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Abstract  

The aim of this study is to explore how the relationship between children and physical 

activity and outdoor recreation is described in our selected literature. Further the 

ambition is to investigate how teachers (fritidspedagoger) can affect this relationship. 

According to us it is difficult to find studies on the Swedish phenomenon 

Fritidshemmet. We hope to be able to contribute additional knowledge to this area 

through a systematic study of relevant literature, which identifies five key studies and 

analyses their result.  

The result of our study shows that children need exercise and movement to feel good 

physically and mentally. The configuration of the surrounding environment can 

encourage movement, physical activity and recreation. Studies show that training of 

motor skills can facilitate and affect cognitive development, which in turn is 

important to learning. By allowing children to be physically active it is possible to 

affect their ability to concentrate, their school performance and motor skills. 

Individuals have different recreational needs, but some children require more exercise 

then others to be able to focus in class. Regular physical activity is significant for 

students’ health, but also important to be able to cope with an academic education. 

Additionally, studies show that regular exercise during the school years may create 

healthy habits that follow the children throughout life.  

Researchers notes that children tend to be more physically active if the environment is 

hilly and equipped with natural features such as stones, shrubbery and trees. Play 

promoting constructions such as swings, climbing frames and slides can increase 

children’s level of activity but children also need recreation and the possibility to 

relax during the school day. Physical activity is proven to have positive effects on 

children’s health and well-being. Experiencing natural surroundings also shows health 

benefits as children experience less stress and their immune systems are increased. 

The literature also shows that the number of conflicts is less when children play 

outdoors. Unfortunately the gap between physically active and inactive children is 

growing as our society changes. Today in Sweden, children are play a lot more inside 

than they used to a decennium ago. As the number of electric equipment increases in 

children’s lives, the play outside decreases.  

Key words: physical activity, physical education, green areas, and motor skills. 
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Inledning  
World Health Organization (2016) rapporterar att antalet överviktiga människor i 

världen i nuläget överstiger antalet undernärda. Att fler människor dör på grund av 

faktorer sammankopplade med övervikt än svält är ett nytt och alarmerande fenomen. 

I Sverige kan vi urskilja en utveckling med mer stillasittande barn som följd av den 

tekniska utvecklingen av mobiltelefoner, surfplattor och tv-spel som är tillgängliga 

dygnet runt i barnens vardag. Många människor i det svenska samhället lever idag i 

ett snabbare och hårdare tempo på grund av flödet av massmedia, telefoner som 

ringer, samt krav från olika håll. Samtidigt påtalar Skolverket (2004) att mer än var 

sjätte elev känner sig stressad varje dag eller flera gånger i veckan. Denna stress anser 

vi är ytterst oroväckande. Folkhälsan (2006) konstaterar att en stillasittande livsstil är 

utbredd bland befolkningen och negativa effekter av denna trend innebär större risk 

för fetma, högt blodtryck samt en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt 

medför denna utveckling stora samhällskostnader. 

Eftersom vi snart är utbildade pedagoger med stort intresse för idrott och fysisk 

aktivitet anser vi att skolan har stora möjligheter att hjälpa barn att bli fysiskt aktiva 

samt lägga grund för elevers framtida fysiska aktivitetsvanor. Vi har även blivit 

inspirerade av SVT1:s nya program serie Gympaläraren (2016) som handlar om barns 

idrottsvanor. Kalle Zackari Wahlström möter en skolverksamhet med stillasittande 

och inaktiva barn, samt pedagogerna som inte orkar ta tag i den psykiska och fysiska 

hälsan hos eleverna. I serien kan vi följa hur Zackari Wahlström bland annat möter 

lärarna i personalrummet och vill resonera om elevers hälsa. Denna sekvens i tv-

programmet finner vi oroväckande eftersom lärarna upplevs tröttkörda, utarbetade, 

och till synes uppgivna. Pedagogerna talar dessutom mestadels om nedskärningar, 

minskade resurser och för lite tid till planering.  

Jag är inte emot data- och tv-spel, jag spelar själv. Men om man håller på med sånt är det 

viktigt att kompensera med rörelse, ungefär som man klimatkompenserar när man flyger 

(Kalle Zackari Wahlström1).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Lärarnas tidning, hämtad från http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-
tidning/2016/03/08/gympalararen-vill-fa-upp-elevernas-puls, 2016-05-12	  
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1.2 Problemformulering 
Ett fenomen som uppstått på senare år är stillasittande barn i följd av ökad elektronisk 

utrustning såsom mobiler och surfplattor. Vi upplever att barn både under skol- och 

fritiden hellre stannar inne än går ut och leker. Viljan till fysisk aktivitet verkar inte 

heller vara lika stor. Barn i Sverige lekte förr mycket utomhus, men idag verkar leken 

ha flyttats in och är av förklarliga skäl därför inte lika fysisk. Samtidigt visar 

forskning att barn inte uppnår den dagliga dosen av fysisk aktivitet som 

rekommenderas, påtalar Livsmedelsverket (2012). Oroande effekter av en inaktiv 

vardag i tidig ålder är bland annat fetma, försämrade skolresultat på grund av 

fokuseringssvårigheter samt diabetes. Eftersom vi befarar att skolverksamheten inte 

tar sig an problemet med inaktiva barn antingen på grund av resursbrist eller 

ekonomiska skäl anser vi problemet vara av högsta relevans och vill söka möjliga 

arbetssätt för att förändra situationen. Dels vill vi undersöka hur relationen mellan 

elever och fysisk aktivitet och utevistelse beskrivs, men även hur pedagogerna kan 

arbeta för att uppmuntra till positiva förhållningssätt gentemot dessa. Vi anser att ett 

dilemma kring vår undersökning är just det faktum att det finns lite forskning om 

fritidshemmet och dess verksamhet. 

1.3 Pedagogisk relevans 
Pedagoger bör enligt Staffan Selander (2012) utgå ifrån de didaktiska frågorna, vad, 

hur och varför. Detta arbete bör enligt Lgr11 vila på vetenskaplig grund, vilket inte 

alltid är lätt att tillgå inom fritidsverksamheten, då fenomen fritidshem är nordiskt och 

den forskning som görs inom de nordiska länderna är begränsad. Visserligen finns 

After school programs men deras verksamhet är i huvudsak kunskapsförmedlande.2 

Vår förhoppning är att med vår studie sammanfatta, undersöka, analysera och 

förmedla kunskap inom området och ge förslag på möjliga arbetssätt inom 

fritidshemmet för att främja fysisk aktivitet och viljan till att vistas utomhus. Vi 

menar att fysisk aktivitet bör vara en rättighet för alla barn och inte enbart en tillgång 

för barn med engagerade vårdnadshavare och god ekonomi. Skolverksamheten har 

enligt Lgr11 ett ansvar att utveckla elevers grundmotoriska färdigheter samt låta 

elever erfara naturen för att utveckla förmågor såsom motorik och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 ASP, hämtad från http://afterschoolprograms.com/after-school-programs, 2016-05-30 
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perceptionsförmåga. Ingegerd Ericsson (2003) hävdar att det finns ett samband mellan 

motorisk rörelse och förbättrade skolprestationer. Vidare finns det enligt Janet E 

Dyment och Anna C Bell (2008) bevis för att miljöer påverkar elevers vilja och 

förmåga till fysisk aktivitet. Vi anser därför att vår studie blir relevant inom det 

pedagogiska fältet då den kan hjälpa pedagoger att ge svar på frågorna vad, hur och 

varför, via den forskning som gjorts på området.  

1.4 Syfte  
Vårt syfte är att undersöka hur barns relation till fysisk aktivitet och utevistelse 

beskrivs i vår utvalda litteratur, samt hur fritidspedagoger kan påverka denna relation. 

Vi vill med denna systematiska litteraturstudie sammanställa, undersöka och 

analysera vår utvalda litteratur angående fysisk aktivitet och utevistelse för barn och 

unga. 

1.5 Frågeställningar 
Vilken betydelse beskrivs fysisk aktivitet ha för barn och unga? 

Vilken betydelse beskrivs utevistelse ha för barn och unga? 

Hur bör fritidshemmet arbeta för att främja fysisk aktivitet och utevistelse? 

1.6 Disposition  
Vi inleder vår studie med inledning, problemformulering, syfte och frågeställning i 

Kapitel 1. Vi arbetar sedan vidare med definitioner av begrepp för att klargöra 

återkommande ord som har stor betydelse för att förstå sammanhanget, i Kapitel 2. 

Kapitel 3 behandlar bakomliggande kunskap som ger ett bredare perspektiv och 

förståelse för vad vår studie utgår ifrån. Vidare behandlar Kapitel 4 vår metod, hur vi 

gått till väga och metodiskt arbetat för att uppnå vetenskaplig kvalitet på vår studie. 

Kapitel 5 redogör för vårt resultat via de publikationer som behandlats. I Kapitel 6 

görs en innehållsanalys för att finna essensen i vår valda litteratur, vilket avslutas med 

ett fördjupat resultat. Slutligen kommer metoddiskussion samt diskussion av det 

fördjupade resultatet kopplat till problem och frågeställningar i Kapitel 7. Slutord 

återfinns i kapitel 8 och referenser och bilagor är placerade sist.  
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2. Definitioner av begrepp 
I detta kapitel kommer vi begreppsförklara ord för att underlätta läsandet. 

2.1 Definition av utevistelse 
Utemiljön kan enligt Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2008) skildras som ett 

frirum för barn eftersom de mer fritt kan skapa egna rumsliga och sociala 

sammanhang och vidmakthålla olika kollektiva barnkulturella uttryck såsom bygga 

kojor och lekar. När vi försökt hitta tolkning och definitioner av begreppet utevistelse 

har det varit svårt eftersom begreppet utevistelse kan kopplas till friluftsliv. 

Utevistelse kan till exempel innebära tiden då en individ vistas utanför skolan och 

hemmet men däremot är naturupplevelser ett mervärde vid utevistelse och kan innebär 

sinnesliga intryck, menar Margareta Söderström (2012). Författaren poängterar även 

att ju fler naturliga element som finns i utemiljön desto större möjlighet till sinneslig 

naturupplevelse. Enligt Söderström (2012) är former för utomhusliv under ett 

förändringstryck från den mångfald av olika kulturer och livsstil som råder i dagens 

samhälle. Vi definierar utevistelse med att barn i sin vardag kan röra sig ute och får 

möjligheten att erfara och komma i kontakt med till exempel träd, stenar, insekter, 

berg och stigar. 

2.2 Definition av fysisk aktivitet 
Statens folkhälsoinstitut (2006) definierar att fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse 

som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet innefattar bland annat vardagsaktiviteter, transport 

till fots eller med cykel, lek, friluftsliv, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk 

träning. Nationalencyklopedin (2016) definierar att kroppslig aktivitet eller fysisk 

aktivitet är handlingar där människokroppen utför grovmotorisk rörelse med hjälp av 

skelettmuskler. Faskunger (2013) menar att fysisk aktivitet är all typ av rörelse som 

ger ökad energiförbrukning. Daglig fysisk aktivitet rekommenderas som en del av en 

hälsosam livsstil, men samtidigt kan även fysisk aktivitet bidra till att förebygga 

livsrelaterade sjukdomar som kärl- och hjärtsjukdomar samt benskörhet, menar 

Livsmedelsverket (2012). Statens folkhälsoinstitut (2006) tillsammans med nordiska 

myndigheter har tagit fram vissa rekommendationer när det gäller varaktighet i 

utövande av fysisk aktivitet. För barn och ungdomar rekommenderas 60 minuter per 
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dag. Vår definition av fysisk aktivitet är all typ av rörelse såsom gå, springa, hoppa 

och leka. 

