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Sammanfattning 

 

Ett hälsofrämjande arbete inom fritidshemmet betonar elevernas möjligheter att stimulera sina 

fysiska och psykiska behov. Studiens syfte har varit att bidra med ökad förståelse kring hur 

olika fritidshem arbetar gällande det hälsofrämjande arbetet. Fritidshemmens olika 

förutsättningar för ett sådant arbete vill vi även undersöka. Studiens grund har utgått från 

fritidslärarnas egna kunskaper och perspektiv på hälsoarbetets betydelse. Åtta kvalitativa 

intervjuer har lagt grunden till studiens resultat. Dessa intervjuer har transkriberats för sedan 

analyseras med hjälp av en kvalitativ tematisk innehållsanalys. Resultatet analyserades och 

jämfördes med relevant litteratur samt ramfaktorteorin, som även är studiens teoretiska 

utgångspunkt. Studiens slutsats är att de verksamma lärarna på fritidshemmen besitter en 

förståelse för hur viktigt hälsoarbetet är. Det finns dock en stor variation mellan 

fritidshemmens eftersom förutsättningarna för ett hälsofrämjande arbete ser olika ut. De flesta 

fritidshemmen har inga tydliga riktlinjer för ett fullgott hälsoarbete vilket öppnar upp för de 

verksamma fritidslärarnas egna tolkningar gällande detta. 
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1.Inledning 
 

De flesta skolelever rör sig för lite. Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva 

hälsoeffekter, både fysiska och psykiska. Effekterna har visats i en rad vetenskapliga studier 

och kan ses i bland annat ökad kondition samt koncentrationsförmåga 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Undersökningar visar att svenska elevers psykiska samt 

fysiska hälsa korrelerar med varandra. Detta menas att de elever som har en begränsad 

psykisk eller fysisk hälsa ofta resulterar i en sämre hälsa kring den andra delen ändå 

(Skolverket, 2010). Oavsett om eleven besitter en fysisk eller psykisk ohälsa kan elevens 

inlärningsförmåga samt koncentrationsförmåga påverkas negativt, då dessa hänger ihop 

(Brülde & Tengland, 2003). Gisela Nyberg (2017) skriver i sin studie att mer rörelse i skolan 

är ett populärt åtgärdsförslag bland politiker och debattörer för att främja ungas generella 

hälsa. Vidare kan man läsa att huvuddelen av elevernas vardagliga motion utgörs under 

skoldagen, vilket stärker skolans position i det hälsofrämjande arbetet (ibid.). Det 

hälsofrämjande arbetet i skolans verksamheter görs enligt Hanson (2004) oftast i ett 

förebyggande syfte. Detta är enligt Socialstyrelsen (2013) en bra väg att gå för att uppnå bästa 

resultat gällande hälsa. De menar att barn påverkas hela sitt liv beroende på hur det 

förebyggande arbetet implementeras i skolan. Därför är det viktigt att skolan har ett fullgott 

hälsofrämjande arbete (jfr. Henriksson & Kempe, 2016). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att fritidshemmet ska 

arbeta för en meningsfull fritid genom att bemöta, utmana och stötta den enskilde individen 

utifrån dennes egna förutsättningar (Skolverket, 2019). Eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla en god fysisk samt psykisk hälsa på fritidshemmet genom ett genomtänkt arbete som 

ser samt stöttar den enskilda individen (ibid.). Fastän fritidshemmen följer samma läroplan 

och dess hälsofrämjande föreskrifter varierar undervisningen mellan olika fritidshem, detta då 

fritidslärarnas egen tolkning av läroplanen varierar (jfr. Brülde & Tengland, 2003). 

Vi båda studerar till fritidslärare samt har tidigare utbildat oss inom ämnet idrott och hälsa. 

Detta har gett oss en djupare inblick på hälsans påverkan på elever samt fritidshemmens 

möjligheter. Under våra VFU-praktiker samt tidigare arbetserfarenheter på fritidshemmen har 

vi sett att flera elever besitter en sämre hälsa jämfört med deras jämnåriga. Vi har även sett 

hur olika fritidshem arbetar kring det hälsofrämjande arbetet på ett varierande sätt med skilda 

resultat. Fritidshemmen har en viktig roll för elevernas personliga utveckling vilket även stöds 

i läroplanen (Skolverket, 2019). Vi vill därför i denna forskningsstudie undersöka hur olika 

fritidshem arbetar med det hälsofrämjande arbetet, samt förutsättningarna till detta. 

