gräs samt direktkontakt med lite skog och stenar. På skolgården fanns även en 

klätterställning samt en multiarena där de kan spela fotboll, bandy och andra lekar. 

Skolorna hade varierade möjligheter till arbetet kring elevernas fysiska aktivitet.  

 

6.3  Intervju och observation 

Intervjuerna gjordes med fritidslärare som är aktiva i verksamheten för att försöka skapa 

en förståelse om deras verklighet relaterad till syftet. Intervjufrågorna formulerades för 

att skapa ett utförligt svar samt möjligheter till diskussion och följdfrågor. Studien 

använder semistruktuerade intervjuer för att skapa ett tryggt samtal kring syftet och 

frågeställningar. Semistruktuerade intervju innebär att man ställer samtliga 

förutbestämda frågor, men de följdfrågor som ställs kan se olika ut då vi utgår från det 

som fritidsläraren tidigare berättat och inte försöker på något sätt styra hen till ett 

specifikt svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi uppmuntrade de intervjuade fritidslärarna 

att försöka beskriva så utförligt och specifikt som möjligt vad de tänker och känner 

kring intervjufrågorna. 

  

Studien använder sig av deltagande observationer på de valda fritidslärarna som tidigare 

intervjuats. Det innebär att man försöker se verkligheten ur de valda fritidslärarnas 

perspektiv, forskarna försöker förstå och tolka den värld som informatören befinner sig i 

(Fangen, 2005). Observationerna gjordes på fritidsläraren genom att inta en position i 

gruppen. Vi utgick enbart från informella sammanhang där fritidsläraren inte har någon 

förbestämt planerad aktivitet med utsatta mål för eleverna att försöka uppnå. Det vi 

observerade är de spontana och frivilliga aktiviteter som fritidsläraren väljer att delta i, 

stötta eller uppmuntra eleverna i. Under observationerna utgick vi från ett 
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observationsschema där antecklingar fördes kort kring händelsen, hur fritidsläraren 

främjar den fysiska aktiviteten, i vilken miljö, antal elever, tid som läraren spenderat 

med eleverna. 

  

Valet av att genomföra både intervjuer samt observationer eftersom vi kände att 

intervjuer är viktiga för syftet men även observationerna. Genom observationerna kan 

likheter och olikhater dras om det som framkommit under intervjuerna och hur det 

stämmer överens med verkligheten. Genom observationerna kunde även de fynd vi 

hittade som vi anser är relevanta för vår studie. Flera exempel på situationer och 

arbetssätt som inte framkom i intervjuerna hittades. 

 

6.4 Litteratursökning 

En viktig del av den kvalitativa forskningen är att stämma av med det som gjorts 

tidigare. Ett avgörande steg är att gå igenom relevant litteratur som rör ämnet som 

studeras. Syftet med litteratursökning är att förstärka det som är känt kring ämnet och 

rama in genomgången för att den ska funka som en bakgrund som stöd för 

undersökningen (Bryman, 2018). En noggrann litteratursökning gjordes där vi gick 

igenom forskning för att hitta information och kunskap om det område studien 

undersöker. I tidigare forskning har vi sökt efter studier som gjorts om fysisk aktivitet 

för att få en inblick på vad som gjorts tidigare. Sökningarna utgick från 

venndiagrammet med orden fysisk aktivitet, lärarnas roll och fritidshemmet för att hitta 

studier om dessa. Till det användes studier som gjorts i andra länder och fått en inblick 

på hur resultaten blivit. Vi använde oss utav en internationell databas Eric (Education 

resources information center). För att få fram studier skrevs sökningsorden in på 

engelska. Studierna som användes kopplades ihop orden i venndiagrammet. Orden som 

söktes på var Physical Activities, Playground Activities, Physical Development, 

Physical Health, Motor Development, Elementary education, Elementary School 

Teachers, Grade 1–6 och Sedentary time. Andra webbplatser som användes var 

Swepub, Libris och Diva. På dessa webbplatser användes sökord som fysisk aktivitet, 

fritidspedagoger, fritidslärare, fritidslärarens roll, skola, förskola, fria tiden, 

rastaktiviteter och fritidshem. 

 

6.5 Tillvägagångssätt 

Till en början togs kontakt med skolorna som vi tidigare varit på och frågade om det 

fanns ett intresse av att delta i vår studie. Därefter skickades ett brev ut för godkännande 

med regler och krav till fritidslärarna för att kunna delta i denna studie (Se bilaga 1). I 

samtycke med fritidslärarna valdes intervjuerna att spelas in för att underlätta när vi 

transkriberade det inspelade materielen. Fritidslärarna intervjuades individuellt. Under 

intervjuns gång har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med möjlighet att 

ställa följdfrågor relaterade till deras tidigare svar för att förstå eller hitta andra fynd 

som vi inte riktigt hade räknat att få med i våra intervjuer. Anledningen till 

användningen av följdfrågor är att undersöka fritidslärarnas åsikter, tankar och 

erfarenheter som är relaterade till våra forskningsfrågor. Det utfördes sedan 

observationer vid fem olika tidpunkter under en 5-veckors period där vi använde oss av 

ett observationsschema (Se bilaga 2). Det gjordes på tre olika skolor under tillfällen som 

inte påverkade verksamheten. Observationerna genomfördes genom att observera 

fritidslärarna under tiden då inga styrda aktiviteter erbjöds. 
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6.6 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstagandena är viktiga för forskningens kvalitet, genomförande samt 

hur resultatet kan användas på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Det är 

viktigt att alla som deltar är medvetna om de etiska riktlinjer som tillämpas. De som 

agerar som informanter i forskningen ska i största möjliga mån skyddas från skador 

eller kränkningar som kan uppkomma i samband med medverkan (Vetenskapsrådet, 

2017). Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav när det kommer till skydda 

informanterna. Dessa fyra huvudkrav använder vi oss av i vårt arbete och de är följande: 

  

Informationskravet - Vi började med att skicka ut ett informationsbrev till de eventuella 

fritidslärare som vill delta i vår forskning. Den skriftliga informationen bör behandla 

forskningsstudiens syfte, forskarnas kontaktinformation, att de följer de etiska 

ställningstagandena samt tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet 

som skickades ut innehöll samtliga punkter ovan. Övriga frågor är vi tydliga med att de 

kan ställa när som helst till oss genom att ringa eller mejla. Vi var också tydliga med 

vad vår uppgift kommer användas till samt vart den kommer läggas att upp. 

  

Samtyckeskravet - Ett muntligt eller skriftligt samtycke mellan forskaren och deltagaren 

krävs för att det ska få användas i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). Trots att samtycket 

har accepterats kan deltagaren när som helst välja att avbryta undersökningen om hen 

önskar det. 

  

Konfidentialitetskravet - De uppgifter som deltagarna anger i undersökningen ska ges 

till största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna har forskaren ansvar för att de 

inte på något sätt kan komma ut till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Alla personliga 

uppgifter som samlats av de deltagande fritidslärarna kommer att antecknas och lagras 

på ett säkert sätt. Studien kommer publiceras offentligt och skrivs så att det är omöjligt 

att identifiera en enskild person.    

