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Sammanfattning 

 

Den här studien har undersökt hur fritidslärare tolkar och använder läroplanen vid planering av 

idrott och andra fysiska aktiviteter i fritidshemmet. Studien tar även upp vilka utgångspunkter 

som fritidslärare använder sig av vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter i 

fritidshemsverksamheten. Syftet med studien är att synliggöra hur fritidslärare tolkar och 

använder läroplanen vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter både inomhus och 

utomhus i fritidshemmet. Syftet är vidare att belysa och analysera hur planeringen genomförs i 

den praktiska verksamheten. Resultatet i den här studien visar på att fritidslärare lägger mycket 

fokus på elevernas inflytande, intressen, kunskaper samt behov. De har även målen från 

läroplanen i bakhuvudet både vid planeringar samt i genomförande av aktiviteter i 

verksamheten. Resultatet visar även att fritidslärare jobbar mycket utifrån de olika ramfaktorer 

och förutsättningar som de har. Samtliga fritidslärare som vi har intervjuat som grund för det 

här arbetet nämner flera utgångspunkter vid planeringsarbetet. Dessa behandlar många olika 

aspekter av planeringsarbetet som till exempel rörelseglädje, inspiration eller ramfaktorer som 

personalstyrkan. De olika fritidshemmen som vi besökt ser olika ut men innehåller också 

många likheter när det kommer till utemiljön.  
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Inledning 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (Skolverket 2016a, s.9). 

 

Barn rör sig allt mindre. I dagens samhälle har barn tillgång till ipads och smartphones och 

stillasittande barn är ett omfattande problem vilket gör att idrott och rörelse i skolans 

verksamhet är viktigare än någonsin. Eftersom fritidshemmet ska komplettera skolan faller 

ansvaret på oss som fritidslärare att tillsammans med skolan främja elevernas behov av rörelse. 

Forskning stödjer detta och rapporter betonar vikten av fysisk aktivitet hos barn (Ericsson 

2005). I slutet av 1990-talet startade en skola, tillsammans med idrottsföreningar och det 

närliggande samhället, ett projekt som de kallade för Bunkefloprojektet. Detta var ett 

interventionsprojekt där eleverna på Ängslättskolan i Bunkeflostrand fick prova på att ha fler 

idrottslektioner än elever på andra skolor i Sverige. Ericsson (2003) menar att elevernas 

skolresultat i framförallt svenska och engelska ökade markant. Även elevernas 

koncentrationsförmåga förbättrades under detta projekt. Ericsson (2005) skriver att 

Myndigheten för skolutveckling under 2005 presenterade en rapport som lyfte fram betydelsen 

av regelbunden fysisk aktivitet, vilket inte tidigare gjorts i denna omfattning. Under 2016 sände 

SVT programmet Gympaläraren, där programledaren åkte tillbaka till sin gamla skola och 

visade eleverna att det faktiskt är kul att röra på sig. På svt.se (2016) skriver de att svenska 

elever tillhör de som har minst antal idrottstimmar i Europa och att en fjärdedel av eleverna inte 

deltar på de idrottslektioner de har. Detta styrks av EU-kommissionen, som 2013 gav ut en 

rapport där de också visar på de få antal idrottstimmar som Sverige har jämfört med andra 

länder i Europa. Sveriges 56 timmar per år kan jämföras med Frankrike, som i denna 

undersökning kom på första plats med hela 108 timmar. Vi i Sverige ligger även under snittet i 

Europa som är 65 timmar per år. 

 

Utifrån de rapporter som kommit ut fattade regeringen i början av 2015 ett beslut där 

fritidshemmet skulle få en tydligare roll samt eget kapitel i läroplanen. Detta för att öka 

likvärdigheten i skolan samt höja den pedagogiska kvaliteten. Förändringarna grundar sig dels 

på skolinspektionens rapport där de framhåller att verksamhetens brister finns i de otydliga 

styrdokumenten (Holmström, 2016). 

 

Ett bra fritidshem kan stödja lärandet på ett bra sätt. Därför är det viktigt att läroplanen 

är tydlig och att signalen når fram till alla huvudmän att ansvaret för barnens lärande 

inte tar slut där schemat slutar (utbildningsminister Gustav Fridolin i Holmström, 2016). 

 

I och med regeringens beslut gav Skolverket 2016 ut en reviderad version av läroplanen 

Skolverket (2016a) där fritidshemmet fick ett eget kapitel. I detta kapitel, samt i 

kommentarmaterialet Skolverket (2016b) som Skolverket samtidigt gav ut, framgår det tydligt 

att rörelse och idrott är något som eleverna ska ges möjlighet till i fritidshemsverksamheten, 

vilket inte framkom i den tidigare läroplanen. Fritidshemmet ska försöka skapa en rörelseglädje 

genom att erbjuda aktiviteter som anpassas efter elevernas behov (Skolverket, 2016a). 

Fritidshemmet ska enligt Skolverket (2016a) komplettera skolan samt erbjuda en meningsfull 

fritid. Aktiviteterna ska vara situationsstyrda, upplevelsebaserade och grupporienterade samt 

frivilliga att delta i. Eleverna ska även erbjudas rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 

En utmaning för genomförandet av allsidiga rörelseförmågor handlar om hur fritidsläraren gör, 

då alla elever är olika och har olika förutsättningar (Skolverket, 2016b). 
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Vi är två universitetsstudenter som läser till grundlärare med inriktning mot fritidshem och har 

båda två läst ämnet Idrott och hälsa under vår femte termin på Umeå universitet. Vi anser att 

det är mycket fördelaktigt att vi som ska jobba med elever kan skapa lärandemiljöer för alla 

elever där de kan utvecklas i sin egen takt fysiskt, psykiskt samt socialt. Vi vill veta mer om 

fritidslärarnas medvetenhet om den förstärkta läroplanen. Vi vill vidare veta om lärarna utgår 

från elevernas behov av rörelse för ökad hälsa i planeringen och genomförandet av fysiska 

aktiviteter på fritidshemmet.      

Syfte och forskningsfrågor 
Med anledning av det förstärkta uppdraget kring idrott och fysiska aktiviteter i fritidshemmet 

är syftet med studien att synliggöra hur fritidslärare tolkar och använder läroplanen vid 

planering av idrott och andra fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus i fritidshemmet. 

Syftet är vidare att belysa och analysera hur planeringen genomförs i den praktiska 

verksamheten.  

 

Forskningsfrågor 

 

 Hur tolkar och använder fritidsläraren läroplanen? 

 

 Vilka utgångspunkter har fritidslärarna i sin planering samt vid det praktiska 

genomförandet i verksamheten? 

 

 När och var genomförs idrott och fysiska aktiviteter i fritidsverksamheten? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi först att beskriva fritidshemmets historia samt dagens fritidshem. 

Vidare i avsnittet görs en beskrivning av fritidslärarens uppdrag i enlighet med styrdokumenten. 

Senare lyfts olika definitioner av idrott, rörelse samt fysisk aktivitet eftersom de begreppen 

påträffas i de olika delarna av studien. Avslutningsvis nämns viktiga utgångpunkter att tänka 

på vid planering av fritidsverksamheten. 

 

I den här studien fokuseras idrott och fysiska aktiviteter utifrån fritidslärarens tankar och 

tolkningar av Skolverket (2016a). I studien används begreppet fritidslärare, vilket innefattar 

fritidspedagoger samt grundlärare i fritidshem. Vidare används begreppet elev som ett 

samlingsnamn på alla barn som går på fritidshemmet. Begreppet undervisning används som 

samlingsnamn på de lärarledda aktiviteterna som sker i fritidshemsverksamheten. 

Fritidshemmet ur ett historiskt perspektiv 
Fritidshemsverksamheten som den ser ut idag har sin grund i de arbetsstugor som fanns i slutet 

av 1800-talet (Andersson, 2013). Ursberg (1996) menar att under 1930-talet var arbetsstugornas 

uppgift att ge eleverna tid till lek, utevistelse samt fri sysselsättning. Under 1960-talet 

utvecklades fritidspedagogiken och blev ett viktigt komplement till skolans undervisning 

(Hartman, 2012). Rohlin (2012) menar att det moderna fritidshemmet började skapas under 

1970 talet. Fritidshemmet ansågs då vara en institution där mål och innehåll var viktiga bitar 

för verksamheten. Den största uppgiften var då och är än idag att ge omsorg till barnen när deras 

föräldrar förvärvsarbetar (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Under 1980-talet utvecklades 

och växte verksamheten snabbt, och på 1990-talet blev fritidshemmets mål och uppgifter 

tydliggjorda när kvalitetsparagrafen infördes i socialtjänstlagen. Det var också då som 

Skolverket övertog ansvaret för verksamheten från Barnavårdsnämnden, något som innebar att 

skolans och fritidshemmets verksamheter integrerades och fritidshemsverksamheten började 

dela lokaler med skolan (Rohlin, 2012). Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, och då 

började även fritidslärare kämpa hårdare för att få samma igenkännande och status som andra 

lärarkategorier. Utbildningen har utvecklats och det ställs idag högre krav på utbildade 

fritidslärare (Andersson, 2013). 

 

I den pedagogiska undervisningen som bedrivs idag ska fritidshemmet komplettera 

förskoleklassen samt skolan. Lärandet och den verksamhet som bedrivs ska i högre grad vara 

situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen 

och initiativ (Skolverket, 2016a). I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 

2014) menar Skolverket att lärande sker ständigt, både formellt och informellt i de olika 

situationer som uppkommer i fritidshemsverksamheten.  

Vad säger styrdokumenten om uppdraget 
Under samma tid som Skolverket kom ut med den reviderade versionen av läroplanen 

Skolverket (2016a) gav de även ut ett kommentarmaterial Skolverket (2016b) om fritidshem. I 

detta kommentarmaterial förtydligar Skolverket fritidshemmets uppdrag samt påvisar konkreta 

exempel kring de punkter som tas upp i texten. Fritidslärare ska använda första och andra samt 

den fjärde delen av läroplanen som grund för planering och genomförande av undervisningen i 

fritidshemmet (Skolverket, 2016b). I Skolverket (2016a) står det att fritidshemmet har som 

uppgift att ge överblick och sammanhang, något som Skolverket trycker på som mycket viktigt. 

Läroplanen betonar att fritidshemmet ska ta vara på elevernas nyfikenhet, kreativitet och 

självförtroende samt elevernas vilja att prova på egna idéer och lösa problem. Vidare menar 

Skolverket (2016a) att eleverna ska ges möjlighet att ta eget initiativ och samtidigt utveckla sin 

förmåga att arbeta tillsammans med andra. Läroplanen tar även upp vikten av att fritidsläraren 
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tar hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar och erfarenheter. Som fritidslärare ska du även 

jobba för att stärka elevernas tillit till deras egna förmågor samt deras vilja att lära.  