2.3 Definition av fritidspedagogyrket 
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt att främja elevers inlevelse, 

fantasi och lek (Lgr11). Med praktiska och utforskande arbetssätt såsom lek och 

rörelse tillsammans med andra ska elever stimuleras. Därigenom ska även elever 

erbjudas rekreation och vila för hälsan och välbefinnande. Undervisningen i 

fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. Dock ser verksamheterna ute i landet 

olika ut enligt Lgr 11. I detta arbete definierar vi fritidspedagogens yrkesroll från 

skolans start till att eleverna går hem för dagen eftersom det är vanligt att 

fritidspedagoger arbetar både i klass och på fritidshemmet. Verksamheten ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas intressen, behov och erfarenheter men även inspirera till nya 

upptäckter. Enligt Lgr 11 ska arbetssätt, läromiljöer och uttryckssätt varieras. Lgr 11 

uppmärksammar även vikten av att elever får vistas ute i naturen eftersom 

undervisningen kan stärka deras möjligheter och stimulera till friluftsliv i närmiljön. 
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3. Fysisk aktivitet och utevistelse 
I detta kapitel bearbetas bakomliggande kunskap som vi funnit angående utevistelse 

och fysisk aktivitet för att sätta vår studie i ett sammanhang. Den behandlade 

litteraturen nedan utgörs bland annat av tidigare kurslitteratur inom ämnet idrott och 

hälsa samt fritidspedagogik. Dessutom har vi sökt relevant litteratur som berör vårt 

kunskapsområde i denna studie via studentlitteratur, rapporter med mera. 

3.1 Positiva effekter av utevistelse  
Enligt Margareta Söderström (2011) finns det få medicinska studier som påvisar hur 

kroppen påverkas fysiskt och psykiskt av utevistelser. Däremot tenderar människor i 

Norden att ha en känsla av välmående då de är ute i skogen och naturen. Stress redan i 

tidiga åldrar är ett problem hos svenska elever, som känner att de behöver prestera 

både i skolvärlden men även på många andra plan (Skolverket 2009). Söderström 

(2011) menar att naturen kan ha en lugnande effekt och dämpa känslor av stress hos 

människor, både på individ- och gruppnivå. Vidare menar Lisa Bergström och Harald 

Tronvik (2012) att vistelser utomhus minskar konflikter inom elevgrupper eftersom 

utrymmet inte är lika begränsat och en annan form av frihet går att utöva. Även Jane 

Brodin och Peg Lindstrand (2008) menar att ytan är mer generös ute vilket leder till 

att barn får mer svängrum i sin lek. Vidare är bakteriespridningen inte lika omfattande 

utomhus, samt att solens ljus bidrar till ökat immunförsvar och med andra ord friskare 

barn. Enligt Söderström (2011) kan naturen även ha en restorativ eller återhämtande 

effekt på människan. Författaren menar att forskning påvisar att naturen kan påverka 

nervtrådar i hjärnan så att de slappnar av för att sedan kunna användas med full effekt 

igen. Processen bidrar till en mer koncentrerad och uppmärksam individ. 

Britta Brügge och Anders Szczepanski (2011) uppmärksammar att utemiljön kan till 

skillnad från innemiljön erbjuda och engagera flera sinnen, det vill säga ljud, former, 

dofter och rörelser. I naturen får individer fysisk träning och i den obanade terrängen 

tränas både balanssinne och koordinationsförmåga. Naturmötets emotionella 

dimensioner understryks ofta till exempel för motivation i inlärningssituationer. 

Samtidigt belyser Söderström (2011) att positiva naturupplevelser under barndomen 

tros kunna ha långsiktiga positiva effekter på individers hälsa. Detta synsätt befäster 

Lgr 11 som beskriver att positiva upplevelser av friluftsliv och rörelse under 

uppväxtåren har stor betydelse för om individer blir fysiskt aktiva senare i livet. När 
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barn rör sig utomhus på ett naturligt sätt i en naturlig miljö utvecklas smidighet, 

motorik och styrka. Enligt Söderström (2011) har fysiska aktiviteter i naturen 

betydelse för barns utveckling, fysiskt och intellektuellt. Vidare påtalar Söderström att 

miljöer som innehåller träd, buskar och kullar kan få barn att bli mer fysiskt aktiva 

eftersom det är miljön som stimulerar barns rörelse och inte enbart att barnen är 

utomhus. 

Barn leker inte för att lära eller för att bli duktigare, antyder Jagtoien Langlo, Greta 

Hansen, Kolbjorn och Claes Annerstedt (2002) men följden av att leka genererar 

erfarenheter som eleverna kan använda sig av i andra sammanhang. Författarna 

uppmärksammar därför värdet i att barn bör få möjligheter att leka för att leka, så att 

de själva kan skapa inriktning och innehåll. Genom leken får barn även tid att 

bearbeta upplevda händelser samt saker de lärt sig. Barn leker gärna på platser som 

vuxna inte har full uppsikt över, på dessa platser lär sig barn samspela känna 

gemenskap och tillhörighet som kan leda till att barnen utvecklar social kompetens 

och en god självbild, menar Sandberg och Vuorinen (2008). En idérik lekerfarenhet 

ger barn chansen att öva sina förmågor och söka utmaningar. Vidare förklarar 

författarna att barn behöver leka för att de ska kunna utvecklas, leken bidrar till 

delaktighet i samhällslivet när barnet växer upp. 

3.2 Vikten av fysisk aktivitet 
Enligt Ericsson (2003) har fysisk aktivitet en väsentlig betydelse för barns utveckling 

och självuppfattning. Bland annat förbättras koordinationsförmågan, benstommen 

stärks och individen får en uppfattning om hur kroppen kan prestera i olika 

situationer. Fysisk aktivitet inom skolverksamheten innefattar normalt sett också 

gruppaktiviteter vilket medför social träning som är en del i det fostransuppdrag 

Lgr11 kräver av pedagoger inom skola och fritidshem. 

Ericsson (2003) menar att klyftan mellan mycket aktiva och mycket passiva barn har 

blivit större och det är barn från familjer med låg socioekonomisk status som är minst 

fysiskt aktiva. Dessa barn riskerar med tiden att råka ut för övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar men även diabetes och benskörhet som konsekvens av en inaktiv 

vardag. Ericsson framlägger även bevis i sin avhandling för att fysisk aktivitet och 

ökade skolprestationer har ett samband. Elevers koncentrationsförmåga och fokus 
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tenderar att öka efter kroppslig aktivitet vilket bidrar till att de kan vara mer delaktiga 

under lektionerna och därmed öka sina resultat betygsmässigt. 

3.3 Idrott i svenska skolor   
Enligt Lgr11 är fysisk aktivitet ett viktigt inslag i elevernas undervisning: ”Fysiska 

aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för 

om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Lgr 11, s 51). Den attityd gentemot fysisk 

aktivitet och utevistelse som läggs i unga år följer vanligtvis med individen genom 

livet och överförs i generationer. Forskning visar att barn med aktiva föräldrar med 

stor sannolikhet blir aktiva själva (Folkhälsan 2016). Trots ökad fetma världen över 

finns en medvetenhet och ett intresse hos många människor gällande hälsa. Idrotten i 

skolan ska enligt Lgr11 hjälpa elever att förstå hur de kan påverka sin fysiska förmåga 

och hälsa positivt under livstiden. Fritidshemmet saknar uppsatta mål för idrott och 

hälsa men uppmanas att ge eleverna en meningsfull fritid. Enligt de allmänna råden 

som finns för fritidshemmet ska dock pedagogen erbjuda varierade arbetsformer och 

utnyttja sådana läromiljöer som inte är självklara i skolsammanhang (Skolverket 

2014).  

Enligt Lgr 11 ska ämnet Idrott och hälsa innebära att eleverna är fysiskt aktiva och 

utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Ämnet ska även ge kunskap om sambandet 

mellan rörelseaktiviteter, välbefinnande och hälsa. Vidare ska undervisningen i idrott 

och hälsa bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin 

egen fysiska förmåga. Dock är Sverige bland dem länder i Europa med minst 

skolidrott. Svenska grundskole-elever har 56 timmar schemalagd idrott per läsår, i 

kontrast mot de länder som ligger i topp statistiskt sett med över 100 timmar per läsår 

(EU-kommissionen 2016). Samtidigt är var femte barn i yngre skolåldern överviktigt. 

Problemet visar sig vara mest utbrett hos familjer med låg inkomst och låg 

utbildningsnivå enligt Sveriges riksdag (2016). 

3.5 Konsekvenser av inaktivitet i samhället 
Enligt Johan Faskunger (2013) ökar tv-tittande och datoranvändning bland barn med 

stigande ålder. Skärmtiden har stigit och andelen barn som tittar minst två timmar har 

ökat från 54 % till 67 % mellan åren 1990-1998. Författaren menar att det finns ett 

tydligt samband mellan tv tittande och fetma. Enligt Bengt Larsson (2008) har det 
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skett en form av social snedfördelning eftersom även trenden inom skolan visar en 

ökad prioritet för teoretiska ämnen på bekostnad av till exempel idrott och hälsa. 

Författaren påtalar att den ökade pressen i skolan för att uppnå akademiska resultat 

påverkar barns möjlighet till rörelse i skolan. Samtidigt exemplifierar Folkhälsan 

(2006) att bebyggelse i tätorter har ändrat karaktär. Fram till 1960 - talet saknade de 

flesta hushåll bil och barn och unga cyklade till skolan, i dagens samhälle disponerar 

95 % av alla hushåll bil. Denna utveckling har bidragit till att exempelvis 

vårdnadshavare skjutsar sina barn till skolan, istället för att låta dem cykla eller gå. En 

konsekvens av detta är att barnen inte uppnår den dagliga fysiska aktivitetsnivå som 

rekommenderas. Statens folkhälsoinstitut (2006) påtalar även att under 1950-talet 

kunde barn leka fritt i stadsmiljö men denna möjlighet är idag begränsad på grund av 

ökad biltrafik och andra upplevda risker.  

3.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis råder en allmän uppfattning om att naturen gör människan gott. 