  

Nyttjandekravet - Det insamlande materielen får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det materiel som vi samlat på oss under intervjuer och 

observationer kommer enbart att nyttjas i vårt självständiga arbete. Resultatet av våra 

intervjuer och observationer är offentliga men uppgifter utöver det är enbart för oss. 

 

6.7 Bearbetning av data 

Efter utförandet av intervjuerna valde vi att transkribera de inspelade intervjuerna. Vi 

har även dokumenterat våra observationer utifrån observationsschemat. Därefter 

jämfördes de transkriberade intervjuerna och de dokumenterade observationer med 

varandra. Sedan plockades olikheter, likheter samt olika fynd relevanta till studien ut. 

Därefter gjordes en gemensam diskussion med varandra för att ta ut olika kategorier och 

på så sätt skapa de olika rubrikerna i studien. Denscombe (2018) framhäver genom att 

uppfatta olika mönster av informanternas svar bildas grunden till olika kategorier. När 

arbetet med att forma studiens olika rubriker och dess innehåll så utgår vi från studiens 

syfte, frågeställningar och teori. De kategorier som inte ansågs var relevanta för vår 

studie sorterades bort. Kategorierna blev slutligen uppdelade i fyra olika rubriker som 

presenteras i resultatkapitlet. 

 

6.8 Studiens trovärdighet 

Vi har haft som mål att vårt arbete ska vara så trovärdigt som möjligt. Genom att göra 

en bra och sammanhängande studie med en bra röd tråd så ökar trovärdigheten. 
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Trovärdighet är en viktig del i en kvalitativ studie eftersom det är på så sätt som vi kan 

utgå från att den är gjord på ett korrekt sätt. Trovärdighet innebär hur väl studien har 

mätt det forskaren vill undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Studien blir trovärdig genom ett tydligt samband mellan syftet, teori, tidigare forskning 

samt metod. Den röda tråden ska hela tiden vara fokus i upplägget. Vi ökar 

trovärdigheten genom ett tydligt urval med fritidslärare med utbildning och som är 

aktiva i verksamheten. Vi har noga sökt efter relevant tidigare forskning på flera olika 

databaser med relevanta termer utifrån syftet, frågeställningar och teorier. Den valda 

datainsamlingsmetod som är intervjuer och observationer är noga formulerade så att de 

på ett relevant sätt kan kopplas ihop med studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden är formulerad på så sätt att informanterna inte kan besvara enkla och 

snabba svar som ja och nej utan de behöver svara mer utförligt och motivera sina svar. 

Vi använde oss även av följdfrågor. Följdfrågorna ställs för att på ett djupare sätt förstå 

informanternas tankar, åsikter och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Trovärdigheten ökar även genom användningen av observationer. Observationerna 

gjordes i den aktiva verksamheten och med de fritidslärare som tidigare blivit 

intervjuade. Där hittades nya fynd som inte riktigt framgått tidigare i intervjuerna samt 

en jämförelse hur de svar vi fått under intervjuerna speglar verkligheten. 

  

Eftersom resultatet består av fritidslärarnas tankar, åsikter och erfarenheter blir 

överförbarheten problematisk. Överförbarheten blir näst intill omöjlig att uppnå enligt 

Denscombe (2018) som antyder att en social situation samt interaktionen med andra 

människor gör att en identisk slutsats blir svår att upprepa. På grund valet att intervjua 

och observera tidigare VFU-skolor kan relationerna mellan oss och dem göra att vi 

lättare kan förstå vissa svar som de gett oss. Samtidigt är vi positiva till att de fynd som 

hittades kan överföras och användas i andra forskningssammanhang.   

  

7 Resultat 

Resultatet som presenteras i detta kapitel är utifrån empirin från intervjuer samt 

observationer av fritidslärare och fritidspedagoger. Resultatet baseras på informanternas 

svar under intervjuerna samt de genomförda observationstillfällerna där vi enbart utgår 

från hur de arbetar med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds. Svaren från 

intervjuerna kommer att skrivas som citat. Skolorna kommer presenteras som 1,2 och 3 

då vi beskriver olika skolors miljöer under resultatet. För att informanterna ska vara 

anonyma har vi valt att utgå från pseudonymerna, Pelle, Tilde, Åsa, Joel, Tania, Åke 

och Sara. 

  

Namn samt utbildning                                        År inom yrket 

Pelle - Fritidspedagog                                              12 år 

Tilde - Fritidslärare                                               7 år 

Åsa - Fritidspedagog                                           35 år 

Joel - Fritidspedagog                                                14 år 

Tania - Fritidslärare                                                    1 år 

Åke - Fritidspedagog                                                15 år 

Sara - Fritidspedagog                                                32 år 

  

Vi har valt att dela upp resultatet i fyra olika kategorier som är följande. 

  

• Fritidslärarnas definition samt innebörd av fysisk aktivitet 
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• Möjligheter till fysisk aktivitet inomhus när ingen styrd aktivitet erbjuds 

• Hur fritidslärarna motiverar eleverna till fysisk aktivitet under tiden när ingen 

styrd aktivitet erbjuds. 

• Användning av närmiljöer för att främja den fysiska aktiviteten 

  

7.1 Fritidslärarnas definition samt innebörd av fysisk aktivitet 

Informanterna är eniga om att fysisk aktivitet är när kroppen är aktiv och sätts i rörelse. 

Det behöver inte vara ett fyspass eller liknande utan när kroppen sätts i någon slags 

större rörelse under en aktivitet så är man fysisk aktiv. Till exempel säger Pelle och 

Sara: 

  

All form av rörelse. där man aktiverar sig på något sätt, det måste inte vara 

att springa och springa men att det är någon slags aktivitet där man rör på 

sig. (Pelle) 

  

Fysisk aktivitet för mig är när man sätter igång hela kroppen. Att det kräver 

aktiva rörelse hela tiden. (Sara) 

  

Informanterna förklarar innebörden av den fysiska aktiviteten och är överens om att det 

är en nödvändighet att eleverna är fysiskt aktiva. De har långa skoldagar med en 

varierad mängd fysisk aktivitet med många timmar stillasittande. De behöver då få 

utlopp av den lagrade energin som byggs upp under dagen och där kommer 

fritidshemmet in och erbjuder eleverna fysisk aktivitet på olika sätt. Informanterna 

menar att det finns och även behövs utrymme för olika rörelselekar på fritidshemmet. 

Åsa belyser att den fysiska aktiviteten är viktig för eleverna då det finns bevis på att om 

eleverna rör sig mer under dagen får de även lättare att koncentrera sig när de är i 

klassrummet. 