 

I läroplanen skriver Skolverket (2016a) att fritidshemmet, genom att utgå från elevernas behov, 

intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 

de inspireras till nya upptäckter, kan komplettera förskoleklassen och skolan, både under 

skoldagen och på lång sikt. Vidare menar Skolverket på att alla som arbetar i 

fritidshemsverksamheten ska jobba för att skapa och utveckla kontakter med kultur-, arbets- 

och föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan förbättra skolans 

lärandemiljö. 

Styrdokument med fokus på idrott  
Detta är de mål från Skolverket (2016a, s26) som har använts vid denna studie. 

 

Eleverna ska ges möjlighet till 

 

• Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i 

olika väder. 

Det första målet menar Skolverket (2016b) ska tolkas väldigt brett. Det kan vara precis vad som 

helst, spela bandy eller klättra på en lekplats.  Genom att eleverna vistas utomhus så får de även 

en kunskap om vilka kläder som passar för både snö och sommarens sol samt de andra 

vädersituationerna som uppstår på ett terminsår. 

 

• Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och 

på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 

Utevistelsen kan också innehålla sinnliga upplevelser där elever iakttar hur växtligheten skiftar 

under de olika årstiderna (Skolverket, 2016b). Skolverket menar vidare att det är viktigt för 

eleverna att vistas i natur som är längre bort än närmiljön. På så sätt påträffar de nya miljöer 

som de kanske inte tidigare har bekantat sig med. 

 

Skolverket (2016a) tar upp det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1–3. De 

tar bland annat upp vikten av att jobba med de grovmotoriska grundformerna, till exempel 

springa, hoppa och klättra. Vidare tar Skolverket (2016a) upp att eleverna ska prova på 

sammansatta former i redskapsövningar, danser, rörelser till musik samt lekar. Detta ska ske 

både inomhus och utomhus. Eleverna ska även lära sig enkla lekar och danser samt deras regler. 

Ett av de långsiktiga målen som Skolverket (2016b) tar upp är att eleverna ska röra sig allsidigt 

i olika miljöer. Det handlar om att när eleverna får möjlighet att utveckla förståelse för 

sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, hälsa och välbefinnande rustas de samtidigt för 

att kunna göra mer medvetna val under resten av livet (Skolverket, 2016b, s17). 

 

Skolverket (2016b) tar bland annat upp att fritidsläraren har som uppdrag att ge eleverna en 

meningsfull fritid i verksamheten. Detta ska fritidsläraren göra genom att se och ta tillvara på 

elevernas behov, erfarenheter samt intressen vid planering av verksamheten. De tar även upp 

att fritidsläraren kontinuerligt ska utmana eleverna genom att inspirera dem till nya upptäckter. 

Vidare skriver Skolverket (2016b) att fritidshemmet ska ge förutsättningar till eleverna att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga. I undervisningen ska fritidsläraren leda aktiviteter med 

eleverna som omfattar grovmotoriska rörelser, lekar samt spel. Detta ska ske både individuellt 

men även i samarbete med andra elever inom lagspel där regler och samspel är centrala. 

 



 

5 
 

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. Vidare 

ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka 

hälsa och välbefinnande, (Skolverket 2016a, s25). 

 

Definitioner 

A. Idrott 

Idrott och rörelse kan beskrivas som både spontan och obligatorisk. Den kan även 

innehålla tävling av särskilda slag. Huitfeldt (2013) beskriver att idrott och rörelse kan 

uttryckas i fyra olika former. Den första formen är den spontana rörelsen, det är det som 

händer i leken på skolgården utan någon som helst styrning av fritidslärare. Den andra 

och den tredje formen är organiserad rörelse med respektive utan tävlingsmoment. Utan 

tävlingsmoment kan liknas vid en utflykt på fritidshemmet medan rörelse med 

tävlingsmoment kan handla om en bandyturnering. Den fjärde och sista formen som 

författaren tar upp är den obligatoriska rörelsen.  Författaren menar att det är den 

obligatoriska rörelsen som används i skolundervisningen i åldrarna 6–13.  De fyra 

formerna går ofta in i varandra (Ibid). Nationalencyklopedin NE (2017) skriver att inom 

idrottsrörelsen definieras idrott som en fysisk aktivitet som utförs för att få bland annat 

motion och rekreation. Idag är idrotten främst en frivillig aktivitet, ett skolämne eller 

icke organiserade aktiviteter som till exempel gympa, joggning eller annat utövande av 

diverse idrottsgrenar. 

B.  Rörelse 

Begreppet allsidig rörelseförmåga är ett begrepp som ska förstås från ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. Detta begrepp menar Skolverket (2016b) handlar om 

elevernas rörlighet, koordination, uthållighet samt rörelseglädje. 

C. Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning. (Mattsson, 

Jansson & Hagströmer, 2014, s1). Grindberg och Jagtôien (2000) skriver att fysisk 

aktivitet och hälsa ses som rörelse i förskolan, vilket går att jämföra med ämnet Idrott 

och hälsa i skolan.  

Bunkefloprojektet   
Ericsson (2003) skriver att Bunkefloprojektet är ett interventionsprojekt som startade 

höstterminen år 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand. Bunkefloprojektet innefattar flera 

forskningsprojekt med syfte att öka elevernas koncentration, motorik samt skolprestationer. 

Relevant för denna studie är att idrottsundervisningen på skolan skulle utökas från två till tre 

idrottslektioner för att i slutet innehålla en idrottslektion per skoldag. År 2005 hade alla elever 

i årskurs sju och neråt fem idrottsaktiviteter i veckan med varierande fysiska aktiviteter. Detta 

projekt genomfördes under flera år och resultatet blev att elevernas grovmotorik (balans och 

koordinationsförmåga) ökade med fysiska aktiviteter samt motorisk träning (Ericsson, 2006). 

Vidare skriver Ericsson (2003) att elevernas skolresultat i framförallt svenska och engelska 

ökade. Det gjorde även elevernas koncentrationsförmåga tillsammans med motorik, vilket är 

statistiskt säkerställt. Elever med motoriska brister har fått tydliga positiva effekter av extra 

stöd i fysiska aktivitet. Resultaten som de fick fram har jämförts med en kontrollgrupp på en 

annan skola som hade två ordinarie idrottslektioner i veckan. 



 

6 
 

Perspektiv på idrott och andra fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamhet.  
Enligt Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet (Skolverket, 2014) ska 

fritidshemmets utemiljöer och innemiljöer vara säkra, trygga, hälsosamma och utvecklande. 

Skolverket menar vidare att huvudmannen eller rektorn ansvarar för att fritidshemmet har 

lokaler som ger utrymme för elever att utvecklas i de olika miljöerna (ibid). Ursberg (1996) 

skriver att fritidshemmets miljö inte bara erbjuder omsorg och trygghet, utan fritidshemmet är 

även en grund för elevernas utveckling. 

Motorik 

Nilsson (2012) menar att det är viktigt att ge eleverna en allsidig rörelseträning i årskurs 1–5 

för att skapa en bra grund för fortsatt fysiskt liv. Ohlsson (2015) beskriver att de elever som 

vistas ute och framförallt i naturen skapar sig en bättre motorik. Det gäller både fin- och 

grovmotorik samt balans. Vidare menar Nilsson (2012) att det är viktigt att ge eleverna miljöer 

där de får utveckla sina grundmotoriska rörelser till exempel hoppa/landa, rulla, klättra, 

balansera samt gå. Det kommer att ha stor betydelse för elevens fortsatta fysiska utveckling 

ända upp i vuxenlivet (ibid). 

Hälsa 

Ohlsson (2015) berättar att allt fler elever har svårt att koncentrera sig vilket kan stimuleras 

genom mer utevistelse. Att elever vistas utomhus ska ge dem en lugnande effekt (ibid). Nilsson 

(2012) menar att elever med svårigheter i skolan på sikt kan, med hjälp av motorisk träning, 

öka sina prestationer i både idrott och hälsa men även i övriga ämnen. Grindberg och Jagtôien 

(2000) skriver att elever utvecklar sin koncentrationsförmåga samt att inlärningsförmågan ökar 

hos eleverna av de fysiska aktiviteterna. Ohlsson (2015) instämmer och menar att vistas 

utomhus kan ge elever en lugnande effekt. 

 

Risker med för lite fysisk aktivitet 

Om elever inte rör sig under sin hela skoldag finns risken att de löper större risk för 

sjukdomar. Boldemann (2014) skriver att övervikt är ett stort problem både på lång och kort 

sikt samt att allt fler elever drabbas av det.  Larsson och Meckbach (2012) menar att elever 

som genomför fysiska aktiviteter i utemiljö kan förebygga vissa sjukdomar som 

ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Att elever genomför 

regelbundna fysiska aktiviteter har flera positiva sidor. Ohlsson (2015) menar om man vistas i 

utemiljö så stärks immunförsvaret genom både frisk luft och solens strålar. Det gäller dock att 

hitta en bra balans i utevistelsen vid starkt solljus. Att tillbringa mer tid på en öppen yta som 

fotbollsplanen skyddar mindre mot UV-strålningen än i skogsområden. 

Utgångspunkter för planering i fritidshemmet 
Grindberg, & Jagtôien, (2000) skriver att Sveriges skolor och fritidshem styrs i sin planering av 

läroplanen och skollagen (SFS 2010:800). Därför blir planeringsarbetet en viktig del i 

verksamheten. Genom att använda sig av Skolverket (2016a) samt tidigare egna årsplaner kan 

man nå målen man strävar efter men också utveckla verksamheten. Dessa dokument bryts ner 

och tolkas till fritidslärarens egen planering, vilket ligger till grund för teman och 

veckoplaneringar (Grindberg & Jagtôien, 2000). 

 

Lindström & Pennlert (2012) skriver att fritidsläraren bör utgå från vissa aspekter vid 

planeringsarbetet. Dessa aspekter är följande: uppdraget, mål/syfte, ramfaktorer, aktivitet, 

förberedelser, introduktion, samling, inspiration, genomförande, avslutning, 

uppföljning/återkoppling, utvärdering/reflektion samt självreflektion. Med ramfaktorer menar 

författarna de element i verksamheten som påverkar det arbete som både fritidslärare och elever 

gör (ibid). Ramfaktorer kan till exempel vara tid för aktiviteten, enskilda elevers behov, 
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elevgruppens storlek, och materialet i idrottshallen. Grindberg & Jagtôien (2000) menar att 

materialresurser skiljer sig betydligt, vissa verksamheter har väldigt mycket medan andra har 

begränsad tillgång av material. Pihlgren (2011) skriver att elevers lärande sker till stor del i 

grupp eller genom interaktion med kamrater och att detta kallas för samlärande. Vilket kräver 

att fritidsläraren planerar aktiviteten utifrån verksamhetens ramfaktorer (ibid). 