 

 

 

 



1:1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur olika fritidshem arbetar för att främja 

elevernas hälsa utifrån rådande förutsättningar. 

 

1:2 Frågeställningar  

Vi vill ta reda på detta med hjälp av dessa frågeställningar: 

● Hur definierar den enskilde fritidsläraren begreppet hälsa och dess effekter för 

eleverna? 

● Hur anser fritidslärare att deras verksamhet följer några riktlinjer gällande det 

hälsofrämjande arbetet? 

● Vilka olika förutsättningar gäller för fritidshemmens hälsofrämjande arbete? 

1:3 Begreppsförklaring 

Definitionen av begreppet hälsa är enligt Quennerstedt (2007) uppdelat i två delar, fysisk samt 

psykisk hälsa. Dessa är enligt författaren lika stora komponenter för en individs fullgoda 

välmående. Denna förklaring stöds även av Världshälsoorganisationen som menar att en 

fullgod hälsa kräver att både den fysiska samt den psykiska hälsan är bra (WHO, 2006). 

Medin m.fl. (2010) förklarar detta genom att den fysiska hälsan hos en individ ofta kopplas 

samman med dennes egna mål och förhoppningar om sig själv, med andra ord psykisk hälsa. 

 

1:3:1 Fysisk hälsa 

 

Fysisk hälsa förklaras med att man ser hur individens kropp mår kopplat till dennes 

hälsovanor (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). 

 

1:3:2 Psykisk hälsa  

Psykisk hälsa definieras av Världshälsoorganisationen som det psykiska tillståndet en individ 

besitter. Detta utgör grunden för att klara av de vardagliga påfrestningar en individ upplever 

under dagen (WHO, 2018). 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bakgrund 

Detta kapitel kommer att redovisa innehåll utifrån litteratur som är relevant för studien. 

Innehållet kommer att redovisas i avsnitten: tidigare forskning, fysisk hälsa, psykisk hälsa, 

samband mellan fysisk och psykisk hälsa, barns hälsa, skolans uppdrag gentemot hälsa samt 

hälsofrämjande arbete på fritidshemmet. Avslutningsvis kommer studiens teoretiska del att 

redovisas. 

 

2:1 Tidigare forskning  

Världshälsoorganisationen slog redan 1948 fast att en god hälsa är ett tillstånd med bland 

annat fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande (WHO, 2006). Det är därför svårt att 

definiera hälsa med en simpel formulering eftersom det innefattar så många olika saker 

(Eriksson, 1996). Hälsa är högst individuell då alla har olika behov samt blir påverkad 

annorlunda inom alla aspekter. Samtidigt kan man konstatera att alla uppnår en god hälsa ifall 

en individ har tillräckligt med fysisk samt psykisk förmåga att klara av sin egen vardag. Det 

som skiljer människornas hälsa åt är hur arbetet till en god hälsa ser ut (ibid.). 

Barnens hälsa är starkt förknippat med hur dennes förhållande till den omgivande miljön samt 

dess relationer ser ut (Eriksson, 1996). Hälsan påverkas av det sociala samspelet en individ 

har med andra människor. Det påverkas antingen positivt eller negativt beroende på hur 

dennes relationer med andra medmänniskor ser ut. Själva livsstilen har även den en stor 

påverkan för den generella hälsan en individ besitter. Med livsstil menas hur individen har 

bestämt att leva sitt liv. Detta är självvalt utifrån individens egna värderingar, preferenser 

samt värden som hen anskaffat sig (Winroth & Rydqvist, 2008). Den omgivande miljön 

möjliggör för ett barn att prova varierande fysiska rörelser i form av olika aktiviteter, vilket 

påverkar den fysiska hälsan hos barnet positivt (Grahn, Lindblad, Mårtensson & Nilsson, 

1997). Lev Vygotskij (1978) anser att sådana aktiviteter öppnar upp för ett socialt samspel 

vilket är en viktig komponent för den psykiska hälsans utveckling. Enligt Terry Orlick (1978) 

har lekarna betydelse för barnens hälsoutveckling, vilket sätter krav på lekarnas kvalitet. Med 

rätt kvalitet i leken kan barnen utmanas både fysiskt samt psykiskt med överkomliga hinder. 

När dessa hinder klaras utvecklas en känsla av framgång vilket resulterar i en glädje för lek 

och rörelse (Friberg, 2016). 

 

2:2 Fysisk hälsa 

 

En god fysisk hälsa är detsamma som en frisk kropp med goda hälsovanor i sin vardag. 