  

En nödvändighet. Framförallt eftersom de sitter ner så länge om dagarna så 

de har ett behov att röra av sig. Så just på fritids så börjar vi alltid med att 

vara ute för vi anser att eleverna behöver springa av sig och vakna till liv lite 

igen efter en tung dag i skolan. (Joel) 

  

Att de får en ökad puls. För eleverna på fritids så är det framförallt i leken 

genom rörelselekar. Och möjligheten till gympasalen där det alltid är 

rörelselekar. Och även ute som uppmuntrar till rörelselekar. (Tilde) 

  

Det är ganska bevisat att de behöver röra sig några timmar om dagen för att 
hjärnan ska kunna fungera. De blir mer koncentrerade på det de ska göra i 

klassrummet. (Åsa) 

  

  

7.2 Möjligheter till fysisk aktivitet inomhus när ingen styrd aktivitet erbjuds  

Samtliga informanter nämner att de har Just dance samt aktiviteter i idrottshallen som 

fysiska aktiviteter inomhus. Utöver är det en stor spridning av just möjligheterna av 
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fysisk aktivitet som erbjuds inomhus på de olika skolorna. Variationen av fysisk 

aktivitet inomhus varierade mycket från skola till skola. Den första skolan har inte 

skapat de nödvändiga miljöerna inomhus för att erbjuda eleverna fysisk aktivitet. Tredje 

skolan arbetade mycket med fysisk aktivitet inomhus och har skapat goda miljöer. Den 

andra skolan berättar att möjligheter till den fysiska aktiviteten inomhus finns men är 

begränsad. 

  

Inomhus är det inte så jättebra där det är trångt och trånga lokaler och så 

vidare och då blir det mycket stillasittande aktivitet. Så inomhus är den 

fysisk aktiviteten sämre om vi inte använder gymnastiksalen eller spelar Just 

dance på Wii. (Tania) 

  

Vi har framförallt två rum som är till för fysiska aktiviteter. Vi har ett med 

ett pingisbord i sen har vi ett som eleverna oftast spelar fotboll eller 

innebandy i, men det går även att ha andra fysiska lekar i den. Sen har vi 

även Just dance som är igång så gott som varje dag. (Åke) 

 

Men på fritids så brukade vi ha just dance där de få röra på sig och ibland så 

får de bygga hinderbanor i klassrummen och då hoppar de ner och upp på 

stolar under bord och ja då rör de ändå på sig. (Tilde) 

  

Samtliga informanter från skola 1 och skola 2 beskriver de miljöer och lokaler som de 

har på fritidshemmet som mycket begränsade. De är trånga lokaler vilket gör att de har 

svårt att få plats för fysisk aktivitet inomhus. De har skapat miljöer som bygger på att 

eleverna ska vara mer stillasittande och tar istället de fysiska aktiviteterna utomhus. 

  

Men inomhus är det inte så jättebra där det är trångt och trånga lokaler och 

så vidare och då blir det mycket stillasittande aktiviteter. (Åsa) 

  

Inomhus tycker jag inte att det finns mycket fysiska aktiviteter. Ja barnen 

springer ibland och leker men det kanske inte alltid är så lämpligt via 

korridorer och saker som kan gå sönder. (Joel) 

  

Fritidspedagogerna från skola 3 har inte samma problem med lokaler och miljöer. De 

har tillgång till fem lokaler i olika storlekar samt en stor korridor där de bland annat kan 

spela minitennis. Tre av dessa lokaler är till för att eleverna ska kunna utföra olika 

fysiska lekar och sporter i. Samtliga informanter menar att tillgångarna till lokaler spelar 

stor roll när de skapar miljöerna för eleverna och hur de kan arbeta med att lägga fram 

olika miljöer för att främja elevernas olika behov. 

  

Vi har väldigt bra med tillgångarna av lokaler här. Det i sig har gjort att vi 

kan ha hela rum som har fokus på den fysiska leken.(Sara) 

  

Utifrån observationerna kan vi se att mängden fysisk aktivitet som förekommer 

inomhus varierar mycket bland de tre skolorna. Vi kan se att lärarna lägger stor tyngd på 
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de tillgångar de har till lokaler och hur dessa lokaler används. De lärare som inte har 

skapat miljöer där fysisk aktivitet kan främjas lägger stor vikt vid att den fysiska 

aktiviteten hör till utomhus. Sedan kan man tydligt se de lärare som tycker att fysisk 

aktivitet är något som hör hemma både inomhus och utomhus. Informanterna visar 

tydligt vad som är okej att göra i de olika lokalerna. Åsa är mycket noga med att 

eleverna ska vara lugna och inte ägnar sig åt några aktiviteter där eleverna kan springa 

inne på fritidshemmet. Hon menar att sådana fysiska aktiviteter hör hemma utomhus. 

Sara arbetar mycket med att uppmuntra den fysiska aktiviteten inomhus och istället för 

att stänga ner en aktivitet som pedagogen inte gillar så erbjuder den en annan fysisk 

aktivitet istället som är mer lämpad inomhus. 

  

7.3 Hur fritidslärarna motiverar eleverna till fysisk aktivitet under tiden när ingen 

styrd aktivitet erbjuds.   

Fem av de pedagoger och lärare som intervjuades pratade mycket om att det är viktigt 

att de själva är aktiva i aktiviteterna. De kunde snabbt sätta igång en aktivitet baserat på 

en eller flera elevers intressen och förutsättningar eller för att få igång elever som inte 

har något att göra. Genom att de själva var aktiva lockade det många gånger fler elever 

till aktiviteten. Efter att de varit aktiva i aktiviteten ett tag kunde de sedan släppa den 

och låta eleverna själva fortsätta aktiviteten. Tania berättade att eleverna får en helt 

annan glädje och motivation när läraren själv visade att hon kan vara aktiv. Pelle arbetar 

med att få med eleverna genom att sätta igång en aktivitet sedan när den är igång och 

fungerar går han vidare och tittar hur det går för resten av eleverna. 

  

Om det är någon som sitter ner så brukar jag fråga ska du vara med på 

dunkgömme så kan jag räkna? Sedan när leken är igång så kan jag gå 
därifrån och kollar runt så att det funkar för de andra eleverna så att det 

funkar. Så jag försöker få alla i rörelse på något sätt eller i alla fall att de gör 

någonting. (Pelle) 

  

Det blir mycket att man erbjuder. När jag var ute på utedag förra veckan så 
märkte jag att det blir roligare för eleverna om jag deltog själv. Det blev en 

helt annan rörelse och en helt annan glädje när de ser att fröknar också kan 

klättra och åka rutschkana och det bli en annan stämning i gruppen när man 

försöker ha lite roligt och inte bara står och peka med officernäven. (Tania) 

  

När de själva inte är aktiva under aktiviteten uppmuntrar och stöttar de istället eleverna 

till att vara fysisk aktiva. Detta behöver inte ske hela tiden men det sker dagligen och att 

de försöker få eleverna fysiskt aktiva på något sätt. Tilde nämner att man själv inte alltid 

behöver vara aktiv utan det räcker ibland med att vara närvarande och visa eleverna att 

man bryr sig genom att stötta dem. Samtliga informanter menar att det är viktigt att de 

kan erbjuda eleverna materiel till att vara fysisk aktiva. Som en fotboll, hopprep eller 

olika typer av materiel för att de ska kunna utföra en viss aktivitet. Joel berättar att det 

framförallt är viktigt att de tar fram och erbjuder eleverna materiel till att vara fysiskt 

aktiva. 