 

Skolan är målstyrd vilket gör att fritidsläraren behöver tolka läroplanen för att sedan definiera 

vad uppdraget samt undervisningen ska handla om (Lindström & Pennlert, 2012). Med mål och 

syfte menar de att fritidsläraren ska ha en bild av vad denne vill att eleverna ska lära sig samt 

varför de ska lära sig (ibid). Varje ämne har olika kunskapskrav för olika åldrar medan 

fritidshemmet har strävansmål. Fritidshemmet är en frivillig verksamhet där alla elever väljer 

om de vill delta eller inte i de aktiviteter som erbjuds. Därför skiljer sig fritidslärarens mål och 

syfte från skolans verksamhet. 

 

Huitfeldt (1998) skriver att det är bra när fritidsläraren själv deltar i början av aktiviteten, för 

att förenkla svåra moment samt tillse att alla mår bra och är med på det som händer. Han menar 

vidare att fritidsläraren är delaktig i aktiviteten genom att samla in alla elever, gärna i 

ringformation i början samt i slutet av lektionen. Dels för att berätta vad undervisningen ska 

handla om och dels i slutet av lektionen för att summera hur det gick. Fritidsläraren kan avbryta 

undervisningen mitt i för att visa med hjälp praktiskt exempel hur något ska genomföras (ibid). 

Pihlgren (2011) menar att avslutningen på undervisningen kan vara bra för att få tid till 

reflektion med eleverna för att kunna följa upp samt återkoppling till nästa lektion eller tillfälle. 

Stensmo (2008) beskriver vikten av att fritidsläraren samlar in information om hur 

planeringen fortskrider. Detta kan uppnås genom att samtala med elever och även prata med 

andra som är delaktiga i planen. Samspelet mellan elever och lärare beskrivs vidare viktigt 

inte bara för planering men också för ökad måluppfyllelse: 

 

Elevinflytande kan inte stå i motsats till skolans kunskapsmål men kan ses som ett samspel 

i vilket lärare och elever arbetar mot dessa mål (Lindström & Pennlert, 2012, s41). 

 

Andersson (2013) skriver att på fritidshemmet handlar det alltid om att utgå från elevgruppen. 

Fokus ska ligga på behov och intressen hos eleverna i gruppen. Pihlgren (2011) menar vidare 

att fritidsläraren speciellt ska ha kunskap om de elever som är i behov av särskilt stöd, ett synsätt 

som delas av Andersson: 

 

I denna kollektiva anda anges också̊ vikten av att individerna ska nås, företrädesvis de 

utsatta och de i behov av särskilt stöd (Andersson 2013, s151). 

 

Elevinflytande kan enligt Lindström & Pennlert (2012) vara både direkt och indirekt. Vid 

indirekt inflytande utgår fritidsläraren från elevernas behov och kunskaper. Direkt inflytande är 

när eleverna själva bestämmer vad de ska göra i undervisningen utifrån intressen och önskemål. 

Elevernas inflytande och ansvar ska öka med ålder och mognad. Författarna skriver vidare att 

en didaktisk kompetens som fritidsläraren bör ha i sitt yrkeskunnande är att kunna reflektera 

kritiskt om sig själv samt sin undervisning. För att inte bara lita på beprövade erfarenheter som 

en fritidslärare kan ha samlat på sig efter några år i yrket (ibid). Annerstedt (2001) instämmer 

med Lindström & Pennlert (2012). Genom att reflektera över de olika momenten som 

genomförs i undervisningen ökar insikten om vad man gör samt vad som går att utveckla mer 

(Annerstedt, 2001). 

Lindström & Pennlert (2012) menar att i ett arbetslag ska alla vara införstådda med de mål och 

ramar som finns i verksamheten. Det är även viktigt att se allas olika kompetenser för att 
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använda de på bästa sätt i verksamheten. På så vis kan man genomföra samarbete samt kollegialt 

lärande på en bredare och djupare nivå än en enskild fritidslärare (ibid).  

Sammanfattning av bakgrund 
Sammanfattningsvis har dåtidens arbetsstugor utvecklats betydligt till dagens fritidshem där 

pedagogisk undervisning genomförs dagligen. Elevers intressen, behov och förutsättningar är 

tydligt framskrivet som en nyckelfaktor som ska tas med i de aktiviteter som genomförs i 

fritidshemsverksamheten. Dock är fritidslärarens roll vid planering av idrott och andra fysiska 

aktiviteter mycket bred och har flera olika utgångspunkter att utgå ifrån. Idrott, rörelse samt 

fysisk aktivitet har olika definitioner enligt författarna men samtliga definitioner berör varandra. 

Avslutningsvis visar forskning att elever som rör på sig dagligen genom en fysisk aktivitet ökar 

sin motorik samt koncentrationsförmåga.  
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Metod  

Syftet med rapporten är att synliggöra hur fritidslärare tolkar och använder läroplanen vid 

planering av idrott och andra fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus i fritidshemmet. 

Syftet är vidare att belysa och analysera hur planeringen genomförs i den praktiska 

verksamheten. 

Valet av metod för studien har utgått från att på bästa sätt nå syftet och besvara 

forskningsfrågorna. I detta avsnitt framgår det hur urvalsprocessen gått till samt så ges 

information om informanterna. Vidare redovisas vilka metoder vi använt oss av för att samla 

data och även hur vi bearbetat informationen som samlats in.  

Metod för datainsamling 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att synliggöra hur fritidslärare tolkar 

läroplanen vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter. Kvalitativa metoder betecknas 

enligt Trost (2010) av att man ställer flera enkla och raka frågor och utifrån det får innehållsrika 

och uttömmande svar. Johansson & Svedner (2010) menar på att kvalitativa intervjuer är ett av 

de mest effektiva sätten att samla data, det krävs dock att man som intervjuare ställer rätt frågor 

och är beredd att ställa följdfrågor.  Vi valde att båda två skulle närvara vid intervjutillfällena 

eftersom vi anser att vi då kan samla in så uttömmande data som möjligt. Det kan till exempel 

gälla följdfrågor som den andra inte har uppfattat eller att ta anteckningar. Två intervjutillfällen 

genomfördes dock av en ensam intervjuare. Vi observerade även en lektion som informanten 

hade planerat och som denne genomförde i verksamheten, detta för att belysa och analysera när 

och var idrott och fysiska aktiviteter genomförs i den praktiska verksamheten. Dimenäs (2007) 

menar att fritidslärare använder observationer konstant inom yrket. Johansson & Svedner 

(2010) skriver att observationer är något som i praktiken kanske är det lättaste sättet att samla 

in data på. Det är även ett av de bästa sätten att samla in data om undervisningsprocesser. 

Genom att sammanföra det man observerat med tidigare forskning ökar kunskaperna om ett 

område (Dimenäs 2007). För att undersöka vilka utgångspunkter fritidspersonalen har i sin 

planering valde vi att också samla in dokument som till exempel termins- eller årsplaneringar. 

Detta valde vi att göra för att få en bra överblick över informanternas planeringar och se vad de 

utgick ifrån.  

Urval 
Till denna rapport har vi intervjuat och observerat fem personer. Fyra av informanterna har en 

examen inom fritidspedagogik samt läst och får undervisa i ämnet idrott och hälsa. Den femte 

informanten är utbildad idrottslärare och har även en utbildning inom fritidspedagogik. Alla 

informanter har idrott som sitt ansvarsområde inom fritidsverksamheten. De fem informanterna 

har olika arbetslivserfarenheter samt har jobbat olika länge inom fritidsverksamheten. Vi valde 

att använda oss av dessa informanter av två anledningar. Dels för att vi kommit i kontakt med 

informanterna via verksamhetsförlagd utbildning samt tidigare arbete. Dels är informanterna 

som deltar i studien från två olika kommuner i Sverige. Fyra av informanterna är från en större 

kommun i norra Sverige. Den femte informanten kommer från en mindre kommun i södra 

Sverige. 
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Informanterna anonymiseras med fingerade namn, kategoriseras och sorteras efter olika 

kriterier. 
Namn Utbildning Yrkestitel Examensår År i yrket Årskurser på 

fritidshemmet 

Elevantal på 

fritidshemmet 

Sara Grundlärare 

med inriktning 

mot fritidshem 

Fritidslärare 1995 22 år F-2 76 

Ryan Grundlärare 

med inriktning 

mot fritidshem 

Fritidslärare 1996 21 år F-2 75 

Jonathan Grundlärare 

med inriktning 

mot fritidshem 

Fritidslärare 2012 5 år F-2 77 

Stefan Idrottslärare 

med inriktning 

mot fritidshem 

Idrottslärare 

samt 

Fritidslärare 

2006 7 år 2–6 59 

Oskar Grundlärare 

med inriktning 

mot fritidshem 

Fritidslärare 

samt 

Idrottslärare 

2012 5 år F-5 55 

(Tabell 1) 

Procedur 
Arbetet började med att vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 1) till informanterna, där vi 

förklarade studiens syfte samt vad vi skulle använda materialet till och vilka vi var. Studiens 

forskningsfrågor använde vi som bas när vi utformade våra intervjufrågor (se bilaga 2). I 

missivbrevet hade vi lämnat våra telefonnummer samt mailadresser så att informanterna kunde 

svara oss. I svaren som vi fick av informanterna hade de själva bestämt vilken tid och plats 

utifrån deras schema som kunde vara fördelaktiga att nyttja för intervju samt observation. 

Intervjuerna genomfördes på en plats som informanterna kände sig trygga i. Alla informanter 

valde någon form av ett avskilt rum där vi ostört kunde fokusera på intervjun. Dimenäs (2007) 

menar att platsen för intervjun är av vikt så att den kan genomföras i lugn och ro. 

I samband med intervjuerna gjordes även observationer (se bilaga 3). Informanten fick själv 

välja om de ville bli intervjuade före eller efter observationen, detta för att de skulle kunna 

disponera tiden utifrån deras arbetsschema. Kvale (2009) menar på att du som intervjuare ska, 

ur ett etiskt perspektiv, be intervjupersonen om tillåtelse att få rapportera om det som man pratat 

om i det informella samtalet som sker efter intervjun. Vi tog upp detta med alla informanterna 

i samband med intervju och fick tillåtelse av alla informanter att ta med det som sas både innan 

och efter intervjun. I de fallen där vi genomförde intervjun innan observationen, utförde vi även 

en summerande intervju efter aktiviteten. Detta var för att stämma av med informanten om deras 

syn på hur det gick i aktiviteten. 