Exempelvis minskar smittorisken av sjukdomar, antalet konflikter barn sinsemellan 

och naturen i sig kan skänka ett lugn hos individen. Vidare bidrar naturliga miljöer 

såsom skogar och parker till spontan aktivitet hos barn, vilket enligt forskning är 

avgörande för barns utveckling och uppfattning om sig själv. Lgr 11 påtalar att både 

fysisk aktivitet och positiva upplevelser av friluftsliv är en viktig del i skolans 

undervisning. En tidig positiv attityd till rörelse och utevistelse följer vanligtvis med 

genom livet och vidare till kommande generationer. Slutligen har Sverige likt många 

andra länder en nedåtgående spiral gällande fysisk aktivitet och utevistelse i 

allmänhet. Uteleken har minskat som följd av tekniska framsteg som lockar barn till 

stillasittande aktiviteter inomhus samtidigt som fler vårdnadshavare väljer att ta bilen 

till skolan istället för att cykla eller promenera. Vi anser att denna sammanställning 

kan bidra med kunskap om bakomliggande faktorer för vår studie och sätta den i ett 

sammanhang.  

 



	  

	  

 

10	  

4. Metod och vetenskapliga förhållningssätt 
Inledningsvis behandlar vi vetenskapligt förhållningssätt som forskare bör ta i 

beaktning i sitt arbete. Därefter följer en redogörelse av vår metod, sökprocess, 

kriterier, etiska överväganden och vår roll.   

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Magdalene Thomassen (2007) kan vetenskaplig kunskap karaktäriseras i tre 

huvudpunkter. För det första ska vetenskaplig kunskap vara systematiskt och 

metodiskt producerad. Det ska klart framgå ett samband mellan påståenden och 

argument. Genom att enbart inkludera artiklar, rapporter och avhandlingar som är 

peer reviewed och referera till dessa, kan detta resonemang kopplas till vår studie (se 

4.5). Med ett metodiskt tillvägagångssätt ska forskarens teorier testas mot ett fenomen 

för att kunna bekräfta eller förkasta teorier. Vi har utgått från ett induktivt 

tillvägagångssätt, vilket innebär att analysen har utgått från innehållet i texten. 

Information samlas in, analyseras och slutligen dras en slutsats (se Figur 2). Den 

andra huvudpunkten är vetenskaplig kunskap är underbyggd. Forskaren grundar sitt 

material på tidigare forskning eller kunskap som finns inom det valda området för 

studien, vilket behandlas under Kapitel 5, Resultat av utvalda publikationer. En 

redovisning av empiriskt material i kombination med tidigare forskning på området 

blir avgörande för att visa att det arbete som tagits fram är underbyggt och därmed 

kan klassas som vetenskapligt (se Tabell 1). Den sista byggstenen som Thomassen 

(2007) delger är att vetenskaplig kunskap ska vara offentligt tillgänglig. Allt material 

som tagits fram ska noga redovisas så att andra forskare kan granska och göra en 

bedömning om studiens hållbarhet. Författaren menar att en av de viktigaste 

grunderna inom vetenskapligt skrivande är att det inte får vara en personlig 

angelägenhet, forskning måste kunna öppet visas upp för att fler aktörer ska delges 

möjlighet att kontrollera innehållet. Vi redovisar vårt material i Kapitel 5 och kriterier 

för urval av detta material i 4.4. 

Allan Bryman (2008) exemplifierar fyra tillförlitlighetsbegrepp av Lincoln och Guba 

som är avsedda för kvalitativ design; överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att 

styrka och konfirmera samt trovärdighet. Dessa begrepp skapades för att validitet och 

reliabilitet förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda absolut bild eller 

framställning av den sociala verkligheten, vilket inte är förenligt med den kvalitativa 
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forskningsstrategin. Överförbarhet innebär i vilken omfattning det går att överföra 

teorin eller resultatet på andra kontexter och miljöer. Bryman (2008) menar att istället 

för att göra anspråk på generalisering då det oftast är ett tämligen litet urval uppmanas 

den kvalitativa forskaren att istället göra ett fylligt och detaljerat faktabaserat resultat 

(se Kapitel 5 och 6). Därefter får läsaren själv bedöma hur pass resultatet är 

överförbart på andra miljöer. Pålitlighetskriteriet motsvarar reliabilitet som innebär i 

vilken utsträckning studien är reproducerbar. En organisk miljö kan inte frysas och är 

därför omöjligt att replikera. Enligt Lincoln och Guba i Bryman (2008) innebär detta 

kriterium att det bör skapas en komplett och tillgänglig redogörelse av de olika 

faserna av forskningsprocessen samt att andra kollegor kan bedöma kvalitén på 

studien (se 6.3). Vi menar att enbart använda aktuella, etiskt granskade artiklar och 

avhandlingar samt regelbundet referera till dessa och noga redogöra för vårt 

tillvägagångssätt skapar tillgänglighet för granskning. Bryman uppmärksammar att 

förhålla sig helt neutral och objektiv till sin forskning inte är enkelt men möjlighet att 

styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker att garantera att studien är utförd 

i god tro (se Bilaga 4). Det ska med andra ord vara tydligt att forskaren inte medvetet 

låtit egna teoretiska övertygelser och personliga värderingar påverka resultatet (se 

4.6). Med trovärdighet, menar Bryman för det första att den skapade empirin, i vårt 

fall sammanställningen av utvalda publikationer, som presenterats är rimlig och att 

resultatet är giltig. För det andra ansvarar forskaren för att studien har utförts enligt de 

vetenskapliga reglerna vilket vi behandlar i 4.5, Etiska övervägande samt 4.6, Vår 

roll.  

 

4.2 Vad är en litteraturstudie? 
Metoden som har valts till denna uppsats är systematisk litteraturstudie, vilket är en 

systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar som granskas och kvalitetsbedöms. 

Vi har valt en litteraturstudie för att det saknas forskning angående fritidshemmet men 

däremot finns mer att tillgå inom idrott och hälsa samt miljöers betydelse. Vi anser 

därför att en samanställning av vår utvalda litteratur kan bidra med kunskap som går 

att applicera inom fritidsverksamheten. 

Vi har utgått från Katarina Barajas Eriksson, Christina Forsberg och Yvonne 

Wengströms (2013) beskrivning om den valda metoden. Systematisk litteraturstudie 
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är en metod som innebär att tidigare teoretisk och empirisk forskning sammanställs 

för att skapa en omfattande förståelse för ett specifikt fenomen eller problem. 

Metoden innebär att studier med olika design kan inkluderas. De studier vi har 

granskat omfattar kvalitativa- och kvantitativa metoder, forskningsöversikter samt 

metaanalyser. Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) menar att 

genomförandet av en systematisk litteraturstudie innebär att arbetet läggs upp utifrån 

olika steg. Det första som görs är att definiera ett problemområde, därefter formuleras 

frågor som studien vill ha svar på. För att kunna besvara frågeställningarna 

identifieras sedan relevanta forskningsstudier inom det aktuella området. 

Forskningsstudierna bestäms utifrån tydliga inklusions- och exklusionskriterier samt 

att validitet utförs av varje studie (se 4.4). Slutligen görs en analys av de funna 

studierna som utgör grunden för ett fördjupat resultat och en diskussion. 

 

4.3 Sökprocess av vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
Vi har använt oss av Libris, DIVA och databasen Eric för att finna relevant litteratur i 

ämnet. Litteratursökning kan göras manuellt till exempel genom att studera ett antal 

ämnesrelaterade referenslistor eller systematiskt genom olika databaser. (Barajas 

Eriksson, Forsberg & Wengström 2013). Sökorden utgör grunden vid 

litteratursökning. För att åstadkomma en god sökstrategi behövs sökord som kan bidra 

till att relevanta artiklar tas fram. Databassökning innebär att lämpliga ord används i 

databaser som berör det utvalda problemområdet. Vi valde att även utföra manuella 

sökningar eftersom vi ville finna fler relevanta studier. Vi har använt oss av en form 

av snöbollsurval som egentligen innebär att lokalisera informationsrika deltagare för 

inkludering i undersökning (Barajas Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). I vår 

sökning har dock denna snöbollsökning inneburit att tidigare skrivna arbeten inom 

området har frambringat intressant litteratur via sina referenslistor. Vi gick igenom 

referenslistor i avhandlingar med syften som anknyter till vår studies 

problemformulering och fann ytterligare relevanta studier som inte framkom i de 

systematiska sökningarna i databaserna.  

Vid sökningen i Libris användes sökorden: fysisk aktivitet, idrott och grönområden. 

En av avhandlingarna har vi fått kännedom via en annan delkurs därav kände vi till 

sökordet grönområden. Vi använde oss av begränsningar som avhandling och 
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uppfostran och undervisning. Dessa sökningar genererade i tre träffar (för redovisning 

av sökmetod se Sökmatris Bilaga 1). I databasen Eric gjorde vi fritextsökningen 

Outdoor* learning*. Denna sökning fick 2671 peer reviewed träffar. Eftersom vi 

ansåg att detta var för många träffar valde vi att avgränsa sökningen. Begränsningar 

som genomfördes i databassökningen var publiceringsår som var 2010 till 2016 och 

språk som var svenska och engelska (se Bilaga 2). Efter att ha läst abstract valde vi ut 

en artikel för inkludering i vår studie. Dock upptäckte vi efter genomläsning att denna 

studie inte var aktuell eftersom den mestadels behandlade inomhusmiljön. Detta 

innebar att vi fick exkludera artikeln. De sökningar vi gjorde i Eric gav inte det 

resultat vi förväntade oss det vill säga inga relevanta artiklar. Därför valde vi att 

använda oss av manuell sökning via referenslistor i andra självständiga arbeten med 

liknande syfte. Vi fann dessa arbeten via sökmotorn Google. Under sökprocessen 

insåg vi att det pedagogiska perspektivet behövde kompletteras med ett medicinskt 

perspektiv, eftersom vi påträffade ett flertal medicinska artiklar som kunde kopplas 

till vårt syfte.  

4.4  Kriterier för utvalda avhandlingar och artiklar  
De inklusionskriterier vi satt upp för de valda publikationerna är att studiernas syfte 

stämmer överens med vårt syfte. Vi har totalt valt fem vetenskapliga publikationer för 

vår studie, varav en avhandling, en sammanläggningsavhandling, en vetenskaplig 

rapport och två artiklar. Från början hade vi tänkt behandla två avhandlingar och tre 

artiklar för vår studie. Vi insåg dock efter läsning att en av avhandlingarna var en 

sammanläggningsavhandling. Därför valdes en studie ut för mer fördjupad läsning 

(Grahn 1997) men vi behöll även sammanläggningsavhandlingen (Grahn 1991) vars 

syfte stämde överens med vår studie, dock inte lika djupgående informationsmässigt 

gällande metod, resultat etcetera som om man går in på varje enskild rapport. Vi är 

medvetna om att Grahns sammanläggningsavhandling är skriven för ett antal år 

sedan, dock anser vi att innehållet fortfarande är aktuellt. Anledningen att vi valt 

Grahns rapport Ute på dagis är att vi inom fritidsverksamheten arbetar med barn från 

5 år vilket gör den rapporten aktuell för vår studie trots att den utförs inom 

förskoleverksamheten.  