  

Att man hela tiden är där och motivera dem genom att starta någon lek och 

vilja vara med. Så det viktiga är att man som vuxen/lärare måste vara 
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delaktig man behöver inte vara den som springer med bollen men att man är 

där och visar att man bryr sig och då tror jag att de rör sig mer. (Tilde) 

  

Framförallt att de har materiel till att vara fysisk aktiva och hitta deras 
intressen om vad de vill göra och sedan uppmuntra dem till att vara aktiva. 

(Joel) 

  

Jag tror att det är svårt och vara delaktig i alla aktiviteter hela tiden för oss 
fritidspedagoger men det är viktigt att man försöker och få eleverna fysiskt 

aktiva dagligen på något sätt för ibland räcker det bara med att säga några 

ord. (Sara) 

  

Samtliga informanter anser att de har tid och materiel för arbetet med att främja 

eleverna fysiska aktivitet under den fria aktiviteten. De anser att det finns gott om tid 

och att det finns tillräckligt med materiel för fysisk aktivitet för eleverna. Tania säger att 

tid och resurser har de men att det även ska ligga i pedagogernas egna intresse att få 

eleverna fysiskt aktiva. Sara berättar att visst hade det varit roligt med mer materiel men 

hon fokuserar mer på det som finns och att det räcker för att få eleverna fysiskt 

aktiva.          

  

Tid finns det absolut. Resurser har vi. Det ska vara i pedagogernas intresse 

att styra upp och locka eleverna till aktiviteterna. (Tania) 

  

Tid och materiel är inga problem. Visst hade det varit roligt med lite mer 

och ny materiel men det är inga problem att få eleverna aktiva med den vi 

har idag. (Sara) 

  

Åsa berättar att hon är inte är särskilt aktiv med att motivera eleverna till fysisk 

aktivitet. Det är inte ofta hon arbetar med att motivera eleverna på grund av att andra 

pedagoger är bättre på detta samt att hon inte känner något behov av det. 

Fritidspedagogen menar att alla har olika intressen och styrkor som de arbetar efter. Åke 

berättar att de inte behöver arbetar så mycket med att motiverar eleverna till fysisk 

aktivitet eftersom de redan är mycket duktiga på att själva aktivera sig. 

  

Nej, jag är dålig på detta. det är inte ofta jag drar igång en lek eller så. Dels 

har jag inte alltid det behovet men sen är det andra som är bättre än mig på 

de sakerna. (Åsa) 

  

Jag jobbar inte så mycket med att motivera eleverna eftersom våra elever 

redan är mycket duktiga på att själva vara fysisk aktiva. (Åke) 

Genom observationerna på skolorna där fritidslärare och fritidspedagoger anser att 

eleverna redan var tillräckligt aktiva och att deras stöd i det inte var nödvändigt kunde 

vi se att det inte stämmer överens helt och hållet. Det syntes tydligt att många elever på 

skolan var aktiva men samtidigt var det en del elever som inte var speciellt aktiva. När 
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de själva valde att inte var speciellt aktiva, ledde det fler gånger till att eleverna också 

valde att inte vara fysiskt aktiva eftersom de ville göra fritidspedagogerna eller 

fritidslärarna sällskap i olika sammanhang. De gjorde stillasittande aktiviteter med dem 

och försökte sällan att få igång eleverna i någon fysisk aktivitet. 

  

Vi kunde vid flera tillfällen se att intresset och glädjen hos eleverna ökade när 

personalen själva var aktiva i en aktivitet. Det var många tillfällen då personalen hjälpte 

eleverna att starta upp en aktivitet genom att själva vara aktiva i den. Det ledde snabbt 

till att fler och fler elever ville vara med i aktiviteten. Vid ett observationstillfälle var det 

mycket tjafs mellan eleverna på fotbollsplanen då de ansåg att de passades för lite och 

att vissa spelade för tufft. Tilde valde då själv att delta i matchen genom att spela i ett av 

lagen. Fritidsläraren var väldigt aktiv och visade eleverna att det här och det här får man 

inte göra på en fotbollsplan. Hon visade även eleverna hur mycket lättare det är att ta sig 

framåt i planen genom att passa bollen och hur de ska hitta luckor. Stämningen ändrades 

helt efter att Tilde valt att aktivt delta och visa eleverna att det blir mycket roligare att 

spela om det spelas på rätt sätt. Det gjorde även att flera elever deltog i matchen och 

framförallt elever som inte brukar vistas på fotbollsplanen tycker helt plötsligt att det är 

kul att spela. 

  

  

7.4 Användning av närmiljöer för att främja den fysiska aktiviteten 

Samtliga informanter berättade att de en gång i veckan gick iväg med eleverna till 

närområden som lekparker eller till skogen. Detta gör de för att eleverna ska få vistas i 

en annan miljö. De berättar att här blir eleverna betydligt mer aktiva än när de är på 

skolgården och menar att det beror på ett miljöombyte där eleverna kan leka och hitta på 

nya saker som de inte gör varje dag på skolgården. Här får eleverna stora möjligheter att 

träna sina motoriska färdigheter. 

  

En gång i veckan så går vi iväg där vi har tillgång till att variera mellan 3 

olika lekparker som ligger nära skolan. Där blir det mycket mer fysiska lekar 

än när vi är på skolgården. Jag tror att det beror på att eleverna får något nytt 
att leka med och inte samma gamla saker hela tiden som de har på 

skolgården. (Joel) 

  

Varje torsdag så går vi ut i skogen och tar med oss mellanmålet och är ute i 

ca 2 timmar.  Där leker barnen konstant olika fysiska lekar i 2 timmar. Där 
blir eleverna mer aktiva och framförallt så får de träna mycket mer på sina 

olika motoriska delar. (Åke) 

  

När de har sina utedagar utanför skolans område känner fritidslärarna och 

fritidspedagogerna på fritidshemmet att de blir mer fysiskt aktiva och kan delta mer i 

olika aktiviteter. De menar att detta kan bero på att eleverna blir mer självgående och 

tycker allt är kul vilket gör att dem inte behöver gå runt och pusha eleverna till att vara 

aktiva på samma sätt då kan de själva vara mer aktiva och delta i lekarna. 

  

I lekparken blir alla elever mycket mer aktiva och det gör även att vi 

fritidspedagoger blir mer aktiva och är med och leker jämfört med när vi är i 

skolan. På skolan så behöver vi ofta hålla kolla på till exempel 
fotbollsplanen och så vidare men när vi är ute i lekparken så försvinner 
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mycket av tjafset mellan eleverna. Det gör att vi kan vara med och visa oss 

själva på ett annat sätt. (Pelle) 

  

Att ha dessa utedagar där vi går iväg är perfekta för eleverna och oss själva 
för vi kan arbeta på ett helt annat sätt där. Vi fritidspedagoger brukar också 

vara med och leka och hela tiden uppmuntra barnen till att vara med i de 

olika lekarna. Detta hinner vi inte riktigt med på samma sätt när vi är i 

skolan. (Sara) 

  

Samtliga observationstillfällen under dessa miljöbyten gav oss mänger med situationer 

där fritidslärarna och fritidspedagogerna var konstant aktiva i elevernas aktiviteter. De 

spred ut sig och deltog i olika lekar, fotboll och klätterställningen. När de inte aktivt 

deltog gick de runt och såg till att alla elever hade något aktvit att göra. Även Åsa och 

Åke blev nu mer aktiva än vad de var under tiden på skolan. De deltog i aktiviteter som 

kurragömma, datten och under hökens alla vingar. De gick även runt och uppmunttrade 

eleverna till att vara fysiskt aktiva.  