Databearbetning och analys 
För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt oss av tre datainsamlingsmetoder. Den första 

metoden, som har använts till alla tre forskningsfrågor, är intervjuer. Intervjuerna spelades in 
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och transkriberades, detta för att vi skulle få en tydlig bild om vad som sagts under intervjuerna 

samt ett strukturerat material. Den andra metoden vi använde var observationer. Under våra 

observationer samlade vi in data genom att beskriva allt som hände under aktiviteten i ett 

observationsprotokoll (se bilaga 3). Den data som vi fick in användes som grund till att svara 

på forskningsfråga tre. Det gjorde även vår tredje valda metod dokumentgranskning. Vi 

använde oss av den metoden genom att ta in fritidslärarnas idrottsplaneringar från detta år samt 

det förra läsåret. Den data som vi fick in av intervjuerna, observationerna och 

dokumentinsamlingen tolkade och jämförde vi innan vi tog ut det viktigaste som vi sedan skrev 

i resultatdelen i denna rapport. Vi valde att strukturera upp resultatet genom att dela upp svaren 

vi fått i olika teman med studiens forskningsfrågor som underrubriker. Dessa analyserades efter 

teman som till exempel fritidslärarnas tolkning och användning av läroplanen samt 

utgångspunkter för fritidslärarnas planering. Alexandersson (1994) menar att om analysen 

struktureras upp på det här viset så kallas det för en tematisk innehållsanalys.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
I denna studie har vi utgått från de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att vi skickade ut missivbrevet och 

fick svar av informanterna att de hade tagit emot informationen samt ville delta. Enligt de etiska 

principerna så rekommenderas att innan observationer genomförs på det område som 

forskningen gäller så ska informanten som observeras ge klartecken att det är godtagbart (ibid). 

I missivbrevet och vid intervjuer samt observationer berättade vi att informanterna under hela 

processen är helt anonyma och att vi inte kommer använda några personuppgifter som kan 

kopplas till dem, då uppfylldes konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

allt material som samlats in kommer att skyddas under tiden som vi arbetar med rapporten och 

kommer därefter att raderas. 

Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet behandlar forskningsresultatens tillförlitlighet. Ett forskningsresultat med hög 

reliabilitet kan vid ett senare tillfälle återskapas av andra forskare. Det handlar om ifall 

informanterna kommer ändra sina svar och om de skulle ge andra svar till en annan intervjuare 

(Kvale, 2007). Eftersom vår studie endast innefattar fem fritidslärare är det omöjligt att säga 

om den är tillförlitlig eller inte. Vid en studie som är så pass liten kan man inte styrka att det 

som man kommit fram till är tillförlitligt, men det ger dock en inblick i hur det kan se ut. 

Validitet eller trovärdighet berör frågan om en metod undersöker vad den påstås undersöka 

(Kvale, 2007). Vi anser att vår studie uppnår detta eftersom vi under hela arbetets gång har 

utgått ifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor när vi skrivit och bearbetat data i den här 

studien.  

Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av tre olika datainsamlingsmetoder till denna studie, detta för att på 

bästa sätt kunna få svar på det vi ville veta. Vi använde oss främst av kvalitativa intervjuer, men 

vi observerade även verksamheten för att se när och var de genomförde idrott och andra 

fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamheten. Vi kände även att vi inte bara ville lita på 

fritidslärarnas ord under intervjun vi valde att även samla in termins- och årsplaneringar för att 

se vilka utgångspunkter de utgick ifrån när de planerade idrottsaktiviteter 

i verksamheten. Eftersom vi i vår studie endast intervjuat fem fritidslärare är det inte möjligt att 

säga om vår metod är tillförlitlig eller inte. Vid en studie som är så pass liten kan man inte 

styrka att det som man kommit fram till är tillförlitligt, men det ger dock en inblick i hur det 

kan se ut. Vi anser att vår studie är trovärdig eftersom vi under hela arbetets gång har utgått 

ifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor när vi skrivit och bearbetat data i den här studien.   
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Tänker vi tillbaka känner vi att de skolor vi valde var lite lika varandra. Vi kunde ha valt 

skolor i andra stadsdelar, till exempel någon skola mitt i stan. Skolorna vi besökte hade alla 

tillgång till en varierande utemiljö med allt man kunde tänka sig. En intressant aspekt hade 

varit att ta upp hur utemiljön ser ut på en skola som inte har tillgång till en stor skolgård. 
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Resultat – Idrott och andra fysiska aktiviteter på fritidshemmet; planering och 

verksamhet 

Resultatet redovisas i enlighet med forskningsfrågorna. Först redogörs fritidslärarnas tolkning 

av läroplanen. Vidare presenteras de olika utgångspunkterna som fritidslärarna använder vid 

planeringen av verksamheten. Sista delen beskriver var och när de fysiska aktiviteterna 

genomförs. 

Fritidslärarnas användning och tolkning av läroplanen vid planering   
Fyra av fem fritidslärare berättar att de tolkar och använder sig av läroplanen på olika sätt vid 

sin planering av verksamheten. De lyfter olika områden som allemansrätten, lekar för de yngre 

eleverna, kontakt med föreningslivet samt att eleverna ska kunna fungera i en grupp och kunna 

samarbeta med andra. Stefan nämner inte läroplanen alls under hela intervjun. Han utgår istället 

mycket ifrån elevernas inflytande. 

  

Mycket det vi gör grundar sig i det som barnen är intresserade av. (Stefan) 

 

Tre fritidslärare berättar att i början av vårterminen sätter de sig ner med sina kollegor på 

avdelningarna och tolkar målen från läroplanen för att göra ett årshjul samt en grovplanering.  

 

Då tittar vi på läroplanen och på våra mål som vi ska sträva efter. Vad är det man ska 

jobba med och varför ska man göra det. Utifrån det gör vi ett årshjul och utifrån det så 

planerar vi aktiviteterna. (Jonathan) 

 

Ryan menar att på så vis kan de tillsammans med sina kollegor ha en bra översikt på aktiviteter 

som de genomfört samt är uppdaterade på vilka aktiviteter som ska utföras de kommande 

veckorna. Oskar och hans kollegor har försökt att göra en grovplanering men menar att det är 

svårt på grund av vädret så de utgår istället mycket ifrån veckoplaneringar. 

Ryan berättar att de följer sitt årshjul för att få ett större perspektiv på vad de ska genomföra 

samt att de då också ser att inget område blir bortglömt. Sara menar att man som fritidslärare 

måste vara flexibel i sitt arbete. Det räcker inte att använda sig av styrdokument när man ska 

planera verksamheten utan man måste även använda sig av andra aspekter som till exempel 

elevernas intressen och behov. 

 

Alla fritidslärare menar att fritidshemsverksamheten dels ska utgå från elevernas önskemål och 

intresse. Eleverna får utrymme och kan påverka verksamheten på ett eller annat sätt i alla de 

verksamheter som har besökts. 

 

Det är viktigt att vi utgår från elevernas önskemål och intresse samt att den är anpassad 

till deras nivå. (Jonathan)  

 

Sen kommer ju då höstlovet och annat, då använder vi förslagslådan flitigt. Det är då 

barnens påhittade aktiviteter som vi då planerar in. (Sara) 

 

Även de andra fritidslärarna berättar att de använder sig av någon slags förslagslåda eller 

liknande för att eleverna ska få påverka verksamheten. Stefan erkänner dock att den förslagslåda 

de har sällan använts men att elevernas inflytande istället får utrymme i den dagliga 

verksamheten. Sara menar att man förvisso har ett uppdrag som är skrivet i läroplanen, men 

hon säger att det är viktigt att man också fångar upp elevernas initiativ. Detta i sin tur bidrar till 

det lustfyllda lärandet. Oskar berättar att de jobbar med elevernas inflytande på flera sätt. Ett 
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av dem är att fritidslärarna som egentligen ska leda en planerad aktivitet istället tar ett steg bakåt 

och överlåter aktiviteten till eleverna. 

 

Ser vi att eleverna startar något eget är det lätt för oss att gå in och vara delaktiga. Det 

är dumt att avsluta en aktivitet som funkar för att börja på en lärarledd. Den kan göras 

nästa vecka. (Oskar) 

Utgångspunkter för fritidslärarnas planering 

Sociala aspekter  
 

A1.  Samarbete  
 

Sara, Oskar och Ryan arbetar mycket med samarbete i sin undervisning. De är båda överens 

om att samarbete är en viktig del inom idrotten och fritidshemmet och menar att det är ett bra 

tillfälle för eleverna att träna på det i de fysiska aktiviteterna. Sara berättar att de i början av 

varje år har ett tema som heter jag-du-vi tillsammans. 

        

Det är ett tema som går ut på att alla barn, antingen de kommer efter sommarlovet som 

gammal eller ny elev, så ska de känna, ja just det detta är skolan. Det är vi tillsammans 

som gör den här skolan och där jag är en del i sammanhanget. Så att man liksom kan 

känna igen namn kanske, känna igen en ny vuxen, man får leka tillsammans och vara i 

olika lokaler. (Sara)  
 

Oskar berättar att de har ett bra samarbete med skolan och försöker göra teman efter vad 

eleverna gör under skoltid   
 

Detta gynnar inte bara eleven utan också fritidshemmets och skolans samarbete vilket i 

slutändan ändå landar i att eleven får en meningsfull fritid. (Oskar)   

A2. Regler  

Stefan anser att regler är viktigt, både de spelregler som används i de olika aktiviteterna och de 

sociala regler som de använder mot varandra dagligen. 
 

Om man tar brännboll som ett exempel, att man förstår hur brännboll går till och vad 

som är viktigt för att man ska kunna spela en runda. (Stefan)   

A3. Det frivilliga deltagandet av eleverna  
 

Ryan påpekar att aktiviteterna på fritidshemmet är frivilliga att delta i och om eleverna inte vill 

delta så behöver de inte.  
 

Detta gäller dock inte under prova på veckorna för den nya förskoleklassen som börjar 

på höstterminen. (Ryan) 
 

Eleverna får under den tiden bekanta sig med de olika miljöerna som fritidshemmet har och se 

att de vet var till exempel den lilla idrottshallen ligger.  
 

A4. Fritidslärarens delaktighet i leken  

Oskar försöker vara delaktig så mycket som möjligt i de aktiviteter som genomförs i 

verksamheten. Han påpekar att eleverna känner sig trygga och tycker det är kul att vara med 

om en fritidslärare är delaktig.  
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A5. Kollegialt lärande och insamling    
 

Jonathan berättar att de brukar komma på nya lekar genom att bolla med andra fritidslärare i 

huset samt att använda sig av internet.   
 