En av de internationella artiklarna exkluderades även som tidigare nämnt. De 

återstående två internationella artiklarna valde vi eftersom vi anser att vår studie kan 
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stärkas av forskning utifrån ett vidare perspektiv. Vi bedömer att vår studies 

pålitlighet sannolikt ökar om vi använder oss av både svensk och internationell 

forskning. Visserligen finns inte fritidshemmet som fenomen utanför Norden, men 

enligt vår definition av fritidspedagogen, är skolverksamhetens arbete även viktigt för 

en fritidspedagog och blir relevant för dennes arbetsdag och verksamhetsplanering (se 

2.3). De avhandlingar och artiklar vi inte ansåg vara relevanta efter ha läst abstract 

valdes bort. Valet av fem vetenskapliga publikationer har gjorts medvetet eftersom vi 

har valt att utföra en kvalitetsgranskning, innehållsanalys och djupdykning av texten, 

vilket inte hade varit möjligt att hinna med om ett större antal publikationer valts.   

Vi bestämde i början i av vår datasökning att alla artiklar skulle vara elektroniskt 

tillgängliga i de aktuella databaserna. Dock upptäckte vi att detta kriterium inte var 

möjligt eftersom vi fann relevanta artiklar som inte var elektroniskt tillgängliga. 

Dessa avhandlingar gick dock att finna via Libris så vi valde att låna dessa i bokform 

från biblioteket 

Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) påpekar vikten av att artiklarna 

som framkommer i en litteraturstudie är vetenskapliga. Detta kriterium kunde 

fastställas genom att välja artiklar publicerade i en referee granskad databas. Måns 

Rosén (2012) påtalar även vikten av att värdera studiernas kvalitet, det vill säga att i 

en litteraturstudie är det viktigt att analysera resultaten från studien efter varje artikels 

bevisvärde. Detta resonemang innebär att våra inkluderade publikationer även ska 

tolkas efter trovärdighet eller bevisvärde. Bevisvärdet bör omfatta studiens syfte, 

design, urval, mätinstrument, analys och tolkning, enligt Barajas Eriksson, Forsberg 

och Wengström (2013). Vi har därför valt att utgå från en mall från Göteborgs 

Universitet för att värdera våra utvalda studiers kvalitet (se Bilaga 3). Vi anser att vår 

studies trovärdighet ökar genom värderingen av studierna då denna medför en 

transparens gentemot läsaren. Varje utvald artikel och avhandling har enskilt 

granskats och värderats utifrån mallen (se Bilaga 4). Den vetenskapliga kvaliteten har 

baserats dels efter hur hög procentandel ja-svar publikationen erhållit, men även 

utefter hur väl dess syfte stämmer överens med vårt. Publikationen kan med andra ord 

ha ett högt vetenskapligt värde, men ändå inte vara helt lämplig för vår studie. Grahn 

(1991) anser vi exempelvis vara svår att tillämpa fullt ut då inte alla delstudier i 

sammanställningsavhandlingen stämmer överens med det vi eftersöker. Denna studie 
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har därför tilldelats två stjärnor (**). Publikationerna har graderats från en (*) till fyra 

(****) stjärnor utefter ovan nämnda kriterier.	  	  

Vi valde slutligen att enbart inkludera studier som berör barn eftersom vi har barns 

utveckling i fokus. 	  

4.5 Etiska överväganden 
Forskningsrådets forskningsetiska övervägande och principers syfte är att skydda 

människor som ska medverka i forskning, integritetsmässigt men även psykisk och 

fysiskt. Etiska aspekter ska alltid tas i beaktning, detta gäller även en systematisk 

litteraturstudie. Det är av yttersta vikt att den forskning som inkluderas är etiskt 

granskad (Barajas Eriksson, Forsberg & Wengström, 2003). Alla våra vetenskapliga 

artiklar har varit peer reviewed och etiskt granskade. I en systematisk litteraturstudie 

är tidigare forskning undersökningsfältet, därav blir urval och presentation av resultat 

centralt. Det etiska övervägande som ska efterföljas i en systematisk litteraturstudie är 

att använda studier som är etiskt granskade eftersom att vi personligen inte utför några 

undersökningar i verksamheten.  

4.6 Vår roll 
Enligt Ingrid Westlund (2015) är det svårt för en forskare att hålla sig helt neutral till 

sitt material. Det är därför viktigt att under skrivprocessen försöka göra sig medveten 

om sin förförståelse inom ett ämne och redovisa denna om forskaren strävar efter att 

vara objektiv. Vi har båda en övertygelse om att barn rör på sig mindre idag än förr, 

samt att tiden framför skärmar ökar. Dessutom tror vi, baserat på arbete och VFU, att 

pedagoger idag känner sig begränsade i sitt arbete både på grund av ekonomiska och 

tidsmässiga skäl. Det råder en viss uppgivenhet när det kommer till planering 

eftersom ambitionerna överstiger skolverksamhetens medel. Rent praktiskt har vi 

under arbetsprocessen medvetet försökt att hålla distans och objektivitet till det vi läst. 

Vi har ansträngt oss för att inte lägga in egna tankar och åsikter angående de utvalda 

studierna bortsett från i resultatet. Dessutom har vi både funderat själva och diskuterat 

med varandra om våra tankar kring den problemformulering vi författat. Vi har även 

samtalat om den tid vi varit arbetsverksamma inom skolverksamheten och hur denna 

kan ha påverkat oss medvetet, men kanske också omedvetet. Det sistnämnda är 

självklart svårt att åskådliggöra, men via våra åsiktsutbyten anser vi ha bearbetat vår 

förförståelse för att i största möjliga mån skapa ett objektivt synsätt.  
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5. Resultat av utvalda publikationer 
För att få en överblick av vad resultatet från den granskade forskningen visar har vi 

valt att göra en tabell. Studierna är redovisade i år, författare, titel, syfte, metod och 

vetenskaplig kvalitet som kan ses i Tabell 1. I efterföljande text behandlar vi 

studiernas resultat mer ingående med fokus på de partier som berör vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den vetenskapliga kvaliteten av utvalda avhandlingar och artiklar 

har bedömts via en mall och fått stjärnor utefter det bevisvärde vi anser att de har. Se 

mer utförlig beskrivning i 4.4 Kriterier för utvalda avhandlingar och artiklar.  
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Tabell 1 Lista över granskad litteratur.   

År Författare Titel Syfte Metod Vetens

kaplig 

kvalité 

1991 Grahn, P Om parkers 

betydelse 

Att öka kunskapen för hur 

människor upplever 

grönområde och parker 

Kvalitativa och 

kvantitativa 

metoder. 

** 

1997 Grahn, P Ute på dagis Att öka kunskapen om hur 

skolgårdar påverkar barns 

möjlighet till utveckling.  

Kvalitativa och 

kvantitativa 

metoder.  

**** 

2003 Ericsson, I Motorik, 

koncentrationsför

måga och 

skolprestationer. 

En 

interventionsstud

ie i skolår 1-3. 

Att studera eventuella 

effekter (i form av 

skolprestationer och motorik) 

av ökad fysisk aktivitet i 

skolan. 

Kvasiexperiment, 

observationer och 

enkäter.  

**** 

2008 Dyment, J.E. 

& Bell, A-C 

Grounds for 

movement: green 

school grounds 

as sites for 

promoting 

physical activity 

Att undersöka effekten gröna 

skolgårdar har på skolelever 

gällande fysisk aktivitet. 

Litteraturstudie, 

enkät. 

** 

2011 Taylor, 

Rachael W 

Schools 

playground and 

physical activity 

policies as 

predictors of 

school and home 

time activity 

Att undersöka om antalet 

fasta lekmöjligheter på 

skolgårdar har ett samband 

med högre nivåer av fysisk 

aktivitet hos barn. 

Experimentell 

studie 
*** 

* = väldigt låg kvalitet ** = medelgod kvalitet *** = hög kvalitet ****= mycket hög kvalité 
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5.1 Patrik Grahn (1991) 
Om parkers betydelse (1991) är en sammanläggningsavhandling. Det övergripande 

syftet med studierna är att öka kunskapen om hur människor upplever parker. Metod, 

problemformulering med mera skiljer sig något från studie till studie och Grahn 

använder sig både av kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har valt att fördjupa oss 

i en av studierna, Ute på dagis (1997), vars resultat följer nedan. Författaren 

uppmärksammar att under 1980- talet avverkades parker och grönområde för 

nybyggnation av parkeringsplatser, bostadshus och kontor. Grahns studier påvisar att 

individer kan uppleva grönområden och parker på olika vis samt att grönområdets 

utformning lockar till olika aktiviteter. Grahn menar att individer har olika behov och 

referensramar om vad en park eller grönområde är. 

Hans åsikt är att utformning av en utemiljö, exempelvis en skola eller arbetsplats har 

betydelse för människan och framhåller att individer behöver rekreation. Själen 

behöver harmoni samt daglig kontakt med natur, solsken, frisk luft, jord, växter och 

djur. Effekter av uteslutande av dessa faktorer påverkar individers själskrafter, det vill 

säga viljan att leva och att uppnå något. Eftersom hjärnan har ett behov av olika 

sinnesuttryck för att fungera menar Grahn (1991) att individer behöver erfara olika 

landskap såsom färger, former och kontraster. Han framhåller även den byggda 

miljöns inverkan på individer. Om miljön känns monoton kan den upplevas sövande 

för individer. Effekter av en monoton miljö skulle kunna innebära att utveckling och 

tillväxt av nervceller i hjärnan hämmas. Det är en förutsättning för tillväxt och 

utveckling av nya nervceller att det är en rik nervcellsaktivitet. Grahn fokuserar på att 

exemplifiera att individer i möjligaste mån behöver rekreativa element i sin närhet. 

Författaren konstaterar även att hur ofta vi besöker en park eller grönområde beror på 

hur nöjd individen är med området. 

5.2 Patrik Grahn (1997) 
Den vetenskapliga rapporten Ute på dagis av Patrik Grahn (1997) är en av de studier 

som ingår i avhandlingen Om parkers betydelse (1991) och är en fallstudie på två 

förskolor. Metoder som har använts är dagboksanteckningar, observationer, samt 

motoriska tester. Urvalet av förskolorna baserades på att båda verksamheterna hade 

välplanerade utegårdar, men den ena hade många fler naturinslag än den andra. Det 

fanns med andra ord ett stort utbud av lekföremål på respektive förskola, men den ena 
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erbjöd naturliga ting såsom grenar och stenar medan den andra hade mer klassiska 

leksaker exempelvis cyklar och spadar. Barnen som deltog var mellan tre och sju år 

och valdes ut för att barn i denna ålder har lek i fokus. Syftet med studien var att 

undersöka hur miljön påverkar kreativitet, motorik samt koncentration och hälsa. 

Undersökningen påvisar en markant skillnad mellan förskolorna då barnen som var 

ute i den mer naturliga miljön hade färre sjukdagar samt bättre motorik och 

koncentrationsförmåga. Grahns (1997) resultat visar att barnen som vistades på den 

naturrika förskolan var mer koncentrerade, mindre rastlösa, mer lyhörda samt mer 

hänsynsfulla mot varandra än barnen på den andra förskolan. Studien visar även att 

barnen som vistades på den naturrika förskolan hade större möjlighet att utforska och 

använda miljön på det sätt som leken kräver. Genom att barnen förflyttar sig fysiskt 

på gården ändras miljön samt att det rika utbudet av löst material hjälper leken att 

ändra karaktär samt barnens kreativitet. Barn som inte har tillgång till naturmaterial 

använder sig av hinkar och spadar som redan är tilldelade en funktion av vuxna. 