 

8 Analys 

Här kommer vi att utgå från det empiriska materielet och koppla det med den valda 

teorin. Detta kommer även att jämföras med studiens tidigare forskning. För att 

underlätta för läsaren används följande rubriker: Definition samt innebörden av fysisk 

aktivitet, Att vara en förebild för eleverna genom aktivt deltagande, Fritidslärarna 

användning av närområden för att skapa ett miljöombyte, Möjligheterna inomhus för att 

främja den fysisk aktiviteten när ingen styrd aktivitet erbjuds samt fritidslärarna känner 

ingen brist på tid eller materiel 

  

8.1 Definition samt innebörden av fysisk aktivitet 

Fritidslärarnas hade liknande definitioner på vad fysisk aktivitet innebär. Utifrån 

definitionerna uttrycker fritidslärarna att fysisk aktivitet innebär när eleverna är aktiva i 

olika aktiviteter där de sätter sin kropp i rörelse. Joel nämner att fysisk aktivitet är 

mycket nödvändigt eftersom eleverna sitter mycket stilla under lektionerna. Vidare 

lyfter Joel fram att efter skolan är slut och fritids börjar så startar de alltid med att 

eleverna får vara ute och springer av sig efter en tung dag i skolan så de vaknar till liv. 

Med utgångspunkt från den valda teorin får eleverna på fritidshemmet möjligheterna att 

delta i olika sociala gemenskaper som till exempel fysiska aktiviteter. 

  

Lina Käll, Mickael Nilsson och Thomas Lindén (2014) i sin studie att fysisk aktivitet 

var positivt för eleverna eftersom det förbättrade deras prestationer i skolan. Även 

Castelli, Hillman, Buck och Erwin, (2007) lyfter fram om eleverna får bättre 

möjligheter att vara fysisk aktiva och röra på sig leder det till bättre resultat i de olika 

skolämnena. Åsa beskriver att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på eleverna då det 

är bevisat att om de rör på sig fungerar hjärnan bättre. Detta leder till att eleverna blir 

mer koncentrerade på det de ska göra i klassrummet. Det stämmer även med tidigare 

forskning där Ericsson (2003) har enligt sin studie dragit slutsatsen att mer fysiska 

aktiviteter förbättrar eleverna koncentrationsförmåga. 
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8.2 Att vara en förebild för eleverna genom aktivt deltagande 

Resultatet visar att många fritidslärare är aktivt deltagande i de fysiska aktiviteterna och 

att det leder till att fler elever blir intresserade och väljer att vara fysiskt aktiva. 

Fritidslärarna behöver inte styra aktiviteten utan behöver bara var delaktiga för att skapa 

en gemenskap där eleverna kan vara aktiva och delaktiga. Vår valda teori där Wenger 

(1998) menar att eleverna lär sig i olika sociala gemenskaper och för att aktivt delta i en 

gemenskap kan fritidslärarna spela en stor roll i att skapa dessa olika gemenskaper. Man 

skulle kunna förstå fysisk aktivitet som en slags community of practice som 

fritidslärarna har möjlighet att göra eleverna till aktiva deltagare i. Bjørgen och 

Svendsen (2015) skriver även i sin studie att eleverna gör som sina förebilder gör vilket 

i detta fall skulle kunna vara fritidslärarna. Tania menar att när fritidslärarna själva visar 

att de också kan åka rutschkana och klättra i klätterställningen blir eleverna snabbt 

intresserade och vill själva göra samma sak. 

  

Sara och Tilde menar även att fritidslärarna inte alltid behöver skapa dessa aktiva 

gemenskaper utan ibland räcker det med att uppmuntra eller stötta eleverna att delta i 

olika gemenskaper som redan skapats. Det räcker ibland med att de visar att de är där 

och ser eleverna genom att vara engagerade i vad de gör. 

  

Tidigare forskning visar att fritidslärarna är splittrade i sina roller under den fria leken 

där vissa använder tiden för att socialisera sig med kollegorna och låter eleverna leka 

fritt (Copeland m.fl. 2011). De saknar vissa gånger kunskapen om hur viktig deras roll 

och intresse för den fysiska aktiviteten är för eleverna. Fritidslärarna var tydliga med att 

fysisk aktivitet är viktigt och att det behövs. Åsa menar att den fysisk aktiviteten är 

viktig men valde att inte jobba aktivt med det eftersom det var andra fritidslärare som 

gjorde det bättre samt att intresset hos henne inte riktigt fanns. Kunskapen verkar finnas 

hos samtliga fritidslärarna men intresset saknas kanske hos vissa vilket gör att de 

överlämnar den fysiska aktiviteten till andra kollegor. Vi kunde genom observationerna 

se att detta ledde till minskning av fysisk aktivitet när fritidsläraren som lägger mycket 

fokus på fysisk aktivitet inte arbetar för dagen. Den rollen som nu saknas fylldes inte av 

den ordinarie fritidsläraren eftersom intresset inte fanns. Det påverkade tyvärr 

verksamhetens fysiska aktivitet negativt eftersom intresset hos eleverna även minskade 

då det blev mindre fysiska aktiviteter som skapades under fritidshemmets verksamhet. 

  

Både resultatet av studien och tidigare forskning visar att fritidslärarnas påverkan på 

elevernas fysiska aktivitet är stor. Att hjälpa eleverna till att bli fysiskt aktiva och 

förhoppningsvis fortsätta vara det i framtiden för att till exempel undvika fetma och 

olika sjukdomar blir en viktig del i fritidslärarens roll. När fritidslärare är aktivt 

deltagande, uppmuntrar eller stöttar eleverna till att vara fysisk aktiva leder det även till 

att eleverna får möjligheten till att delta i en aktiv gemenskap. 

  

8.3 Fritidslärarnas användning av närområden för att skapa ett miljöombyte 

Resultatet visar att det är bra och effektivt med ett miljöombyte där fritidslärarna 

använder närmiljön såsom skog och lekplatser för att främja den fysiska aktiviteten. Det 

visade sig att när eleverna få dessa möjligheter att vistas i närmiljön blir även 

fritidslärarna mer aktiva i elevernas aktiviteter. Fritidslärarna framstår återigen som 

aktiva förebilder för eleverna. Resultatet från Copeland m.fl. (2011) studie där 

fritidslärarna använder den fria tiden som en möjlighet att socialisera sig med andra 

kollegor vilket upphörde så gott som helt när detta miljöombyte gjordes. Tullgren 

(2004) belyser att en aktiv lärare skapar aktiva elever. Genom observationerna kunde vi 
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se att fritidslärarna blev väldigt aktiva i elevernas aktiviteter. Även om de arbetar 

mindre med detta på skolan så ledde miljöombytet till att de blev mer fokuserade på att 

få igång eleverna i olika aktiva lekar. Fritidslärarna hade ett syfte med miljöombytet och 

arbetade effektivt med fokus på att få eleverna fysiskt aktiva i olika gemenskaper. 