Vi fiskar in nya lekar, bollar med andra i huset samt googlar mycket. (Jonathan)  
 

A6. Nytt material samt återkoppling av aktivitet  
 

Jonathan, Stefan och Ryan lägger stor vikt vid att få in nytt material under årets aktiviteter för 

att inte fastna i de gamla rutinerna. De anser bland annat att nytt material inte bara främjar 

elevernas utan också fritidslärarnas egna utveckling.   
 

Det handlar egentligen om att man hittar aktiviteter eller lekar som barnen gillar istället 

för att bara spela fotboll hela tiden. (Stefan)  
 

Oskar och hans kollegor jobbar med att eleverna får genomföra en lek flera gånger.   
 

Det leder till att eleverna lär sig leken på ett djupare plan. (Oskar)  
 

Stefan anser också att man bör jobba med en aktivitet vid flera tillfällen.  
 

Det handlar egentligen om att om man hittar aktiviteter eller lekar som barnen gillar så 

kanske det är värt att köra dem några gånger. (Stefan)  
 

 A7. Samhällets föreningsliv   
 

På vissa lov under förra året har två av fem informanter tagit hjälp av föreningslivet och bjudit 

in dem till fritidshemmet. Där har de olika föreningarna fått visa eleverna hur deras aktivitet 

eller sport går till. Ryan tar upp att det står i styrdokumenten att fritidshemmet ska ha kontakt 

med föreningsliv.   
 

Detta är något vi försöker få med i vår planering årligen. (Ryan)   
 

Ryan har bra kontakt med en tidigare kollega som nu jobbar inom handbollsförbundet och som 

har varit och hälsat på flera gånger och pratat om handboll. Han har även en kollega på samma 

avdelning som spelar i ett av traktens innebandylag. Kollegan har vidare kontaktat spelare ifrån 

innebandylaget som har varit och besökt fritidshemmet och spelat innebandy med eleverna.  

Ryan och Sara berättar att de båda har varit i kontakt med en schackklubb och även haft besök 

av kampsportsklubbar av olika slag. Stefan lägger också fokus på föreningsliv och har kontakt 

med ett lokalt hockeylag. Fritidshemmet har vid ett flertal tillfällen åkt till den lokala ishallen 

och spelat ishockey med spelare från herrlaget.   
 

Om någon elev inte vill vara med så kan en fritidslärare med sin närvaro i leken hjälpa 

till att våga vara delaktig. (Oskar)   
 

Han berättar också att elever som inte vill delta i de styrda fysiska aktiviteterna får följa med 

till idrottshallen och titta på. Han menar att när de suttit på sidan en stund vill de också vara 

med.  
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Formella aspekter 

   

B1. Ord, Begrepp och Säkerhet  

Sara beskriver att de lägger fokus på ord och begrepp, detta för att få en förståelse för de 

aktiviteter som de genomför i verksamheten. Hon berättar vidare att hon och hennes kollegor 

på fritidshemmet är tydliga med säkerhet i den miljön som aktiviteterna genomförs i. Det gäller 

också respekt för de olika redskapen som används vid respektive aktivitet.  
 

Jag tycker det är viktigt att man förstår vad det är man håller på med för redskap och där 

försöker jag gå igenom alla redskap med dem så att de förstår att den här plinten kanske 

inte är så bra att hjula på. (Sara)  
 

B2. Motoriska grundrörelser  
 

Samtliga fem fritidslärare nämner att de jobbar med elevernas motorik.  
 

Står i läroplanen att de (eleverna) ska få träna att gå på olika underlag.  (Sara)  
 

Oskar menar att han och hans kollegor vill rikta extra fokus på elevernas motoriska 

grundrörelser och färdigheter, det gäller både grov- och finmotorik. De försöker ha en fysisk 

aktivitet varje dag som ska gynna elevernas motoriska utveckling.   
 

Eftersom vi på fritids också är idrottslärare för klass F-3 på förmiddagar så har vi bra 

överblick vart behovet finns. (Oskar)  
 

B3. Personalstyrkan  

Sara menar att en av anledningarna till att de inte har hunnit med allt de vill göra under ett år 

har varit på grund av mycket sjukfrånvaro hos kollegorna samt flera personalbyten på 

avdelningen.   
 

Detta har i sin tur lett till att vi inte har kunnat driva frågor kring idrott och fysiska 

aktiviteter på ett systematiskt sätt. (Sara)  
 

Känslomässiga aspekter  
 

C1. Rörelseglädje och Lust   

Ryan lägger stor vikt på att eleverna ska känna rörelseglädje. Han berättar vidare att det är 

mindre viktigt hur elever rör sig.   

 

Det viktiga är att eleverna rör sig och att de vill röra på sig. (Ryan)  
 

 

Sara berättar att de ofta utgår ifrån lust vid planeringen. Hon menar att eleverna ska tycka att 

det är lustfyllt att vara delaktiga i leken. Det ska finnas uppdrag för alla elever i leken samt så 

lite ställtid som möjligt.   

 

Det ska också vara lagom anpassat så att eleverna kan känna att det är för dem samt att 

de tycker det är roligt. (Sara)  

 

C2. Inspiration 
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Alla fritidslärare inspirerar sina elever på olika sätt. Sara, Ryan, Jonathan och Oskar har 

samlingar dagligen som de använder för att inspirera eleverna att delta i de aktiviteter som ska 

genomföras. Ryan berättar att han på samlingen varje måndag presenterar alla veckans 

aktiviteter. Han berättar att de även har en mer detaljerad presentation av aktiviteten samma 

dag som den ska genomföras.  
 

Det är viktigt att man presenterar aktiviteten på ett sånt sätt att de förstår vad de ska göra 

eller att försöka locka dem genom att göra det spännande så de blir nyfikna och på så 

sätt väljer att vara med. (Ryan)   
 

Sara uttrycker att det också handlar mycket om att inspirera eleverna genom att prata med 

dem under veckan om de aktiviteter som kommer att genomföras i verksamheten.  
 

Det kan vara i ett dagligt samtal vid schematavlan, det kan räcka med frågan, har du 

sett att vi ska ha den här aktiviteten, ska du inte vara med? Det kan räcka för att 

eleverna ska bli inspirerade och känna att de vill delta. (Sara)   
 

Stefan berättar att alla elever inte tycker allt som görs på fritidshemmet är roligt. Han menar att 

om man lyckas peppa eleverna att prova nya saker eller att de utvecklas i de aktiviteter de redan 

har provat så blir eleverna kanske sugen på att lära sig mer.  
 

Jag vet inte vad man ska kalla det, men det blir på något sätt mitt pedagogiska 

ledarskap. Det blir viktigt för att de ska kunna, eller för att de ska tycka det är roligt att 

prova nya saker. (Stefan)   
 

Tre fritidslärare tar upp att de inspirerar och förbereder eleverna genom att skicka ut 

information i form av veckobrev varje fredag. På så vis kan både elever och vårdnadshavare 

ta del av vad som kommer att hända den kommande veckan i fritidsverksamheten. Alla fem 

fritidslärare berättar att de även har ett veckoschema synligt på en central plats på 

avdelningen. Där kan elever och vårdnadshavare se vad som kommer att ske under veckan.  
 

C3.  Spännande aktiviteter  
 

Jonathan och hans kollegor försöker göra de fysiska aktiviteterna så spännande som möjligt.  
 

Vi försöker göra den så spännande som möjligt så att så många barn som möjligt kan 

välja den och får röra på sig lite.  (Jonathan)  
 

C4. Spontanitet   
 

Stefan menar att det går att vara hur spontan som helst i fritidshemsverksamheten. Han tycker 

att något sådant kan väcka ett intresse att använda kroppen på ett helt annat sätt hos eleverna.   
 

Man kan göra nästan vad som helst, det kan till exempel vara att prova göra 

en parkourbana på skolgården. (Stefan)  

Miljöer för idrott och fysiska aktiviteter i fritidsverksamheten 

Fritidshemmens idrottsmiljö inomhus 

En av fritidslärarna menar att det pågår idrott eller fysiska aktiviteter hela tiden i verksamheten, 

men det händer framförallt i utemiljön. 

 

Inne går ju inte att ha något då det skulle bli ett evigt spring. Men ute är det ju hela tiden. 

(Sara) 
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En annan fritidslärare har nämnt att de har nyttjat innemiljön på avdelningen till fysisk aktivitet. 

 

Det kan vara att vi tar hit madrasser och de får stå på händer eller att de kan göra någon 

sorts rörelsebana i ett klassrum. Gör man något sånt får man då vara noga att eleverna 

vet att detta sker nu och bara nu och det är en styrd aktivitet vi gör. Det här kommer inte 

vara något som man kan göra när som helst. (Ryan) 

 

Tre fritidslärare delar en mindre idrottshall tillsammans med en annan fritidshemsavdelning på 

skolan. Jonathan berättar att detta gör att de har blivit tilldelade varsin dag i veckan för att 

använda den. Denna idrottshall är mindre än en vanlig idrottshall och innehåller mindre material 

än de idrottshallar som de andra två fritidslärarna har tillgång till. Oskar och Stefan har en 

fullstor idrottshall och de har tillgång till mycket material på sina fritidshem. Oskar berättar att 

de har tillgång till idrottshallen varje dag.  

 

Eftersom den ligger vägg i vägg kan vi använda den när vi vill och kan. (Oskar) 

 

För de andra fyra fritidslärarna finns lokalen inte i direkt anslutning till fritidshemmet men inom 

gångavstånd inomhus. Oskar och Stefan berättar att deras stora idrottshallar ger dem möjlighet 

att flytta in eventuella planerade uteaktiviteter vid dåligt väder.  

Fritidshemmets idrottsmiljö utomhus 

Alla fritidslärare berättar att de har tillgång till stora gräsytor på eller i anslutning till 

skolområdet. Samtliga skolgårdar är även utformade med grus- och asfaltytor. Oskar berättar 

också att de har en kulle som används till flera olika aktiviteter vid olika årstider. Stefan har 

även fri tillgång till en konstgräsplan under sommarhalvåret. Samtliga fritidslärarna nyttjar sina 

olika utemiljöer till idrott och andra fysiska aktiviteter under de olika årstiderna. Under vår och 

sommar nämner alla fritidslärare att de nyttjar sin utemiljö till sin fulla potential.  

Alla fritidslärare berättar att de alltid har möjlighet att vara utomhus oavsett säsong på året. 

Stefan menar att aktiviteterna anpassas utifrån var de genomförs och beroende på säsong.  