Grahn (1997) menar att barns möjligheter att fritt få välja obegränsat naturmaterial 

minskar konkurrensen. Författaren understryker även värdet av att barnen inte 

behöver kämpa emot ett föremåls givna betydelse för att kunna använda det i ett 

sammanhang. Enligt honom behöver barn uppleva symbol-leken det vill säga en sten 

kan vara en peng och ett löv en kaka. Barns miljö bör vara stimulerande för att öka 

kreativitet, samt att den kan tillgodose motorikträningen och kan vara en trygg plats. 

En traditionell lekplats menar Grahn är underordnad naturområden som erbjuder en 

större variation och främjar självständighetsutvecklingen och uppfinningsrikedomen. 

Slutligen kan resultatet sammanfattas med att utformningen av den fysiska miljön kan 

underlätta till att olika aktiviteter äger rum. Den fysiska miljön tillsammans med den 

sociala omgivningen, individens mognad, ålder, intressen och karaktär avgör hur 

individens upplevelser av omgivningen blir. 

5.3 Ingegerd Ericssons (2003) 
Ericssons avhandling Motorik koncentrationsförmåga och skolprestationer – En 

interventionsstudie i skolår 1-3 från 2003 är som namnet förmedlar en experimentell 

studie som gjorts under 3 år med två interventionsgrupper och en årskull elever som 

jämförelsegrupp. 250 barn har deltagit och Ericsson har använt sig av observationer, 

enkäter samt mätningar av barnens förmågor. Urvalet är ändamålsenligt efter 
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geografiskt läge. Syftet är att undersöka eventuella effekter av utökad fysisk aktivitet 

inom skolverksamheten. Enligt Ericsson (2003) finns bevis för att motorik och minnet 

samt koncentrationsförmågan är nära sammanbundna. I gruppen barn med särskilt 

stöd är antalet elever med funktionsnedsättningar förhållandevis få om jämförelsen 

görs med de som har mer diffus problematik. Författaren menar att barn med 

inlärningssvårigheter skulle dra stora fördelar av ett välplanerad motorisk 

träningsprogram i förebyggande syfte. Pedagogik och medicin hänger enligt Ericsson 

ihop och för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar bör specialpedagog och 

sjukgymnaster samarbeta. Börjar arbetet i tidig ålder ökar möjligheterna för barn som 

annars skulle få det problematiskt med inlärningen. 

Ericsson (2003) anser att det finns en risk att barn med motoriska svårigheter hamnar 

i en ond cirkel när det gäller fysisk aktivitet. De undviker att delta i kamraternas 

bollspel och liknande samt blir ibland frigjorda från idrottslektionerna på grund av sin 

oförmåga att delta fullt ut. Ericsson anser att detta påverkar individen senare i livet då 

brist på övning gör att glappet till jämnåriga kamrater bara ökar. Författaren hävdar 

att det är ett misslyckande från skolans håll när barn på grund av sina förutsättningar 

fråntas möjligheten att utvecklas på egna villkor. Ericssons inventionsgrupp och 

jämförelsegrupp säkerställer att ökad fysisk aktivitet kan ha betydelse för elevers 

skrivförmåga, taluppfattning, läsförmåga och rumsuppfattning. 

5.4 Janet E Dyment och Anna C Bell (2008) 
Dyment och Bells artikel Grounds for movement: green school grounds as sites for 

promoting physical activity (2008) menar att skolverksamheten genom utformningen 

av utomhusmiljöerna kan grunda hälsosamma vanor hos barnen samt ändra negativa 

beteenden som redan finns. Syftet var att undersöka effekten gröna skolgårdar har på 

skolelever gällande fysisk aktivitet. 145 kanadensiska skolor fick inbjudan, varav 59 

valde att delta. Kriterierna för att deltaga för skolorna var bland annat att skolan hade 

utvecklat en grönare utformning av skolmiljön. Metoden som användes var 

enkätundersökning med öppna och slutna frågor. Författarna påtalar att skolor med 

hälsoinriktning ofta fokuserar på maten som serveras, men glömmer att erbjuda 

miljöer som uppmuntrar till spontan aktivitet, något som kan anses underligt med 

tanke på hur stor del av dagen barnen spenderar utomhus. Dyment och Bell (2008) 

anser att skolgårdar med asfalt också inbjuder till spel och lek, men oftast av det 
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tuffare slaget såsom basket och fotboll, aktiviteter som inte alla barn vågar eller klarar 

av att delta i. Studien visar att även måttlig fysisk aktivitet minskar risken för övervikt 

hos barn och de menar att denna typ av aktivitet därför bör främjas. Måttlig aktivitet 

beskrivs i studien som en lättare, men märkbar ökning av puls och andning som fås 

exempelvis i samband med raska promenader, klättring eller byggande av kojor. 

Majoriteten av deltagarna i Dyment och Bells (2008) studie menade att grönare 

skolmiljöer gav större möjlighet till fysisk aktivitet, speciellt med tanke på att 

möjligheterna till naturlig rörelse ökar då det finns fler alternativ än basket eller 

liknande sport. De barn som av olika anledningar inte kan eller vill delta i klassiska 

skolgårdsspel motiveras enligt författarna till aktivitet om den kommer spontant och 

saknar tävlingsmoment. Författarna hänvisar till tidigare studier som påvisar att 

naturliga gröna miljöer visar sig öka barns balans, koordination och grovmotorik. Det 

finns även bevis för att inlärningen ökar när barn får vara aktiva under skoldagen. 

Naturliga miljöer erbjuder bland annat stenar, buskar, grenar och träd vilket ger ett 

oändligt utbud av lek och motorikfrämjande processer. Dyment och Bell (2008) 

påtalar slutligen att sambandet mellan grönare skolgårdar och inlärning är starkt vilket 

har visat sig i studier genom ökad koncentration och självdisciplin hos de deltagande 

barnen. Speciellt barn med koncentrationsstörning, exempelvis AD/HD, visar sig dra 

nytta av det lugn en grönare miljö kan bidra till. 

5.5 Rachel W Taylor et al (2011)  
Enligt Taylor, Rachel W, Farmer L, Victoria, Cameron, Sonya L, Meredith-Jones, 

Kim, Williams, Sheila M & Mann, Jim I (2011) artikel School playgrounds and 

physical activity policies as predictors of school and home time activity kan fysisk 

aktivitet bidra till preventiva insatser för ungas fysiska och psykiska hälsa. Studien är 

en experimentell undersökning och har ägt rum under fem raster under tre fulla 

skoldagdagar. Sexton skolor har deltagit i denna undersökning och inkluderar 441 

elever i tre dagar. Alla eleverna har burit accelerometer mellan klockan 08.00-20.00 

för att även kunna analysera elevernas aktivitet efter skolverksamheten. Urvalet är 

baserat på att alla skolor i området med minst 150 elever blev tillfrågade om att 

medverka. Barnen som deltog gick i klass 1-8. Individer med fysiska handikapp som 

hindrade normal aktivitet uteslöts från att delta i denna studie. Syftet med studien var 

att undersöka sambandet mellan lekföremål och fysisk aktivitet både under skoltiden 

och i hemmet. Författarna menar att det skett minskningar av fysisk aktivitet hos barn, 
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detta faktum har ökat behovet av effektiva strategier som uppmuntrar och främjar en 

aktiv livsstil. Taylor et al. påtalar att det finns ett uppenbart behov av att från skolans 

sida arbeta aktivt med fysiskt främjande aktiviteter. Hur detta ska implementeras är 

däremot ett återkommande problem inom skolverksamheterna, i detta fall på Nya 

Zeeland. Enligt författarna har få studier undersökt sambandet mellan permanenta 

lekområden på en skolgård och dess påverkan av fysisk aktivitet på lång sikt. Antalet 

fasta lekmöjligheter såsom gungor, klätterväggar och rutschkanor anser författarna 

kunna bidra till ökad aktivitetsnivå. Studien visar att större skolor tenterar att ha fler 

faciliteter än mindre skolor, detta var dock något som förväntades i förväg. Data 

bevisar att antalet fasta lekmöjligheter på en skolgård är relaterad till fysisk aktivitet 

hos barn. Studien visade att för var 10:e extra fasta möjlighet till lek på en skolgård 

ökade den allmänna aktiviteten med 3.8% och den kraftigt aktiva tiden ökade med 

7.5%. Författarna argumenterar i slutet av studien att elever som är aktiva hemma 

tenderar att vara mer aktiva än genomsnittet i skolan och att detta kan ha en inverkan 

på resultatet. De menar dock också att skolgårdarna kunde påverka nivån av aktivitet i 

hemmet. Barn som erbjöds flera lekmöjligheter under skoltiden tenderade att vara mer 

aktiva under sin tid hemma också. Författarna påpekar här att detta kan bero på att 

barnen väljer att stanna kvar på skolgården efter skoltid, men att det fortfarande 

räknas som fritid i studien.  
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6. Analys 
I detta kapitel behandlas vår analys. Vi inleder med en beskrivning av 

innehållsanalys, följt av tillvägagångssätt och ett resultat av innehållsanalysen. Figur 

1 och 2 illustrerar processerna i analysen och dessa förtydligas avslutningsvis i 

fördjupat resultat.  

6.1 Innehållsanalys 
Ett vanligt tillvägagångssätt analysmässigt i en litteraturstudie är metaanalys. Maria 

Henricsson (2012) menar dock att är det inte rimligt att genomföra en metaanalys 

inom ramen för ett självständigt arbete eftersom det är för tidskrävande. Vi valde 

därför att utföra en innehållsanalys som enligt Barajas Eriksson, Forsberg och 

Wengström (2013) är en möjlig ansats inom litteraturstudier. Innehållsanalysen 

baserar sig enligt författarna förenklat på fem steg. Nedan presenteras de fem stegen 

med exempel från vårt analytiska arbete för att konkretisera vår process.  

 

Steg 1: 

 

Texterna som ska behandlas läses igenom ett antal gånger för att 

innehållet ska bli bekant. 

 

Steg 2: Konkretisering av vad texten handlar om görs genom att koda utsagorna. 

Exempelvis: grönare skolmiljöer, naturliga skolgårdar, rörelse, styrka. 

 

Steg 3: Koderna kondenseras till kategorier. Exempelvis: Utelek, motorik. 

 

Steg 4: Ett försök görs att sammanfatta kategorierna i teman. I detta steg 

förkommer tolkning från forskarens sida för att hitta mönster. Dessa 

mönster är enligt författarna skillnader, likheter, hierarkiska nivåer med 

mera. Exempelvis: Utomhuspedagogik som tema.   
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Steg 5: Resultatet av analysen tolkas och diskuteras slutligen.  

 

Enligt Bryman (2008) är en innehållsanalys baserad på objektivitet och systematik. 

Författaren menar att dessa två byggstenar hjälper analysen att frångå faktumet att 

resultatet kan bli en återspegling av forskarens förförståelse för ämnet.  