  

Pelle och Sara menar att när de går iväg med eleverna har de ett tydligt syfte med vad de 

gör. Det syftet finns i bakhuvudet även när de är på skolan men där läggs fokus även på 

så mycket mer. De menar att de inte behöver lägga lika mycket tid på att få in eleverna i 

olika gemenskaper utan att dessa gemenskaper skapas mycket lättare och snabbare i 

dessa miljöer än vad de gör på skolgården. Observationerna visar att fritidslärarna här 

tar en vad Säljö (2015) kallar en mästares roll och eleverna en lärlings roll i from av ett 

situerat lärande i en ny miljö. Fritidslärarna använder mycket tid till att visa och hjälpa 

eleverna att gunga, klättra och utföra olika aktiviteter. Det förekom även att eleverna i 

vissa fall kunde vara mästarna och visa fritidslärarna hur man till exempel ska slå en flå 

katt på stång. 1Miljöombytet skapade nya möjligheter för fritidslärarna att fokusera på 

elevernas fysiska aktivitet i olika aktiva gemenskaper. 

  

  

8.4 Möjligheterna inomhus för att främja den fysiska aktiviteten när ingen styd 

aktivitet erbjuds 

Fritidslärarna arbetade effektivt med att främja den fysiska aktiviteten utomhus samt i 

idrottshallen men mängden tillfällen för fysisk aktivitet inomhus i fritidshemmets 

lokaler varierade mycket mellan skolorna. Skillnaderna mellan skolorna var stora där 

skola 3 hade väldigt goda möjligheter att främja den fysiska aktiviteten inomhus detta 

på grund av att de har skapat de nödvändiga miljöerna. Alla tre skolor har egna lokaler 

och delar inte med grundskolans lokaler. Skolan 1 och 2 har väldigt lite möjligheter till 

fysisk aktivitet och ser även på fysisk aktivitet som något eleverna bör utöva utomhus. 

De har alltså inte skapat de nödvändiga miljöerna inomhus för att främja den fysiska 

aktiviteten för eleverna. Forskning visar att rätt förutsättningar behövs för att kunna 

främja samt öka intresset för den fysiska aktiviteten (Kyhälä, Reunamo & Ruismäki, 

2012). 

  

Flera svar tyder på att fritidslärarna saknar en viss kunskap i hur de kan arbeta med 

fysisk aktivitet inomhus på ett sätt som inte skapar konstant oro och springande 

inomhus. Det stämmer även med Bjørgen och Svendsen (2015) forskning där de 

kommer fram till att mer kunskap behövs om hur de kan arbeta med att främja den 

fysiska aktiviteten. De använder sig ibland av Just dance samt idrottshallen. Utöver 

dessa två aktiviteter så ägnas mycket av tiden inomhus till mycket stillasittande. 

Kunskapen om att fysisk aktivitet är viktig finns hos fritidslärarna men kunskapen om 

hur de ska tillämpa den fysiska aktiviteten inomhus är begränsad och har sin grund i vad 

som hör hemma inomhus och utomhus på fritidshemmet. 

  

8.5 Fritidslärarna känner ingen brist på tid eller materiel 

Tid för skapandet av olika gemenskaper (communities of practice) är viktigt för 

fritidslärarna att förhålla sig till. Fritidshemmet ska arbeta med social interaktion och 

detta bygger på olika sociala gemenskaper. Det innebär att tid bör läggas på detta och 

det görs mycket i from av leken samt i olika fysiska aktiviteter. Copeland m.fl. (2011) 

skriver i sin studie att fritidslärarna inte alltid använder tiden de har till att uppmuntra 

                                                
1 En flå katt är när man slår en framåt och bakåt kullerbytta på en stång 
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eller stötta aktiviteter. Detta kan tyda på att det finns gott om tid men de själva väljer att 

använda den till annat. De intervjuade fritidslärarna styrker även detta där de anser att 

tid finns det absolut samt att de har tillgång till materiel. De menar att det ska ligga i 

fritidslärarnas eget intresse för att främja den fysiska aktiviteten samt att tid och 

materiel finns vilket inte har någon påverkan för främjandet av den fysiska aktiviteten. 

  

9 Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera och reflektera över resultatet, intervjuer, 

observationer samt urval där vi tittar på om det kan ha någon påverkan på resultatet. Vi 

går även igenom och diskuterar vårt val av teori samt tidigare forskning. Sedan 

presenterar vi också våra tankar och idéer om framtida forskningsområden. 

  

9.1 Resultatdiskussion  

Fritidslärarna hade ett samtycke att fysisk aktivitet är något positivt för kroppen och att 

det är viktigt för eleverna. Men det var enbart Åsa av fritidslärarna som baserade vikten 

av fysisk aktivitet mot tidigare forskning. Hon menar att det är vetenskapligt bevisat att 

eleverna stärker sin koncentrationsförmåga om de är fysisk aktiva. Visst kan ett flertal 

faktorer spela in men utifrån svaren från informanterna så kan vi tyda att kunskapen om 

varför fysisk aktivitet kan vara till stor hjälp för eleverna i skolan och även i framtiden 

inte finns hos många fritidslärare. Det är något som vi kommer att ta med oss ut i 

verksamheten och förmedla att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas hälsa men även 

för deras koncentrationsförmåga som i sin tur även kan stärka deras skolprestationerna i 

olika ämnen. 

 

I arbetet att främja den fysiska aktiviteten när ingen styrd aktivitet erbjuds varierande. 

De arbetade med det genom att uppmuntra, stötta och i många fall aktivt delta i 

aktiviteterna. Fritidslärarna arbetade likt Bjørgen och Svendsen (2015) studie där de 

ansågs vara förebilder för eleverna och genom att själva vara aktiva på ett eller annat 

sätt blev även eleverna aktiva. Alla fritidslärare arbetade dock inte på detta sätt utan två 

fritidslärare berättade främst att brist av intresse gjorde att de överlät den rollen till sina 

kollegor. Visst har vi alla våra intressen men samtidigt är det viktigt att man besitter 

kunskapen och motivationen att hoppa in i en roll när det behövs. Resultatet visar även 

på att dessa roller försvann i samband med ett miljöombyte när fritidshemmen gick till 

olika lekparker eller skogen en gång i veckan. De fritidslärare som redan var aktiva blev 

nu mer aktiva och de fritidslärare som inte arbetade med fysisk aktivitet på skolan blev 

nu motiverade och engagerade att få eleverna fysiskt aktiva. Det syntes att i detta 

miljöombyte hade alla fritidslärare samma roller, vilket var att få eleverna fysisk aktiva i 

olika icke styrda aktiviteter. Hur det kommer sig att vissa fritidslärare behövde ett 

miljöombyte för att bli motiverade i elevernas fysiska aktivitet kan vi inte riktigt dra 

någon slutsats utifrån vår studie men det ska bli intressant att vidare undersöka 

sambandet ute i verksamheten. 