 

På sommaren är det framförallt fotboll och bandy som gäller och på vintern är skidåkning 

och skridskor populärt. (Stefan) 

 

Samtliga fritidslärare berättar även att den grusplan som de har tillgång till spolas på vintern 

och nyttjas som isbana. Något alla fritidslärare tagit upp som något de regelbundet gör under 

vintersäsongen är skridskoåkning. Oskar menar att om de har tur så har de snö och minusgrader 

någon gång under vintern. Då passar de på att åka skridskor, pulka, madrass och skidor. Oskar 

berättar dock att vintern förra året och i år knappt höll i sig mer än två eller tre veckor. Längre 

upp i norr tar de fyra fritidslärarna upp skridskor och skidor som en självklar aktivitet som 

eleverna har möjlighet att göra under stora delar av vinterhalvåret. Oskar och hans kollegor i 

söder har dock genomfört Vasaloppet med sina elever. De har även genomfört både vinter och 

sommar OS med eleverna under året som har gått. Stefan tar upp att de också brukar hålla i 

snölekar på vintern, ofta på den tennisplan de har tillgång till eftersom de då har en fysisk ram, 

något som gör att eleverna inte springer för långt bort och är lätta att hålla koll på. 

 

På grund av de stora elevgrupperna anser tre av fem fritidslärare att det ibland kan bli svårt att 

hinna med att knyta skridskor. 

 

Vi uppmanar eleverna att åka skridskor men tyvärr har vi inte alltid tid att knyta. (Ryan) 
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Ryan menar dock att de uppmanar eleverna som kan knyta sina egna skridskor att hjälpa sina 

kompisar. På så sätt får fler elever möjlighet att åka. 

 

De öppna ytorna som under vintern används som isbana används på sommaren istället till att 

spela bland annat fotboll, brännboll, kubb och många andra fysiska aktiviteter. 

Samtliga fritidslärare har beskrivit att de har ett skogsområde som de nyttjar olika delar av året. 

Fyra av fritidslärarna har skogsområdet på skolgården medan Oskar har några minuters 

promenad till den platsen. I skogen har en fritidslärare beskrivit att de genomfört lekar som 

kurragömma och kull-lekar.  

 

Två fritidslärare beskriver en återkommande aktivitet som de brukar ha på fritidshemmet 

årligen. Den fokuserar på uteverksamhet och de kallar den aktiviteten för “gröngölingarna”. 

Gröngölingarna beskrivs som en uteaktivitet som går ut på att eleverna lär sig att vara ute i skog 

och mark samt tycka att det är roligt. En av fritidslärarna menar att i grund och botten handlar 

det om scoutingverksamhet och berättar att de jobbar ämnesintegrerat med idrott och slöjd. 

 

Där är eleverna ute och gör allt från att tälja, göra eld, göra kolkritor, åka skidor, göra 

idrottslekar osv. (Ryan) 

 

Tre fritidslärare nyttjar en äventyrslekpark i anslutning till skolområdet som de brukar besöka 

regelbundet med eleverna.  

 

Det gör vi ofta när andan faller på eller när eleverna önskar det. (Jonathan) 

Sammanfattning av resultatet 
Fritidslärarna lägger mycket fokus på elevernas inflytande, intressen, kunskaper samt behov. 

De nämner även samarbete och inspiration som viktiga utgångspunkter för verksamheten. De 

har även målen från läroplanen i bakhuvudet både vid planeringar samt i genomförande av 

aktiviteter i verksamheten. De jobbar mycket utifrån de olika ramfaktorer och förutsättningar 

som de har. Samtliga fritidslärare nämner många utgångspunkter vid planeringsarbetet. Dessa 

behandlar många olika aspekter av planeringsarbetet som till exempel rörelseglädje, inspiration 

eller ramfaktorer som personalstyrkan. Samtliga fritidslärare strävar efter att använda de olika 

lärmiljöerna så att eleverna kan utvecklas i sin egen takt. De olika fritidshemmen ser olika ut 

men innehåller också många likheter när det kommer till utemiljön. Fritidslärarna i studien hade 

olika åsikter kring innemiljöns användningsområden. 
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Analys 

I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet som vi har fått fram samt jämföra med 

bakgrundslitteraturen. De forskningsfrågor som använts i denna studie kommer att vara rubriker under 

analysen. 

Hur tolkar och använder fritidsläraren läroplanen? 

Läroplan och elevers inflytande 

Resultatet visar att alla fritidslärare på något sätt använder sig av läroplanen vid planering och 

genomförande av fysiska aktiviteter i verksamheten. Dock är det bara fyra av dem som nämner 

detta vid intervjutillfället som genomfördes i denna studie. Stefan nämner istället att han lägger 

fokus på elevernas intresse. Detta går att tolka som att Stefan inte värdesätter läroplanen vid sitt 

planeringsarbete. Det framkommer dock att Stefan omedvetet utgår från vad som står i 

läroplanen i mycket av det han säger och gör i verksamheten. Fritidslärare ska använda första, 

andra samt den fjärde delen av läroplanen som grund för planering och genomförande av 

undervisningen i fritidshemmet (Skolverket, 2016b).  Skolverket (2016a) menar att fritidslärare 

ska utgå̊ från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Detta betonar Lindström & Pennlert 

(2012) då de menar att elevernas inflytande ska tillsammans med fritidslärarnas planeringar ses 

som ett samspel för att nå fritidshemmets valda mål. Författarna menar att elevinflytande kan 

ske både direkt och indirekt i fritidsverksamheten. Oskar berättar att om eleverna har börjat leka 

en lek så avbryter de den inte för att starta en lärarledd aktivitet utan låter den fortgå. Lindström 

och Pennlert, (2012) kallar detta för direkt inflytande. Indirekt inflytande enligt Lindström och 

Pennlert (2012) är det som Jonathan utgår från när han planerar aktiviteter. Han berättar att han 

utgår utifrån elevernas önskemål och intressen samt att aktiviteterna är anpassade till elevernas 

nivå. Det går att tolka som att fritidslärare använder sig av olika typer av inflytande i både 

planering och genomförande. I resultatet uppmärksammas att fritidslärarna gör sina planeringar 

på olika sätt. Tre av fritidslärarna berättar att de använder sig av ett årshjul samt en 

grovplanering. Vid början av höstterminen bryter de ner läroplanen och väljer ut de mål som de 

ska sträva efter.  De planerar sedan in aktiviteter utifrån det, aktiviteter som förs in i ett årshjul 

eller i grovplaneringen. Utifrån det struktureras och planeras aktiviteter in under året. Grindberg 

& Jagtôien, (2000) skriver att vid planeringar kan läroplanen bryts ner och tolkas till den egna, 

dessa mål ligger till grund för teman och veckoplaneringar. Oskar menar att på grund av väder 

så kan de bara planera aktiviteterna veckovis. 

 
Läroplanen och elevernas inflytande är två viktiga utgångspunkter men det finns många andra 

utgångspunkter som fritidslärarna använder sig av vid den pedagogiska planeringen samt i 

genomförandet av aktiviteter i fritidshemsverksamheten. 
 

Vilka utgångspunkter har fritidslärarna i sin planering och vid det praktiska 

genomförandet i verksamheten?  

Sociala utgångspunkter: 

Samarbete  

Skolverket skriver i fritidshemmets kapitel i Skolverket (2016a) att fritidshemmets 

undervisning ska ge eleverna möjlighet att samarbeta med andra elever. Samarbete är något 

som framförallt Sara, Oskar och Ryan trycker på. De menar, precis som vi tagit upp i resultatet, 

att samarbete är något som är mycket viktigt inom verksamheten och menar att samarbete är 

något som eleverna får möjlighet att träna på i många av de fysiska aktiviteter som de har i 
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fritidsverksamheten. Pihlgren (2011) instämmer och menar att elevers lärande sker till stor del 

i grupp eller genom interaktion med kamrater och att detta kallas för samlärande.  

Fritidslärarens delaktighet i leken,  

Oskar beskriver att han gillar och försöker vara delaktig i de aktiviteter som eleverna genomför. 

Han menar att det blir lättare om fritidsläraren är med i leken och kan hjälpa elever att våga 

vara delaktig. Huitfeldt, (1998) skriver att det är bra när fritidsläraren deltar i aktiviteterna. Det 

gäller under hela aktiviteten, dels för att förenkla svåra moment men också för att se att alla 

mår bra och är med på det som händer. 

 

Kollegialt lärande 

Lindström & Pennlert, (2012) har tagit upp att i ett arbetslag är det en fördel om fritidslärare 

jobbar tillsammans med de mål och ramar de har att rätta sig efter. Att ta tillvara på allas olika 

kännedom om området leder till kollegialt lärande. Detta leder till en djupare och bredare 

förståelse än en ensam fritidslärare. Jonathan berättar att de brukar komma på nya lekar genom 

att bolla med andra fritidslärare i huset samt att använda sig av internet. 

Formella utgångspunkter: 

Säkerhet, regler, ord & begrepp 

Två av fritidslärarna lyfter att de lägger fokus på säkerhet och regler för de redskap, aktiviteter 

de genomför samt de sociala reglerna. Stefan menar att det både gäller spelregler men även de 

sociala regler som eleverna använder mot varandra dagligen. Skolverket (2016a) menar att 

eleverna även ska lära sig enkla lekar och deras regler. Sara lägger fokus på ord och begrepp 

för att eleverna ska få en förståelse för de aktiviteter som de ska genomföra. Hon berättar också 

att hon lär eleverna att respektera de olika redskapen som används vid respektive aktivitet.  

Motoriska grundrörelser  

Detta är något som samtliga fritidslärare berättar att de jobbar med. Sara trycker extra mycket 

på detta eftersom hon menar att det står i läroplanen att elever ska få träna på att röra sig på 

olika underlag. Detta överensstämmer med Skolverket (2016b) som tar upp att ett av de 

långsiktiga målen är att eleverna ska röra sig allsidigt i olika miljöer. Oskar jobbar på 

förmiddagarna som idrottslärare för klasserna F-3 som han även har på fritidshemmet på 

eftermiddagen. Han menar att han och hans kollegor riktar fokus på elevernas motoriska 

grundrörelser, både grov- och finmotorik. Han beskriver att de försöker ha en fysisk aktivitet 

varje dag som ska gynna elevernas motoriska utveckling. Ohlsson (2015) instämmer med det 

Skolverket skriver och menar att elever som vistas ute och framförallt i naturen skapar sig en 

bättre motorik. Det gäller både grov- och finmotorik samt balans.  