6.2 Tillvägagångssätt och resultat av innehållsanalys 
Vi har använt oss av en induktiv analysform det vill säga att analysen har utgått från 

innehållet i texten för att sedan dra en slutsats. Först har vi läst de vetenskapliga 

artiklarna och avhandlingarna individuellt för att själva bilda oss en uppfattning om 

respektive text, därefter har vi träffats fysiskt för att diskutera vidare och reflekterat 

över texterna. Samanställningen av varje resultat har utförts tillsammans för att inget 

missförstånd av studierna skulle kunna äga rum.  

Vi har utifrån innehållsanalysens fem grundsteg valt ut två teman för tolkning av våra 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Först valde vi separat ut centrala ord ur varje 

avhandling och artikel var för sig.  Därefter träffades vi fysiskt och kom vi överens 

om vilka essentiella ord som skulle användas till kategoriseringen (se Figur 1). 

Arbetsprocessen utmynnade i fem kategorier: utelek, motorik, koncentrationsförmåga, 

skolprestationer och självbild. De centrala orden har därefter fått en siffra som 

symboliserar en kategori. De ord som saknar siffra har inte blivit inkluderade i någon 

kategori eftersom de enligt oss saknar relevans för vår studie. Skillnader mellan kön 

exempelvis är något som vi valt att inte inkludera i våra urvalskriterier och just denna 

del av artikeln blir därför inte intressant för vår analys. Vi valde kategorier utifrån 

återkommande begrepp i våra utvalda publikationer som var lämpliga att kategorisera 

ord under. Utifrån dessa kategorier skapades två teman som vår diskussion kommer 

utgå ifrån. Analysen tydliggörs nedan i Figur 2. Resultatet av analysen blir ett 

fördjupat resultat som vi sammanfattat i två teman: Fysisk aktivitet och utelekens 

påverkan på barns utveckling samt Möjliga arbetssätt för fritidspedagogen. Dessa 

teman kommer behandlas under rubriken diskussion. Det fördjupade resultatet bör 

åtskiljas från resultat av utvalda publikationer där vi presenterat en sammanfattning 

av de artiklar och avhandlingar och rapporter som valts ut för vår studie. 
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6.3 Fördjupat resultat  
Som tidigare nämnt uppstår det inom en systematisk litteraturstudie två resultat. Det 

första är baserat på de utvalda publikationerna och det senare, ett mer djupgående 

resultat, grundat på den innehållsanalys vi utfört. I Figur 2 presenteras vårt 

djupgående resultat som två teman under rubriken Nivå 3. Vårt första tema Fysisk 

aktivitet och utelekens påverkan på barns utveckling har uppstått ur kategorierna 

Utelek, Motorik och Koncentrationsförmåga. Det andra temat Möjliga arbetssätt för 

fritidspedagogen mynnar ur kategorierna Skolprestationer och Självbild.  

Temat Fysisk aktivitet och utelekens påverkan på barns utveckling är grundat på 

centrala ord som beskriver hur barn utvecklas med hjälp av fysisk aktivitet och 
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utevistelse. Exempel på sådana ord är: harmonisk miljö, bättre balansförmåga och 

fantasi (se Nivå 1). Vi har uppmärksammat att dessa ord ofta förekommer i samband 

med tal om barns utveckling i våra valda publikationer. På samma vis har temat 

Möjliga arbetssätt för fritidspedagogen utgått från centrala ord såsom: utifrån egna 

behov, inlärning och inre påverkan. Vi anser efter noggrann granskning av texterna 

att dessa centrala ord påverkar hur fritidspedagoger kan och kommer utföra sitt arbete. 

I det analysarbete vi utfört har vi systematisk satt samman ord i kategorier som vi 

anser har en likvärdig innebörd eller samband. Exempelvis klassade vi in de centrala 

orden bättre balansförmåga, starkare och grovmotorik under kategorin Motorik. Vi 

anser att dessa ord är enhetliga och kan grupperas för att få en förståelse för innehållet 

i våra publikationer. De två teman som arbetats fram genom analysen utgör enligt oss 

essensen i de publikationer vi valt ut, med andra ord ett fördjupat resultat och kan 

ligga till grund för vår diskussion.  
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7. Diskussion  
Nedan följer först en metoddiskussion. Därefter diskuterar och reflekterar vi över vårt 

fördjupade resultat: Fysisk aktivitet och utelekens påverkan på barns utveckling och 

Möjliga arbetssätt för fritidspedagogen, samt de frågeställningar vi satt upp för vårt 

självständiga arbete. När vi i detta kapitel använder oss av begrepp som tidigare 

forskning åsyftar vi på de valda publikationerna för denna studie.  

7.1 Metoddiskussion  
Vi anser att det svenska samhället aktivt förmedlar information angående positiva och 

negativa faktorer gällande barns utveckling. Det ökade informationsutbudet anser vi 

kan skapa både förvirring och stress för vårdnadshavare men även för personal i 

skolan om vad som egentligen är vetenskapligt sant. Vi anser därför att det är 

nödvändigt för alla pedagoger att kunna hantera ny kunskap och kritiskt värdera fakta. 

Dessutom tror vi att denna systematiska litteraturstudie kan bidra till att vi i vår 

framtida yrkesroll lättare kan tyda forskningsresultat. Genom systematiska 

litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny, 

säkrare kunskap fås inom ett område. Fördelen med att göra en litteraturstudie är att 

experiment och intervjuer etcetera redan är utförda och står till författarens 

förfogande. Detta faktum gör dock inte litteraturstudier till en tidssparande process. 

Det arbete vi utfört baserar sig på att läsa texter noggrant och sedan systematiskt 

försökt hitta essensen i dessa. Det går att se det som en fördel med data som redan är 

serverad, men det är inte alltid enkelt att arbeta med någon annans resultat eftersom 

det är en tolkningsprocess av en annan individs arbete.  

Enligt Henricson (2012) kan en nackdel med systematiska litteraturstudier vara att 

enbart studier som författaren anser stödjer författarens åsikter används. Vi menar 

dock att vi utfört en god kvalitetsgranskning (se Bilaga 4) samt att vi möjliggör för 

läsaren att bedöma trovärdigheten i slutsatsen det vill säga möjligheten att kontrollera 

om någon viktig litteratur inte kommit med i bedömningen. Dock kan vi påtala att vi 

upplevde osäkerhet när vi utförde kvalitets granskning av våra avhandlingar och 

artiklar, men enligt Henriksson (2012) finns det inte något absolut korrekt värde av 

studien kvalitet utan att det är en bedömning som görs av granskarna efter bästa 

förmåga. Eftersom vi har använt oss av en mall från Göteborgs universitet anser vi att 

vi har gjort vår yttersta för att avgöra de inkluderade studiernas kvalité. Eventuellt 
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hade vi kunnat jämföra olika bedömningsmallar mot varandra för att säkerställa att vi 

valt den mest lämpade för vårt syfte. Dock var den mall vi valde avsedd för 

litteraturstudier därför tog vi beslutet att använda den. Om vi skulle göra en till 

litteraturstudie i framtiden kanske vi skulle välja ett större antal artiklar att bearbeta 

mer ytligt. Då med förutsättningen att vi har mer tid eller ett större kollegialt team att 

arbeta med. Det finns en risk att det fördjupade resultatet blir smalt om enbart fem 

avhandlingar och artiklar används, men å andra sidan anser vi att det hade blivit svårt 

att hinna med fler inom den givna tidsramen. Oavsett om vi valt 15 artiklar och 

behandlat dessa ytligt hade det varit en tidskrävande process både att leta i databaser 

och att kvalitetsbedöma artiklarna.  

Vidare menar vi att den manuella sökning vi valt att göra har varit till vår fördel. 

Eftersom vi funnit artiklar och avhandlingar via andra publikationers referenslistor 

(med liknande syfte som vårt) har de ofta visat sig vara relevanta för vårt skrivande 

och vi tror att detta har sparat oss tid mot att enbart göra databassökningar. Som vi 

tidigare nämnt (se 4.3) har vi valt att redovisa vår databassökning (se Bilaga 2) för 

den artikel vi slutligen valde att inte använda i vår uppsats. Detta för att påvisa att vi 

utfört en tidskrävande databassökning som dessvärre inte genererade i någon 

användbar litteratur.  

Med hänsyn till är att vi endast studerat en avhandling, en 

sammanläggningsavhandling, en rapport och två artiklar samt att 

sammanläggningsavhandlingen och rapporten har samma författare anser vi att vi bör 

vara försiktiga med överförbarhet. Dock är det inte säkert att vår studies trovärdighet 

skulle öka om fler artiklar inkluderats eftersom artiklarna och avhandlingarna i vår 

studie enligt oss har god vetenskaplig kvalitet. Fördelen med vår analysmodell har 

varit att vi systematisk och metodiskt kunnat följa de fem grundstegen i 

innehållsanalysen vilket har bidragit med struktur. Dock anser vi att nackdelen skulle 

kunna vara att analysen kan tolkas olika och att det är upp till oss i varje steg att tolka, 

analysera och bedöma hur analysen ska fortskrida eller utvecklas. Henriksson (2012) 

påtalar dock att studiers trovärdighet kan öka av att det är fler författare. Detta 

resonemang borde även innefatta vårt analysarbete eftersom fyra ögon ser mer än två. 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att läsaren måste själv avgöra om vår studies 

sammanhang är tillräckligt beskrivet för studiens resultat ska kunna överföras till 

liknande situationer. Vi upplever även att tiden för detta arbete kan vara en nackdel 

och på så sätt bidra till att arbetet begränsas. Enligt oss finns även ett dilemma med 

vår studie vilket är att det finns lite forskning om fritidshemmet. Denna problematik 

innebar att vi fick vidga vårt perspektiv och se fritidspedagogens roll i verksamhet 

från skolans start till att eleverna går hem för dagen och därav fick möjlighet att 

inkludera internationella studier som kunde bidra med ett bredare perspektiv.  

7.2 Diskussion av fördjupat resultat 
Nedan följer en diskussion och reflektion av vårt fördjupade resultat utifrån analysen 

och de frågeställningar vi satt upp för vår uppsats. 