  

Förutsättningarna och arbetet med att främja den fysiska aktiviteten inomhus varierade 

mycket mellan de olika fritidshemmen. På Två av fritidshemmen kände de att de hade 

mycket begränsad med yta för att kunna utföra fysiska aktiviteter i icke styrda 

sammanhang inomhus på fritidshemmet. Brist på tid och materiel kände fritidslärarna 

att de inte hade däremot hade de brist på lokaler. Vi fick känslan att de kände sig lite 

maktlösa i frågan om att de inte har tillräckligt med yta för att skapa en god verksamhet 

där de bland annat kan utföra olika fysiska aktiviteter även inomhus på fritidshemmet. 

Det tredje fritidshemmet har istället tillräckligt med lokaler och har skapat dessa rum 
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där eleverna själva får utföra olika fysiska aktiviteter. Om varje fritidshem ska kunna 

arbeta med elevers dagliga fysiska aktivitet i någon form behöver de även tillgångarna 

till att göra så. Dåligt väder utomhus ska inte behöva betyda att eleverna blir 

stillasittande resten av dagen på fritidshemmet. Slutsatsen vi drar är att fritidshemmen 

behöver rätt resurser för att arbeta med fysisk aktivitet inomhus och i vissa fall behöver 

även fritidslärarna ha rätt kunskaper att skapa bra och hållbara miljöer med möjligheter 

till fysisk aktivitet i de olika lokalerna som hjälp till elevernas utveckling, lärande och 

välmående. 

 

9.2 Metodval 

Genom att använda oss av intervjuer samt observationer har vi lyckats få ett resultat 

utifrån syftet och frågeställningarna. Tanken med att använda oss av intervjuer och 

observationer är för användningen av en kvalitativ metod där vi utgår från 

informanternas tankar, idéer och uppfattningar kring vårt aktuella ämne. Intervjuer och 

observationer kan i en kvalitativ metod användas för att förstå informantens tankar, 

idéer och uppfattningar kring ett specifikt ämne (Kvale & Brinkmann, 2014) Skulle 

enbart en av dessa två metoder använts hade det varit svårare att utgå från 

informanternas tankar, uppfattningar och idéer, samt att resultatet hade blivit svagare. 

Genom den intervjuguide som gjorts där vi använde oss av frågor som var indelade i 

olika rubriker och följde upp dessa med följdfrågor på de svar som informanterna har 

gett. Det gjorde att vi kunde förstå informanter på ett djupare sätt och hur de arbetar 

med att främja den fysiska aktiviteten när ingen styrd aktivitet erbjuds. Valet av att 

spela in och transkribera inspelningen ledde också till att utrymmet av egna tankar och 

tolkningar kring deras svar minskade. Samtidigt, eftersom vi valde skolor där båda 

tidigare varit och hade en viss relation till informanterna kan det i sin tur varit till en 

fördel men även en nackdel. Relationen kan innebära att informanterna känner sig 

trygga och avslappnade och inte behöver känna sig stressade eller liknande för att få 

fram ett svar (Kvale & Brinkman, 2014). Samtliga informanter kände sig trygga med 

vår närvaro vilket kanske inte hade varit fallet om vi hade valt andra skolor. De kan 

även berätta om speciella situationer som vi pratat om innan eller själva varit med om 

vilket gör att en lättare förståelse om sambandet hur de tänker kan skapas.  Relationen 

kan även göra att vi själva redan har skapat förutfattade meningar om hur informanterna 

ser och arbetar med den fysiska aktiviteten då vi redan sett och hört en del. 

 

Observationerna används som ett komplement till intervjuerna för att se hur svaren på 

intervjuerna speglar verkligheten. En kombination mellan intervjuer och observationer 

används av forskare för att se hur svaren på intervjuerna stämmer överens med 

verkligheten samt för att hitta nya svar som inte framkom under intervjuerna (Svensson 

och Starrin, 1996). Det är även ett bra tillfälle att hitta andra fynd som informanterna 

inte tänkte på under intervjun. Fem förutbestämda observationstillfällen i samråd med 

fritidslärarna vid bestämda tillfällen genomfördes. Eftersom det är bestämda tillfällen 

där fritidslärarna är medvetna att vi observerar dem skulle det kunna leda till att de la 

ner mer fokus på att få eleverna fysisk aktiva just för att någon var närvarande och 

dokumenterade ner deras arbete. De situationer som uppstod under observationerna var 

av stor betydelser för denna studie. Genom dessa observationer kunde vi komma fram 

till ett bättre och djupare svar kring fritidslärarna främjande av den fysiska aktiviteten 

när ingen styrd aktivitet erbjuds. Under resultatet framkom flera observation exempel på 

situationer som inte framkom under intervjuerna. Vi anser att kombinationen mellan 

intervjuer och observationer gav oss ett resultat som kan relatera till genom tidigare 

forskning samt genom våra egna erfarenheter kring verksamheten. 
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Under intervjuerna svarade samtliga informanter att de rör sig i olika närmiljöer. I 

efterhand skulle det varit bra om ytterligare en fråga ställts om hur de arbetar med den 

fysiska aktiviteten under vistelsen i olika närmiljöer. Genom observationerna syntes 

denna fråga till en viss del men vi känner att mer information kring hur de arbetar när de 

rör sig till olika närmiljöer hade kunnat utvecklas mer om vi hade ställt denna frågan 

under intervjuerna. 

 

Studien använde sig av explorativa urval. Explorativa urval utgår från ett tydligt urval 

som är relevant till studiens syfte och frågeställningar (Denscombe, 2018). Intervjuerna 

gjordes med två fritidslärare och fem fritidspedagoger på tre olika skolor. När 

informationsbrevet skickade ut om förfrågningar kring deras intresse att delta i studien 

var det två fritidslärare och fem fritidspedagoger som svarade att de var intresserade av 

att delta. Det var inga som saknade pedagogisk utbildning inom fritidshem som visade 

intresse för att delta. Det hade kunnat vara intressant att jämföra utbildade med de som 

saknar pedagogisk utbildning för att se om det finns någon skillnad i främjandet av den 

fysiska aktiviteten där emellan. Det hade kunnat leda till ett annorlunda resultat. 

Samtidigt anser vi att de svar och information framkom genom urvalet gav oss relevant 

information för att kunna svara på studies syfte och forskningsfrågor på ett intressant 

och lärorikt sätt. 

 

9.3 Brist på forskning inom fritidshemmet 

Utifrån tidigare forskning framkom studier med varierat resultat. Det var svårt att hitta 

tidigare forskning om hur fritidslärare arbetar med att främja den fysiska aktiviteten när 

ingen styrd aktivitet erbjuds. Venndiagrammet användes på grund av brist på forskning. 