Känslomässiga utgångspunkter: 

Rörelseglädje och lustfyllda aktiviteter  

Det framgår att några av fritidslärarna planerar och skapar idrott och andra fysiska aktiviteter 

utifrån rörelseglädje och lust. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva 

rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva (Skolverket 2016a, 

s25). Detta är något som Ryan lägger mycket vikt vid. Han utgår från att eleverna ska känna 

rörelseglädje i de aktiviteter han planerar och genomför. Han berättar också att det är mindre 

viktigt hur eleverna rör sig utan de ska vilja röra på sig. Sara planerar för att eleverna ska tycka 

det är lustfyllt att delta i leken. Hon beskriver att hon anpassar aktiviteter så att eleverna ska 

känna att det är för dem samt att eleverna ska tycka det är roligt. 
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Inspiration  

Inspiration är något som alla fritidslärare tog upp under intervjuerna som genomfördes. I 

resultatdelen av denna studie kan man läsa att fyra av fritidslärarna väljer att använda de dagliga 

samlingarna till att inspirera eleverna till att delta i de fysiska aktiviteter som erbjuds i 

verksamheten. I Skolverket (2016b) tar Skolverket upp att fritidsläraren ska utmana eleverna 

genom att inspirera dem till nya upptäckter. Skolverket tar även upp detta i Skolverket (2016a) 

där de beskriver att elever kontinuerligt ska inspireras. Stefan menar att om man lyckas inspirera 

dem till att prova nya saker och märker att det är kul kan de bli sugen att lära sig ännu mer.  Sara 

berättade, precis som vi tidigare nämnt i resultatet, att hon ofta använder det dagliga samtalet 

till att inspirera eleverna till att vara med i de aktiviteter som erbjuds. Hon menar att det kan 

räcka med att man frågar eleverna om de inte vill vara med för att de ska följa med och prova 

aktiviteten.  

När och var genomförs idrott och fysiska aktiviteter i fritidsverksamheten? 

På avdelningen inomhus  

Något som skiljer sig betydligt under intervjuerna är att bara en av fritidslärarna har nämnt att 

de har nyttjat innemiljön på avdelningen till fysisk aktivitet. Grindberg och Jagtôien (2000) 

menar att innemiljön ofta ses som en begränsande faktor vid fysisk aktivitet. Ryan berättar dock 

under intervjun att han på lov eller liknande brukar ta fram madrasser och lägga ut på golvet på 

fritids. Eleverna får då göra allt från att träna på att stå på händer till att de tillsammans bygger 

en rörelsebana i klassrummet. Grindberg och Jagtôien (2000) och Ryan är överens om att 

fritidslärarna tidigt ska bestämma och berätta för eleverna vilka lekar som är godkända och inte. 

Ryan påpekar också att det är något som de är tydliga med vid dessa tillfällen, det sker nu och 

det kan inte genomföras när som helst.   

Idrottshallar  

I Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet (Skolverket ,2014) menar att 

fritidshemmets innemiljöer vara säkra, trygga, hälsosamma och utvecklande. Två av 

fritidslärarna har tillgång till en fullstor idrottshall, de andra tre har dock endast tillgång till en 

mindre hall eller ett “rörelserum” som några av dem uttrycker det. De tre som saknar en stor 

idrottshall har möjlighet att under lov kunna nyttja en idrottshall i en närliggande skola. Detta 

är dock bara om fritidshemmet på den skolan inte själva använder lokalen. Oskar har 

idrottshallen vägg i vägg med sitt fritidshem, vilket skiljer sig från de andra som får gå en bit 

även om lokalen ligger i samma hus. Något som även skiljer är att Stefan och Oskar är ensamma 

fritidsavdelningar på skolan. Vilket gör att de inte behöver ta hänsyn till andra som vill nyttja 

idrottshallen. De tre andra fritidslärarna delar rörelserummet med en fjärde avdelning vilket gör 

att de bara kan nyttja den en dag i veckan. Materialet som finns att tillgå skiljer sig i 

fritidshemmens idrottshallar. De tre fritidslärare som jobbar i samma byggnad men på olika 

avdelningar har olika syn på materialet som finns i rörelserummet. En av dem tycker att 

materialet som de har tillgång till är tillräckligt. De andra två menar dock att de skulle vilja ha 

en bredare repertoar med mer material. Grindberg & Jagtôien (2000) menar att materialresurser 

skiljer sig betydligt mellan olika fritidshem. En del verksamheter har mycket att välja på medan 

andra har en begränsad tillgång av material. Stefan och Oskar är fullt nöjda med det material 

som de har i sina idrottshallar. Oskar menar att de vid dåligt väder kan flytta in den planerade 

uteaktiviteten om det skulle krävas. Oskars idrottshall är nybyggd sedan 4 år och är toppmodern 

medan de andra fritidslärarnas idrottshallar är betydligt äldre än så. Detta kan vara en faktor 

som spelar roll då Oskar har fått en uppdatering på både lokal och material vilket gör att det 

uppskattas mer än de andra fritidslärarna.   
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Utemiljön  

Samtliga fritidslärare är nöjda med den utemiljön som de har tillgång till. De har alla tillgång 

till stora gräs-, grus- och asfaltsytor samt de har även alla nära till skogsområden. Under 

vinterhalvåret då studien gjordes låg mycket fokus på skridskoåkning, och samtliga fritidslärare 

nämnde skridskor som en aktivitet de regelbundet erbjuder eleverna. Ericsson (2009) menar att 

en bra utemiljö är viktigt eftersom det ger eleverna möjlighet att sänka sin stressnivå. Stefan 

nämner att han brukar försöka vara spontan och flexibel i verksamheten. Han har till exempel 

tillsammans med eleverna skapat en parkourbana på skolgården. Nilsson (2012) menar att det 

är viktigt att man ger eleverna miljöer där de får utveckla sina grundmotoriska rörelser till 

exempel hoppa/landa, rulla, klättra, balansera samt gå. Skolverket (2016a) tar också upp vikten 

av att jobba med de grovmotoriska grundformerna. 
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Diskussion  

Vi ville med denna studie öka kunskapen om hur fritidslärare tolkar och använder läroplanen 

vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus i fritidshemmet. 

Vidare ville vi belysa och analysera hur planeringen genomförs i den praktiska verksamheten.   

 

Vi lyfte tidigare i studien att vi båda har läst till idrottslärare och är intresserade av idrott och 

fysisk aktivitet i fritidshemsverksamhet. Den syn vi hade på detta område innan studien var 

begränsad då våra erfarenheter endast kom från verksamhetsförlagd utbildning, kortare vikariat 

samt arbete vid en betydligt mindre skola än de som studien grundar sig på. Vi tänkte att de 

fritidslärare som bedriver de fysiska aktiviteterna jobbade på ungefär samma sätt.   Utifrån det 

resultat vi har fått så har det framkommit att det skiljer sig i flera avseenden. 

 

Våra resultat har visat att man på de olika fritidshemmen använder olika utgångspunkter när de 

planerar sin verksamhet. Fyra av fritidslärarna nämnde läroplanen som en självklar 

utgångspunkt, samtidigt som den femte fritidsläraren inte alls tog upp läroplanen under 

intervjun. Det är svårt att säga om detta var på grund av okunskap av uppdraget eller om 

uppdraget är en självklarhet för denne och att han därför valde att inte nämna det. En anledning 

till detta kan vara det faktum att han är utbildad idrottslärare med en andra utbildning inom 

fritidshemspedagogik. De andra fritidslärarna vi intervjuade var utbildade fritidslärare med en 

andra utbildning inom idrott och hälsa. Skillnaden i utbildningen kan var en anledning till att 

han inte utgår ifrån läroplanen i samma utsträckning som de andra fritidslärarna.  

 

Något som genom hela studien var centralt var att elevernas inflytande är en viktig aspekt. I 

Skolverket (2016a) skriver Skolverket om det som en nödvändighet i verksamheten. Elevernas 

inflytande ska tillsammans med styrdokument ligga till grund för den pedagogiska verksamhet 

som ska råda på fritidshemmen. Det framgår att samtliga fritidslärare tar hjälp av elevernas 

intressen, behov och förutsättningar för att kunna hjälp dem i sin utveckling. Det kan till 

exempel vara en förslagslåda där eleverna kan lämna lappar med förslag. Denna låda ska dock 

fritidlärarana komma ihåg att tömma och sedan använda förslagen i planeringsarbetet. Att den 

står centralt inne på avdelningen måste inte leda till att den används utan den kan lika gärna 

glömmas bort. Då kan det istället vara bättre att göra som Stefan. Han har istället en muntlig 

dialog med eleverna där de får komma till honom och berättar vad de vill göra och så försöker 

de utifrån dessa förslag planera verksamheten.   

 

Något som överraskade oss var vilka möjligheter som samtliga fritidshem faktiskt hade 

utomhus. Alla fritidshem hade otroliga utemiljöer med stora öppna ytor, tillgång till skog och 

även tillgång till en fotbollsplan. Några av fritidslärarna hade till och med en sjö att nyttja vilket 

vi anser var något som ska uppskattas högt. Oskar måste dock hyra en buss för att ta sig till sjön 

vilket gör att fritidshemmets ekonomi blir lidande. På vintern har de alla tillgång till en isplan 

att åka skridskor på och de har inte heller långt till skidspåret. Oskar berättar att han har 

möjlighet att flytta in en uteaktivitet in i idrottshallen om det är dåligt väder ute. Detta är något 

vi ställer oss kritiska till. Skolverket (2016b) skriver att eleverna ska röra sig allsidigt i olika 

miljöer, och om de flyttar in aktiviteten direkt det är dåligt väder ute kommer eleverna främst 

vara inne i gympasalen. Vi anser att eleverna ska vara ute och lära sig att det är roligt att vara 

ute, även om det är regnigt. Vi var dock och intervjuade i mars och denna skola är belägen i 

södra Sverige. Det är därför förståeligt att han väljer att flytta in en del aktiviteter eftersom 

skolgården till största del var full med slask. Dock är det av största vikt att han inte blir för 

bekväm i detta och alltid flyttar in aktiviteterna när det blir dåligt väder. 
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Det som förvånade oss var att bara en av fritidslärarna berättade att han ibland höll i aktiviteter 

inomhus inne på avdelningen. Vi anser att det är fördelaktigt att som fritidslärare nyttja alla 

olika miljöer till att skapa tillfällen för idrott och andra fysiska aktiviteter, inte minst i de mest 

oväntade miljöer. Något som vi både har hört under vår uppväxt och som även nämns i denna 

studie är uttrycket "Inomhus blir det bara spring". Att eleverna springer inne på fritidshemmet 

är något som anses som något fult eller otillåtet. En av oss har under tidigare arbete på 

fritidshem också tänkt utanför boxen i fråga om vad man kan göra inomhus samt vad som är 

godtagbart eller inte. En dag ville eleverna som var kvar på eftermiddagen ha en bollek i en 

snarlik liten idrottshall som tre fritidslärarna har i denna studie. Här fanns omklädningsrum, 

dusch, bastu samt fritidsavdelning i anslutning till idrottshallen vilket gjorde att även de 

rummen blev en miljö att nyttja. Innan leken började hade vi en regelgenomgång och gjorde 

klart att denna aktivitet endast var då och inte hörde till den vardagliga verksamheten. Eleverna 

fick stort inflytande både vid aktivitet samt val av miljö som skulle nyttjas. När det vad dags att 

plocka ordning fanns det material överallt i alla tänkbara skrymslen och vrår men eleverna var 

mycket nöjda med den aktiviteten.   