7.2.1 Fysisk aktivitet och utevistelsens påverkan på barns utveckling  
Ett av de teman vi arbetade fram under vårt analysarbete var Fysisk aktivitet och 

utevistelses påverkan på barns utveckling. Återkommande i de artiklar och 

avhandlingar vi läst var just hur miljöer, pedagoger och vårdnadshavare påverkar 

barnens möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse. Taylor et al. (2011) anser att 

fysisk aktivitet uppenbart förebygger fetma, men även har andra psykiska och fysiska 

fördelar som inte är lika uppenbara. Enligt Grahns (1997) studie bidrar mer naturrika 

skolgårdar och utomhuspedagogik till barn som är mer lyhörda, har lättare att 

koncentrera sig och är mindre rastlösa. Taylor et al. (2011) menar att nyckeln till 

aktiva barn är miljöer som uppmuntrar till spontan lek och rörelse såsom stenar, 

stockar och träd. Grahn (1997) instämmer och framhåller vidare att barn som 

undervisas med utomhuspedagogik lider av mindre stress och konkurrensbehov 

eftersom de är i en konstant miljö där materiella ting inte hela tiden måste plockas 

fram och tillbaka samt rivaliseras om. Författaren förespråkar här, som vi förstår det 

en pedagogik som inte har några hårda övergångar för att uppnå maximala 

utvecklingsmöjligheter. Detta är enligt oss ett fenomen som är relativt ovanligt i 

svenska skolor där barnen snabbt måste anpassa sig till skolämnesbyten och den 

uppspelthet rasten innebär i kontrast till lektionen som följer direkt efter. Vi anser 

dock att fritidshemmet har stora förutsättningar att arbeta mer harmoniskt genom att 

låta barnen leka fritt i större utsträckning än de kan under skoldagen.  
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Dyment och Bell (2008) har i sin studie undersökt skolor som gått från att ha sterila 

skolgårdar till mer natursköna med exempelvis buskage, träd och stenar. Enligt 

författarna önskar barn miljöer som utmanar med naturliga lekmöjligheter. Grahn 

(1991) påvisar liknande resultat i sina studier. Personal på de verksamheter som 

deltagit i författarens enkäter menar att utevistelse, speciellt i naturområden ger bäst 

förutsättningar för motorisk utveckling. Vi ställer oss utifrån detta frågande till hur 

svenska skolor och fritidshem är utformade med huvuddelen klassrumsundervisning 

och skolgårdar bestående av stora områden med asfalt och ett fåtal 

aktivitetsmöjligheter såsom klätterställningar och rutschkanor. Grahns studie 

uppmärksammade problemet med omotiverande lekområden för barn redan 1991, 

men utifrån vår erfarenhet har inte mycket förändrats sedan dess. Tävlingsinriktade 

aktiviteter såsom basket och fotboll är de utbud vi vanligtvis möter på svenska skolor 

vilket går helt mot de rekommendationer Dyment och Bell (2008) ger. De menar att 

sporter och spontana aktiviteter där alla kan delta generellt genererar mer aktiva barn.  

Resultatet av Ericssons (2003) avhandling påvisar att extra fysisk aktivitet bidrar till 

ökad motorik hos de studerade barnen. Den slutsats vi kan dra är att stillasittande barn 

förmodligen får en ökad finmotorik i och med att de sitter med interaktiva spel på 

plattor med mera, men att grovmotoriken inte utvecklas i den takt som den borde. 

Detta gäller som Ericsson (2003) nämner speciellt barn med motoriska svårigheter. 

Taylor et. al:s (2011) resultat visar att antalet fasta lekföremål på en skolgård påverkar 

nivån av fysisk aktivitet. Många skolgårdar i Sverige är av det mer avskalade formatet 

med asfalt och grusplaner och vi menar att det med största sannolikhet finns en 

anledning till detta. Visserligen kan det vara så att utomhusmiljöerna inte tillskrivs 

tillräcklig betydelse för barnens välmående, men verksamhetens ekonomi kan också 

vara en bidragande faktor. Att skolverksamheter i Sverige kämpar med stram budget 

är ett allmänt känt faktum och om nu utemiljön inte anses vara så betydelsefull är det 

inte förvånande om den prioriteras bort när pengar ska fördelas inom verksamheten. 

Vi menar att om skolledningen inser skolgårdens betydelse för både ökad rörelse och 

psykiskt välmående och skolprestationer kanske det går att utöka antingen antalet 

fasta lekmöjligheter alternativt göra gården mer naturrik. Den optimala varianten vore 

självklart att införliva båda alternativen. 
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Grahn (1997) menar att miljön är en avgörande faktor för hur aktiva barn är under 

skol-och fritidstiden och att miljöns utformning påverkar många förmågor hos barnen. 

Exempelvis påvisar Grahns (1997) studie att barn i en trygg miljö gärna söker sig från 

gruppen för avkoppling och samling av tankar. Detta så kallade ”mellanrum” i 

naturen där vuxna inte satt etiketter på föremål blir en plats där barnet utifrån mognad 

och behov kan skapa egna aktiviteter. Här, menar vi, påvisar studierna att det finns 

många fler faktorer som påverkar barnets utveckling än den uppenbara motoriska 

ökade förmågan som uppkommer i kontakt med natur och väl uppbyggda skolgårdar. 

Grahn exemplifierar detta i följande citat angående ett barn gång på gång försöker ta 

sig upp på en sten: 

Under tiden som barnet arbetar för att nå sitt mål lär det sig mycket om såväl stenens 

egenskaper som sin egen förmåga. Barnets upplevelser av stenen säger också något till barnet 

om den egna personen. Den dagen barnet lyckas klättra upp på stenen och får se världen ur ett 

nytt perspektiv är hon inte bara uppfylld av tillfredställelsen över att ha bemästrat en svår 

uppgift – hon är också erfarenhetsmässigt rikare än hon varit om inte stenen funnits där 

(Grahn 1997 s 9). 

Som tidigare nämnts finns även bevis för att barn med diagnoser såsom AD/HD där 

koncentrationsstörningar står i fokus kan främjas av det lugn som en välutformad 

miljö erbjuder (Dyment & Bell 2008). Ericssons (2003) avhandling styrker detta 

påstående och menar även att den ökade graden av fokus i slutändan leder till bättre 

skolprestationer då barnen har lättare att aktivt delta under lektionerna.  

7.2.2 Möjliga arbetssätt för fritidspedagoger  
Utifrån vår analys av de vetenskapliga publikationerna har kategorierna självbild och 

skolprestationer vuxit fram. Ur dessa skapade vi temat Möjliga arbetssätt för 

fritidspedagoger. Eftersom fritidshemmet ska fungera som en komplettering till 

skolan och inte har samma målstyrda verksamhet som skolan finns det stora 

möjligheter för fritidshemmet att ta till vara på elevers behov samt självbild, menar vi. 

Utifrån vår analys åskådliggör Ericsson (2003) att barn behöver tillräckligt med 

stimulans för att kunna öva samt automatisera till exempel nyförvärvade rörelser, vi 

drar utifrån detta paralleller till skolprestationer och inlärningssvårigheter. 

Fritidshemmet ska enligt Skollagen (2010) stimulera elevernas utveckling och lärande 

och vi menar att skolan kan ha svårigheter att tillgodose alla barns behov optimalt. 
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Dock kan miljön likt Grahn (1997) betonar hjälpa sinnena och kroppen att bidra till 

att barn skapar sig erfarenheter, vidgar och utvecklar sitt lärande.  

I den lärarstyrda verksamheten kan varje barns behov aldrig bli optimalt tillgodosett. Ute kan 

barnet däremot röra sig mer fritt mellan olika behov, komma ikapp med sig själv och bearbeta 

de nya intrycken (Grahn 1997, s 1).  

Skolan behöver erbjuda elever olika lekmiljöer och Dyment och Bell (2008) 

framhåller att konventionella skolgårdar som sagt har sina begränsningar för att 

främja fysisk aktivitet. Författarna menar att i många fall blir barn som inte vill utföra 

bollspel eller konkurrensspel såsom pingis eller fotboll förpassade till sidlinjen istället 

för att deltaga, detta resonemang menar vi inte stärker elevers självbild. Grahn (1997) 

liksom Dyment och Bell (2008) betonar andra former för aktiv lek. I den naturliga 

miljön kan barn hoppa, springa klättra och undersöka olika föremål till exempel stenar 

och pinnar. Enligt Grahn (1997) kan en pedagog med sina värderingar och attityder 

bidra till att barn utvecklar ett positivt förhållningssätt till utevistelse samt fysisk 

aktivitet. Likaså kan ett negativt förhållningssätt hos en pedagog bli 

utvecklingshämmande för barn. Detsamma gäller utformningen av miljön eftersom 

den kan underlätta sociala kontakter, inspirera till nyfikenhet eller olika upptäckter. 

Lusten för nyfikenhet kan även minska om miljön upplevs skrämmande eller att det 

helt enkelt inte finns något att upptäcka, Grahn (1997) menar att en pedagog kan bidra 

till att skapa rika förutsättningar. Om barns lek ska kunna utvecklas positivt behövs 

tid, plats och ibland även ostördhet: ”Tuvor av gräs och blommor räcker för att skapa 

en privat plats. Här har två flickor hittat ett ”rum” att prata ostört i” (Grahn 1997, s 

60).       

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har ett ansvar och en möjlighet 

att stärka olika förmågor hos unga. Vi framhåller att pedagoger i fritidshemmet har en 

unik möjlighet att använda miljön och leken som verktyg i barns lärande och 

utveckling. Enligt Lgr11 ska skapande arbete och lek vara väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska 

tillägna sig kunskaper. Eftersom pedagogerna i fritidshem har stora möjligheter att 

planera sin verksamhet utefter elevgrupp menar vi att en varierad och balanserad 

sammansättning av utelek på skolgården men även upplevelsen av naturen kan 

integreras inom ramen för skoldagen. 
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Genom vår analys kan vi som sagt urskilja att forskningen uppmärksammar barns 

självbild. Lgr11 påtalar att dagens samhälle ställer bland annat krav på kreativitet, 

flexibilitet och samarbete. Vi framhåller att fritidshemmet med sin kompletterande 

verksamhet kan arbeta kollektivt, utforskande och med en praktisk metodik för att 

främja samhällets krav på individer. Enligt Grahn (1997) har inte barn samma 

möjligheter att välja sin lekmiljö eftersom vuxna i många avseenden har	  minskat 

barns rörelsefrihet. Barn hänvisas till att leka på vissa utvalda områden som vuxna har 

valt ut. En miljö måste därför utformas efter olika barn och åldrar. Grahn (1997) 

menar att vuxna behöver introducera omväxlingen mellan olika miljöer. Även 

Dyment och Bell (2008) påtalar att kontakten med naturen är särskilt viktigt under 

barndomen när både den motoriska och psykiska utvecklingen är som störst. 

When young people's bodies are engaged, moving and busy, their minds are also active. This 

positive relationship stands to be even stronger when children are physically active in green 

school environments (Dyment & Bell 2008 s 960).   

Enligt Grahn (1991) behöver barn skogen men även den trygga konstruerade parken 

för att de ska kunna växa som individer. Författaren uppmärksammar i sin studie att 

barn gärna söker sig till egna vrår och att de vuxna ibland behöver backa från 

vuxenkontrollen för att låta barn integrera med varandra. Naturmiljön inbjuder till en 

miljö som är svår att åstadkomma i en planerad omgivning, menar Grahn då den 

planerade miljön stödjer sig på föreställningar om andra individers behov. Naturen 

däremot vänder sig till många olika individer eftersom den är rikt fasetterad och varje 

människa kan tolka och använda dess mångfald utefter eget behov. Taylor et al (2011) 

menar även att skolor borde använda sig av skolpolicys, det vill säga klara riktlinjer 

för att uppmuntra till fysisk aktivitet på rasterna för att på långsikt främja en aktiv 

livsstil.  

Vi upplever en spänning mellan fasta lekmiljöer och naturmiljöer i litteraturen. Taylor 

et al (2011) uppmärksammar att fasta lekföremål på skolgårdar uppmuntrar till ökad 

fysisk aktivitet men däremot Grahn (1997) påtalar att ett flertal traditionella lekplatser 

tar bort barns naturliga lek, kreativitet och fantasi eftersom lekredskapen kan upplevas 

fantasilösa samt sterilt utplacerade.   