Individens fysiska hälsa styrs av människokroppens befintliga tillstånd (Andersson m.fl. 

2004). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering nämner att då kroppen rör på 

sig resulterar detta i en högre energiförbrukning i kroppen (SBU, 2007). Fysisk aktivitet ökar 

hjärtats slagvolym, hjärtfrekvens samt blodtryck. Koncentrationen av stresshormoner i blodet 

minskar även som ett resultat av fysisk aktivitet. När kroppen aktiverar sig fysiskt minskar 

risken att dö i förtid i form av hjärt-kärlsjukdomar. Risken att i äldre åldrar få högt blodtryck, 

diabetes samt cancer minskar även som resultat av fysiska aktiviteter. Löpning, gång och 

allsidig kroppsrörelse är goda exempel på fysiska aktiviteter (ibid).  



 

Riksidrottsförbundet (2009) skriver att då kroppen rör på sig resulterar det i en förbättrad 

fysisk hälsa hos människor. Fysiska aktiviteter ger ökad muskelstyrka och ökar hållfastheten i 

senor och ligament, vilket minskar riskerna för krämpor samt skador. De menar även att 

fysisk aktivitet förbättrar kroppens balans samt koordinationsförmåga (ibid). Johan Faskunger 

(2013) menar att kroppsrörelser som resulterar i ökad energiförbrukning ökar den fysiska 

hälsan. Han nämner även att fysiska aktiviteter är grundläggande för ett generellt välmående 

och en god hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) rekommenderas barn mellan 5–17 år 

att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter dagligen för att kroppen ska utvecklas i ett normalt 

tempo.  

Läroplanen nämner att eleverna ska erbjudas möjlighet till fysiska aktiviteter i olika miljöer. 

De skall även ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje samt en ges en förståelse kring 

hur den fysiska hälsan påverkar sitt eget välmående (Skolverket, 2019).  

 

2:3 Psykisk hälsa 
 

Att ha en god hälsa menas inte bara en god fysisk hälsa, utan även en god psykisk hälsa. 

Begreppet psykisk hälsa är enligt WHO (2015) ett tillstånd av psykisk välmående som ger den 

enskilda individen möjligheten att uppnå olika stadier beroende på livssituation. Det kan 

exempelvis vara att klara av vardagliga påfrestningar och stress samt arbeta produktivt med en 

högre koncentrationsnivå. Det viktigaste för hälsan är inte hur något eller någon är, utan ens 

egen upplevelseförmåga över något är lika viktig. Den psykiska hälsan är starkt förknippat 

med den enskilde individens kunskap om sig själv och dennes identitet. Att ha en god psykisk 

hälsa menas att man som individ känner en trygghet i sig själv och i sin omgivning 

(Tankesmedjan, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). Dock styrs vi människor av en 

gruppmentalitet i vårt undermedvetna. Vi tänker ofta på hur andra människor ser på en vilket 

gör att dessa tankegångar blir en del av individens kunskap om dennes identitet (Larsson & 

Fagrell, 2010). 

Den psykiska hälsan är enligt Bremberg och Dalman (2015) ofta sammankopplat med 

personliga livserfarenheter. Olika trauman som upplevts kan därför utgöra grunden för 

psykisk ohälsa. Pihlblad och Åberg (2011) betonar att det finns svårigheter att hitta de direkta 

anledningarna till förekomsten av psykisk ohälsa, då dessa skiljer sig mellan varje person. 

Symptomen från psykisk ohälsa kan upplevas olika och därför kan även effekterna uppvisas 

på olika sätt. Psykisk ohälsa uppvisar en rad olika symptom beroende på den unika individen 

där bland annat oro, ångest samt depression är vanligt (Bremberg & Dalman, 2015). 

 

2:4 Samband mellan fysisk och psykisk hälsa 

Riksidrottsförbundet (2019) belyser att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan. Fysisk aktivitet korrelerar positivt med flera aspekter för det psykiska 

välmående såsom stresshantering, social kompetens samt stärkt självkänsla.  