 

Hur fritidsläraren inspirerar eleverna att delta i de aktiviteter som erbjuds i denna studie har 

framkommit på flera olika sätt. I Skolverket (2016b) står det att fritidsläraren ska utmana 

eleverna genom att inspirera dem till nya upptäckter. Skolverket (2016a) menar att elever även 

kontinuerligt ska inspireras. Resultatet visar att inspiration ofta sker genom att fritidsläraren 

berättar vilka aktiviteter som kommer att genomföras på en samling i början av veckan. Att 

göra detta medvetet under samlingstillfällen dagligen samt att fritidsläraren tidigare har skickat 

ut ett veckobrev gör att eleverna får en förvarning eller inspiration om vad som komma skall. 

Det dagliga samtalet mellan fritidslärare och elev kan göra att elever provar nya saker samt 

aktiviteter. Detta kan ske genom att fritidsläraren berättar med spännande röst eller något kul 

som har hänt på samma aktivitet tidigare, det kan räcka för att inspirera eleven att våga prova. 

Att fritidsläraren är delaktig i aktiviteter som genomförs ser vi positivt på, dels för att där kunna 

inspirera elever att våga vara med, men också för att visa att vuxna kan leka och det inte är 

pinsamt att vara med. Fritidslärarens ledarskap i verksamheten fångar eleverna på många olika 

sätt. I de observationer som vi har gjort så kunde vi se att det lyste i ögonen på både elever men 

även fritidslärare när aktiviteten genomfördes.  

 

Samtliga fritidslärare skapade aktiviteter som innefattar rörelseträning samt motoriska 

grundrörelser som får utrymme i många olika former för elever. Vilket kan diskuteras och 

förstås i relation till tidigare forskning och litteratur där Nilsson (2012) skriver att det är viktigt 

att ge eleverna en allsidig rörelseträning i årskurs 1–5 för att skapa en bra grund för fortsatt 

fysiskt liv. Vi anser att en allsidig rörelseträning i fritidshemsverksamheten är av största vikt 

för alla elever oavsett ålder. Ohlsson (2015) beskriver att de elever som vistas ute, framförallt i 

naturen, skapar sig en bättre motorisk förmåga. Det gäller både finmotorik, grovmotorik och 

även balans. Ericsson (2006) menar att elevernas grovmotoriska förmåga ökar när de ofta har 

fysiska aktiviteter och motorisk träning. Om fritidshemmen fortsätter komplettera skolan med 

idrott och andra fysiska aktiviteter så kanske vi kan nå det som Ericsson fick fram i sin forskning 

i Bunkefloprojektet. Ericsson forskning visade på förbättrade skolresultat samt högre 

koncentrationsförmåga bland eleverna vilket skulle ses som positivt i bland annat PISA 

undersökningar.  

 

En viktig del som endast en fritidslärare muntligt uttryckt är elevernas sociala utveckling. 

Fritidsläraren anser att både spelregler och även de sociala regler som elever använder mot 

varandra dagligen är mycket viktiga. Detta är något som går att avläsa från alla fritidslärare i 

de svar som de gav under intervjuerna. Vi kan även se det på de utgångspunkter som de har 
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berättat att de använder vid planeringen, där en av de stora utgångspunkterna är samarbete. Två 

av fritidslärarna berättar att samarbete är något som eleverna får möjlighet att träna på i många 

av de fysiska aktiviteterna. Detta är en av grundstenarna i verksamheten varje hösttermin då det 

kommer nya elever till fritidshemmet. Då får fritidslärarna och de äldre eleverna hjälpa de nya 

eleverna så att de får en så bra start som möjligt på sitt äventyr i fritidshemsverksamheten. 

Vidare ser vi att elevernas sociala utveckling hamnar i skymundan men samtidigt genomsyrar 

allt det som ett fritidshem står för. Bara att fritidslärare möter upp eleverna på morgonen med 

ett "god morgon" så börjar den sociala utvecklingen hos eleven på fritidshemmet. Denna 

utveckling fortsätter tills eleven säger "hej då" på eftermiddagen innan hemgång. Tiden 

däremellan är fylld av situationer där elevernas sociala utveckling främjas. Några exempel för 

dessa situationer är i lek, samlingar och matsituationer. Elevernas sociala utveckling formar 

dem till hur de kommer möta andra människor i framtida livet. På så vis anser vi att det är ett 

viktigt uppdrag för fritidslärare att sätta gränser för vad som är tolererat att uttrycka och bete 

sig mot varandra i den verksamhet som de vistas i dagligen. 

 

Personalstyrkan är inget som tidigare litteratur har lyft men är en av de viktiga utgångspunkter 

som en fritidshemsverksamhet behöver ha för att kunna genomföra aktiviteter över huvud taget. 

Sara berättar att de har haft det tungt på deras fritidsavdelning under en längre tid med 

sjukdomar i personalgruppen. Hon menar att detta har gjort att de inte kan lägga fokus på 

planeringar för idrott och andra fysiska aktiviteter. Hon berättar att tid på planeringar har gått 

åt till att hålla verksamheten flytande. Vi anser att alla delar i en verksamhet ska prioriteras 

även vid personalförändring. Under planeringstid får de skapa ett schema eller mall som 

innefattar alla aktiviteter som ska genomföras i veckan. Att få förhinder är svårt att förutse men 

genom att de planerar och diskuterar tillsammans så kan man hoppa in eller täcka upp för en 

kollega vid olika förhinder. 
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Slutsatser 

Vi anser att fritidshemmet har en otrolig möjlighet att skapa aktiviteter som främjar elevernas 

fysiska, psykiska samt sociala utveckling. Fritidslärare utgår från många olika utgångspunkter 

när de planerar och genomför idrott, rörelse eller fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamheten. 

De utgår alla från läroplanen, vissa gör det dock mer medvetet än andra. Fritidshemmets mål 

som behandlar idrott och fysiska aktiviteter kan tolkas brett då målen inte specificerar vad som 

ska genomföras. Det är istället upp till varje fritidslärare, att utifrån vilken miljö och material 

denne har att nyttja, planera fysiska aktiviteter som bäst bidrar till elevernas välmående. 

Förutom läroplan och andra styrdokument har de alla olika utgångspunkter i planeringsarbetet 

och i det praktiska genomförandet. Elevernas påverkan får också den utrymme i alla fritidshem, 

detta genom att eleverna till exempel bjuds in till vardagligt samtal med fritidslärare eller att de 

förslag som eleverna lämnar i förslagslådan kommer med i de planerade aktiviteterna. När det 

kommer till miljö anser vi att samtliga fritidslärare nyttjar de miljöer de har på ett bra sätt oavsett 

årstid. En av dem tar till och med vara på miljön inne i fritidshemmet och nyttjar denna till att 

genomföra fysiska aktiviteter. Fritidslärarnas fantasi och kreativitet är det enda som sätter 

gränser för hur olika miljöer används och aktiviteternas genomförande.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 
Hej! 

Vi heter Jakob Sjöberg och Erik Hellner och vi läser sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning mot fritidshem vid Umeå Universitet. Vi skriver för tillfället vårt avslutande 

examensarbete. Syftet med vårt arbete är att synliggöra hur fritidslärare tolkar läroplanen vid 

planering av idrott och andra fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus i fritidshemmet. 

Syftet är vidare att belysa och analysera hur planeringen genomförs i den praktiska 

verksamheten. 

Vi skulle önska att ha dig som informant i vårt arbete. Vi kommer genomföra intervjuer samt 

observationer som kommer ligga som grund i vår rapport. Resultatet av intervjuerna och 

observationerna kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport. Vi uppskattar att 

intervjuerna kommer ta ungefär 30 - 40 minuter. Observationerna kommer ske i samband med 

att ni håller i en lärarledd idrottsaktivitet på fritidstid. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat berör 

datainsamling och bearbetning av de uppgifter som vi tar del av. Du deltar frivilligt och du kan 

när som helst avbryta intervjun om du så önskar. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av 

mobiltelefoner. Du som deltar samt den skola som du är verksam vid kommer att vara anonyma 

i alla delar av studien. Intervjumaterialet kommer att skyddas under tiden som vi arbetar med 

rapporten och kommer därefter att raderas. 

Vi skulle vilja se er årsplanering för idrotten på fritidshemmet innan intervjun. Skulle ni kunna 

skicka den till någon av våra mailadresser. 

Tack på förhand. 

Namn  Mail  telefonnummer 

Jakob Sjöberg Jacke02@live.se  07-XXXXXXX 

Erik Hellner   erikhellner@hotmail.se  07-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Jacke02@live.se
mailto:erikhellner@hotmail.se
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Intro Frågor 

• Vad har du för utbildning och när avslutade du den? 

• Hur länge har du jobbat här?     

  Har du jobbat någon annanstans innan?  

• Har du några egna intressen som berör fysisk aktivitet? 

Intervjufrågor för studien 
Hur tolkar och använder fritidsläraren läroplanen? 

• Vilka idrottsområden arbetar ni med i verksamheten? 

• Vad utgår du ifrån när ni planerar verksamheten? 

• Vad tycker ni ska finnas med i de idrottsaktiviteter som ni planerar? 

Vilka utgångspunkter har fritidslärarna i sin planering samt vid det praktiska 

genomförandet i verksamheten? 

 

Finns det något speciellt ni inriktar er på? 

• Berätta hur ni inspirerar elever till fysiska aktiviteter i verksamheten? 

• Kan ni berätta hur en vecka ser ut? 

• Kan ni berätta hur ni har jobbat med de planerade aktiviteterna under förra läsåret 

samt pågående läsår fram tills idag.  

 

När och var genomförs idrott och fysiska aktiviteter i fritidsverksamheten? 

• Kan ni berätta vilka olika miljöer ni använder er av vid idrottsaktiviteterna? 

• Finns det någon miljö som ni skulle vilja använda er av men som inte tidigare 

nyttjats? 
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Bilaga 3 - Observationsprotokoll vid idrottsaktivitet i Fritidshemmet 
Deltagare (antal elever och ålder samt 

fritidslärare)? 

 

 

Plats/ miljö för aktiviteten? 

(beskriv platsen med dess förutsättningar) 

 

 

Planerat innehåll och genomförande?  

 

Vad händer i aktiviteten? 

Start, aktivitet och avslut? 

Oväntade saker som får aktiviteten att 

ändras etc? 

 

 

Fritidslärarens spontana reflektioner kring 

syfte och genomförandet i anslutning till 

aktiviteten. 

 

 

Övrigt?  

 

 

 