Dyment och Bell (2008) påtalar att även den form av fysisk aktivitet som de 

benämner måttlig har en väsentlig effekt på barnens hälsa. Det räcker med andra ord 
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med någon form av pulshöjande aktivitet för att arbeta förebyggande mot övervikt 

och andra negativa effekter av en annars stillasittande vardag. Taylor et al. (2011) 

påvisar skolans möjlighet att bidra till denna form av rörelse bara genom att utforma 

skolgårdar på ett sätt som lockar barn till spontan fysisk aktivitet. Alla individer är 

olika, men föremål som inte tillskrivs ett klart användningsändamål går att bruka på 

oändliga vis, speciellt för ett barn som går in i en fantasilek. Fritidshemmet kan med 

andra ord med små medel göra stor skillnad för barn när det kommer till spontan 

rörelse. Även om verksamhetens skolgård inte är utformad efter önskemål finns 

vanligtvis möjligheten att ta med barngruppen till närliggande lekparker eller 

grönområden. Detta är en potential som skolan normalt sett inte har på grund av mer 

klassrumsbunden undervisning vilket vi anser fortfarande vara den vanligaste 

undervisningsformen baserat på erfarenhet. Vi menar att det rimligt att anta att skolan 

lägger en större tonvikt på formaliserade lärandesituationer, medan fritidshemmet 

kan erbjuda både informellt- samt formellt lärande.  
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8. Slutord  
Vi anser att denna litteraturöversikt kan bidra med kunskap till fältet samt utvidga den 

befintliga forskningen som finns i nuläget. Vi har sammanställt vetenskapliga 

publikationer för att erhålla en samlad kunskap utifrån vilken vi kan föreslå och 

förmedla relevanta arbetssätt inom fritidshemmet. Våra två första frågeställningar 

behandlar fysisk aktivitet och utevistelses betydelse för barn. Vi menar att miljöns 

utformning har betydelse för elevers utveckling, dock kan individer uppleva miljön på 

olika vis. Barn som vistas på skolgårdar som är naturrika har lättare att koncentrera 

sig, är mer lyhörda samt mindre rastlösa. Dessutom uppmuntrar en välutformad miljö 

till spontan lek och ökad rörelse. Vi uppmärksammar att en välutformad miljö ska ha 

inslag av naturliga föremål och inte endast erbjuda stereotypa lekobjekt. En naturlig 

miljö kan även medföra välbefinnande och återhämtning hos individer. Vidare kan vi 

konstatera att med hjälp av miljön kan barn lära med hjälp av sina olika sinnen. I 

naturrik miljö möter barn dofter, material som skiftar och obanad terräng. Vi kan 

fastställa att fysisk aktivitet kan förebygger fetma, men även har andra psykiska och 

fysiska fördelar som inte är lika självklara. Exempelvis ökar koncentrationsförmågan 

och grovmotoriken som i sin tur medför förbättrade skolprestationer och kan förstärka 

individens självbild. Dessutom kan fysisk aktivitet i unga år bidra till ett positivt 

förhållningssätt till ett fortsatt aktivt liv. Detta påstående kan innebära att stora 

samhällskostnader på grund av hälsorelaterade sjukdomstillstånd minskar.  

I vår sista frågeställning söker vi svar på hur fritidshemmet kan arbeta för att främja 

fysisk aktivitet och utevistelse. Våra slutsatser är att en pedagogs förhållningssätt 

präglar verksamheten och om miljön inte känns stimulerande för eleverna skulle en 

pedagog kunna ta med sig barngruppen till en annan mer inbjudande miljö. Vi anser 

att det är pedagogens uppdrag att introducera och erbjuda omväxlande miljöer som 

kan bidra till barnets lärande och utveckling. Vi menar även att personalen tar vinning 

av om det finns samstämmighet och väl uppsatta riktlinjer att arbeta efter inom 

verksamheten. Vårt fördjupade resultat styrker att miljöer och fysisk aktivitet 

påverkar barn positivt med rätt utformning. Både psykisk och fysisk hälsa kan 

förbättras genom rekommenderad mängd rörelse och ändamålsenliga utemiljöer. Vi 

menar därför att det är av största vikt att fritidspedagoger blir medvetna om detta 

faktum för att kunna utveckla och utforma undervisningen efter barns behov. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att fysisk aktivitet och utevistelse preventivt kan 
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påverka problemet med stillasittande barn som är omotiverade till lek och rörelse 

utomhus, samt att pedagogens förhållningsätt är betydelsefullt för denna process.  

Eftersom lite forskning finns angående fritidshemmet som fenomen anser vi att vår 

studie kan bli en pusselbit som hjälper till att fylla en kunskapslucka. Vi upplever att 

fritidshemmet sällan prioriteras lika högt som skolan och att detta kan vara en 

anledning till att få studier utförs där, trots att ett behov finns. Enligt vår mening finns 

en insikt hos pedagoger gällande fysisk aktivitet och friskare barn, men däremot 

uppmärksammas inte miljöers utformning lika mycket inom fritidshemmet. 

Fritidsverksamheten förpassas ofta till klassrum eller avskalade skolgårdar, med andra 

ord miljöer som inte är anpassade till att uppfylla Lgr 11s krav gällande att stimulera 

elevers kreativitet och nyfikenhet. Vi efterfrågar därför vidare forskning som påtalar 

miljöns inverkan på barns välmående inom just fritidshemmet då detta är en 

verksamhet med stora möjligheter när det kommer till fria aktiviteter utomhus. 

Vetenskapliga belägg skulle förhoppningsvis uppmuntra både skolledning och 

personal till att arbeta mer aktivt med skolmiljöernas utformning och då med fokus på 

utomhusmiljöer.  
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Bilaga 1  
Sökmatris avhandlingar 

Sökmotor/datum Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

 Libris 11/3 -16 Inlärning* Idrott* Avhandling, Uppfostran 

och undervisning 

1 1 1 

Libris 5/4 -16 Grönområden Avhandling 19 19 5 

#3 

E 

 M    

#4      

 

Vald avhandling/ valda avhandlingar 

Avhandlingens namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

 Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer:  

En interventionsstudie i skolår 1-3. 

 Ingegerd Ericsson/2003 Malmö/Malmö 

Högskola 

Om parkers betydelse Patrik Grahn/1991 Alnarp/ SLU 
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Bilaga 2  
Sökmatris artiklar 

Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

Sökmotor/datum Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

#1 Eric 10/4 -16 Outdoor*learning* Peer reviewed 

 

2671   

#2 

Eric 10/4 -16 

Outdoor*learning* Peer reviewed, 

English, Swedish 

2013-2016 

22 22 4 

#3      

#4      

 

Valda artiklar (se förklaring till tom tabell 4.3 och 7.1) 

Tidskriftens namn, vol. nummer Författare/årtal Artikelns namn 

    

   
Tidskriftens namn, vol.  

Nummer 

Författare/årtal Artikelns namn 
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Bilaga 3 
Checklista	  för	  att	  mäta	  studiens	  kvalitet	  	  

1. Är hypoteser, syfte och eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

2. Är problemet för studien tydligt beskrivet? 

Ja 

Nej 

Eventuell kommentar:  

3. Är väsentliga begrepp definierade? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet? 

Ja  

Nej 

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka 

som valdes och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella  

inklusions- och exklusionskriterier?  

Eventuell kommentar:  
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6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 

bestämdes? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt 

beskrivet? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till 

interventionsgrupp(er)? 

Ja  

Nej  

Oförmögen att avgöra  

Eventuell kommentar:  

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av 
undervisning etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 

observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt 
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beskrivits? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? De metoder som används måste 
vara lämpliga för data. 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

13. Har etiska aspekter beaktats? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar: 

15. Svarar resultatet mot syftet? 

Ja  

Nej 

Eventuell kommentar:  

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? Om antalet 
deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att 
man är oförmögen att avgöra 

Ja  

Nej 

Oförmögen att avgöra 

Eventuell kommentar:  
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17. Är resultaten praktiskt relevanta? 

Ja  

Nej  

Eventuell kommentar: 
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Bilaga	  4	  	  
	  

Den vetenskapliga kvaliteten har baserats dels efter hur hög procentantal ja-svar 

publikationen erhållit, men även utefter hur väl dess resultat stämmer överens med vårt 

syfte. Procentantalet redovisas efter varje publikations titel. 	  

1.	  Ericsson, I (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: En 

interventionsstudie i skolår 1-3. (100 %)  

2. Grahn, P (1991) Om parkers betydelse. (82 %) 

3. Grahn, P (1997) Ute på dagis. (82 %) 

4. Dyment, J.E. & Bell, A-C (2008). Grounds for movement: Green school grounds as 

sites for promoting physical activity. (88 %)  

5. Taylor, W.R et al. (2011) School playgrounds and physical activity policies as 

predictors of school and home time activity. (82 %) 

 

1. Är hypoteser, syfte och eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

1 Ja 

2 Nej, sammanläggningsavhandling. Metod, problemformulering med mera 
skiljer sig något från studie till studie och Grahn använder sig både av 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

2. Är problemet för studien tydligt beskrivet  

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 
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5 Ja 

3. Är väsentliga begrepp definierade? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Inte kvalitativ 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  

1 Ja, ändamålsenligt, geografiskt läge, ville ha med alla barn 1-3, ej 
slumpmässigt urval (i strikt mening ej representativt). 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 
bestämdes? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 
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5 Ja 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt 
beskrivet? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till 
interventionsgrupp(er)? 

1 Ja, ändamålsriktigt urval av skola, randomiserade grupper 

2 Oförmögen att avgöra, olika beroende på studie.  

3 Ej interventionsstudie 

4 Ej interventionsstudie 

5 Ej interventionsstudie 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av 
undervisning etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 

1 Ja 

2 Ej interventionsstudie 

3 Ej interventionsstudie 

4 Ej interventionsstudie 

5 Ej interventionsstudie  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 
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4 Ja 

5 Ja 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider  
och observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt 
beskrivits? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? De metoder som används måste 
vara lämpliga för data. 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

13. Har etiska aspekter beaktats? 

1 Ja 

2 Ja, vi har varit i kontakt med Patrik Grahn, studierna är etikprövade enligt 
den praxis och lagstiftning som rådde när studierna genomfördes. Förr var det 
inte lika noga med att etikprövning redovisades i varje studie. Men nu krävs 
det att etikfrågor redovisat i varje studie, artikel eller avhandling   

3 Ja, samma som ovan.  

4 Ja 

5 Ja 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

1 Ja 
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2 Ja, mycket utförliga beskrivningar. 

3 Ja, mycket utförliga beskrivningar 

4 Ja 

5 Ja 

15. Svarar resultatet mot syftet? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? Om antalet 
deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att 
man är oförmögen att avgöra. 

1 Ja, litet bortfall redovisas. 

2 Ja, litet bortfall, men detta har behandlats i texten. Möjligen inte så utförligt. 

3 Oförmögen att avgöra  

4 Ja, enkäten skickades ut till 145 skolor, 59 valde att delta.  

5 Ja 

17. Är resultaten praktiskt relevanta? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

	  