I detta fall använde vi oss utav rubrikerna fysisk aktivitet, lärarens roll och 

fritidshemmet. En del forskning som användes är från studier där de utgår från 

förskollärares förhållningssätt men som samtidigt kan bli relevant eftersom 

fritidshemmet och förskolan har båda liknande typer av fri lek, alltså den tid när ingen 

styrd aktivitet finns. Att vi inte direkt kan utgå från tidigare forskning om hur 

fritidslärarnas arbetar med att främja den fysiska aktiviteten när ingen styrd aktivitet 

erbjuds, gör att det blir svårare att koppla tidigare forskning till resultatet. Trots att 

fritidshemmet och förskolan är verksamheter som har många likheter med varandra är 

det två verksamheter med olika innehåll och syfte. Den tiden verksamheterna kan lägga 

på kärnverksamheten varierar stort där fritidshemmet är en verksamhet för eleverna 

efter skolan och förskolan är en verksamhet för hela dagen. Förskollärarna ges alltså 

betydligt mer tid att arbeta med fysisk aktivitet under de fria aktiviteterna. Detta kan så 

klart ha påverkat svaren på de studier vi utgått från eftersom fritidslärarna inte har 

samma tid och möjligheter att arbeta på detta sätt i samma mängder. 

 

9.4 Teorianknytning 

Genom att utgå från studiens tidigare forskning, metod och resultat har vi hela tiden 

utgått från de sociokulturella teoribildningen med fokus på Wengers (1998) community 

of practice. Valet av community of practice baseras på att se hur fritidslärarna arbetar 

med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds, genom att på något sätt erbjuda 

eleverna olika sociala gemenskaper som de kan delta i. Studien utgår även från ett 

situerat lärande där vi tittar på hur fritidslärarna agerar i de olika aktiviteterna. Vårt 

syfte och frågeställningar baseras på hur fritidslärarna arbetar med att främja den fysiska 

aktiviteten när ingen styrd aktivitet erbjuds, där vi sätter oss in i fritidslärarnas 

uppfattningar och idéer hur verksamheten är uppbyggd för att få eleverna fysiskt aktiva 
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i olika gemenskaper. Vi anser därför att den valda teorin passar vårt arbete på ett bra 

sätt. 

  

9.5 Framtida forskningsområden                 

Under arbetets gång har vi fått mycket kunskap om fysisk aktivitet i fritidshemmet. 

Många tankar och funderingar kring hur det kan forskas vidare om fysisk aktivitet har 

diskuterats. Utifrån resultatet, litteratur och tidigare forskning som använts i studien har 

lett oss till att förstå vikten av hur värdefullt fysisk aktivitet är för eleverna. Fritidslärare 

behöver känna till vikten av att fysisk aktivitet är bra för elevernas hälsa och deras 

skolprestationer för att arbeta mer med det. Andra forskningsområden som hade varit 

intressanta att forska vidare om utifrån vårt resultat samt fynd skulle kunna vara 

nedanstående. 

  

• Vilken påverkan har tillgångar till lokaler på fritidslärarens möjligheter att 

främja den fysiska aktiviteten inomhus på fritidshemmet? 

 

• Hur påverkar miljöombytet främjandet av den fysiska aktiviteten för eleverna 

inom fritidshemsverksamheten? 

 

• Vilka kunskaper har fritidsklärarna för att främja den fysiska aktiviteten under 

den fria aktiviteten? 
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11 Bilagor 

 

11.1 Observationsschema 

Hur fritidslärare arbetar med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds. 

erbjuds.      Datum: ____________ 

  

Observationstillfälle nr: _____                                                Tidpunkt: ____________ 

  

Händels

e (kort 

beskrivn

ing av 

vad som 

hände)   

Fritidslärarens 

handling                                   

      

Mil

jö 

ANT

AL 

elever 

TID 

(antal 

minut

er) 

Läraren 

avvisar 

möjlighe

ten till 

fysisk 

aktivitet 

(Kort 

beskrivn

ing av 

situation

en) 

Ann

at 

  

 

Aktivt 

deltaga

nde 

Uppmuntra

nde 

Stöttni

ng 

  

          

  

  

  
        

  

  

  
        

  

  

  
        



  
 

II 

 

11.2  Informationsbrev 

Hej! Vi heter Aras Raheem och Pontus Sandqvist och läser just nu sista terminen på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu skriver vi vårt självständiga arbete. Syftet med studien är att skildra hur några 

fritidslärare arbetar med fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet erbjuds 

 

Vi har skickat ut detta brev till dig då vi anser att din kunskap är viktigt och vi önskar 

att intervjua samt observera ert förhållningssätt till den fysiska aktiviteten. Intervjun 

kommer ta ungefär 25–35 minuter när det passa dig som bäst. Det kommer att ske fem 

observationer under de fem kommande veckorna som tar ungefär 45 minuter vardera. 

Observationerna kommer läggas så att det inte på något sätt påverkar verksamheten. 

  

Vår studie kommer att följa de etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet. Alla personliga 

uppgifter som vi tar del av kommer att antecknas och lagras på ett säkert sätt. Studien 

kommer publiceras offentligt där avrapporteringen skrivits så att det är omöjligt att 

identifiera en enskild person i studien. Intervjun och observationerna är frivilliga och 

om du väljer att delta så kan du när som helst välja att hoppa av. 

  

Vi ser helst att intervjun spelas in om det går bra. Intervjun och observationerna sker på 

din arbetsplats när tiden passar dig bäst. 

  

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss via telefon eller mejl. 

  

  

  

  

 

Aras Raheem                                              Pontus Sandqvist 

E-postadress - Ar222zb@student.lnu.se               E-postadress - Ps222uj@student.lnu.se  

Telefon: 070-xxx xx xx                                                     Telefon: 073-xxx xx xx 

  

 

 

 

 



  
 

III 

11.3 Intervjuguide 

Personlig Bakgrund 

Vilken utbildning har du? 

  

Hur gammal är du? 

  

Hur många år har du arbetat inom verksamheten samt i den nuvarande skolan? 

  

Fysisk aktivitet 

Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

  

Vad anser du fysisk aktivitet innebär för eleverna? 

  

På vilket sätt anser du att fysisk aktivitet har någon positiv eller negativ inverkan på 

eleverna? 

  

Tid, resurser och miljöer 

Vilken tid ges för att främja elevernas fysiska aktivitet under den tid då ingen styrd 

aktivitet finns? 

  

Vilka andra resurser ges för att främja elevernas fysiska aktivitet under den tid då ingen 

styrd aktivitet finns? 

  

Vilka möjligheter finns det för fysisk aktivitet inomhus? 

  

Vilka möjligheter finns det för fysisk aktivitet utomhus? 

  

Möjligheter till främjande av fysisk aktivitet 

Anser du att miljöer har någon påverkan på era möjligheter att främja fysisk aktivitet? 

  

Hur arbetar du med att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna när ingen styrd 

aktivitet ges? Hur ofta sker detta? 

  

Hur arbetar du med att motivera eleverna till fysisk aktivitet när ingen styrd aktivitet 

ges? 

  

Övriga tankar 

Har du några övriga tankar kring fysisk aktivitet? 

 