 

Ju mer en människa rör sig desto mer positiva effekter för den psykiska hälsan går det att 

påvisa. Motsatt effekt gäller när de fysiska aktiviteterna hos en individ minskar. Då kan de 

ovan nämnda aspekterna av den psykiska hälsan försämras vilket även påverkar individens 

egen förmåga att klara av sin vardag. I skolan visas barns psykiska ohälsa främst i en 

försämrad stresshantering samt nedstämdhet som resulterar i försämrade effekter på det 

sociala samspelet (ibid.). Mark. V Finn (2006) har i sin studie kommit fram till att denna 

effekt kan gå åt motsatt håll. Om barns förmåga till ett socialt samspel är dålig kan det leda till 

en ökad psykisk ohälsa i form av ökad stress och nedstämdhet. Detta kan ge fysiska symptom 

som trötthet, värk och yrsel. Det finns en koppling mellan fysisk och psykisk hälsa vilket 

resulterar i att skolan måste arbeta brett med hälsoaspekten (ibid.). 

Barn tillbringar nästan all sin tid i närmiljön vilket enligt Nationalencyklopedin (2016) 

beskrivs som den närmaste omgivningen. Närmiljön bidrar till barnens fysiska samt psykiska 

utveckling genom att närmiljön öppnar upp för möjligheter att utföra varierande lekar 

tillsammans med andra människor i en social miljö. Att låta barn lära sig hantera dessa sociala 

situationer stärker barnens självförtroende och självkänsla ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Fritidshemmet kan ses som denna närmiljö under tiden barnen vistas där. Adam och Dyment 

(2010) tar upp att barns sociala utveckling har en positiv påverkan av leken vilket resulterar i 

en ökad psykisk samt fysisk hälsa. 

 

2:5 Barns hälsa  

Alla barn når inte upp till den rekommenderade andelen fysisk aktivitet i sin vardag. Gisela 

Nyberg (2017) menar att antalet stillasittande barn har ökat de senaste åren. En anledning till 

denna utveckling är enligt forskaren digitaliseringens framfart i samhället. Detta har som 

resultat lett till att många barn mer frekvent sitter vid en skärm istället för att röra på sig 

fysiskt. Folkhälsomyndigheten (2019) nämner att andelen överviktiga barn mellan åldrarna 6–

9 har ökat mellan 2015 och 2019. Visserligen finns det en rad olika faktorer som kan leda till 

övervikt. Man kan dock sammanfatta den kraftiga ökningen av detta samhällsproblem till en 

generell faktor, livsstil. Denna faktor har en direkt påverkan på huruvida ett barn rör på sig 

eller inte eftersom fler väljer att hellre sitta still. Digitalisering är en stor del av livsstilen 

därav benämns detta även som en stor bakomliggande faktor till samhällsproblemet (ibid.). 

Dessa livsstilsförändringar har lett till en minskad andel fysiskt aktiva barn vilket i sin tur 

resulterat i en ökad psykisk ohälsa bland dessa (SBU, 2002). Folkhälsomyndigheten (2018) 

har i sin undersökning också sett en ökning bland barns psykiska ohälsa sedan 1980. De har 

även kommit fram till att skolan och dess miljö har en stor påverkan för utvecklingen av 

elevernas hälsa (ibid.). 

Då statistik kring hälsa ofta bygger på självuppskattningar görs ofta enkätstudier för att kunna 

lokalisera var ett barns problematik ligger. Frågorna kretsar kring delaktighet, självbild, 

nedstämdhet och trötthet för att få en sådan bra bild av ett barns självuppskattning. För att 

främja barns psykiska hälsa fokuserar skolan kring barnets risk och skyddsfaktorer. Några 

viktiga faktorer som benämns är föräldrar, förskola, skola, fritid, kamrater, levnadsvanor samt 

självkänsla (SBU, 2002).  



Samtliga områden analyseras separat av lärarna för att få en klar överblick över vilket område 

som eleven behöver stöd i. Om faktorerna som behövs stöd i berör eleven utanför skolmiljön 

skapas en individuell plan där skolan arbetar nära med vårdnadshavare samt en eventuell 

myndighet (ibid.).  

 

2:6 Skolans uppdrag gentemot hälsa 
 

Skolan har en viktig roll att säkerställa att barns hälsa ses efter samt hålls på en god nivå. 

Utöver hemmet är skolan den viktigaste platsen för barns utveckling och hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Som tidigare nämnt är barnens psykiska hälsa starkt 

förknippad med huruvida hen är trygg i sig själv samt att dess sociala kontakter är goda 

(Winroth & Rydqvist, 2008). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

står det att fritidshemmet ska uppmuntra barnens individuella tankegångar och 

tillvägagångssätt, eftersom detta leder till en ökad inre säkerhet hos barnet i fråga (Skolverket, 

2019). Samtidigt ska lärarna skapa en miljö där barnen kan känna sig trygga i att vara sig 

själva utan att bli diskriminerade. Dessa miljöer ska vara varierade för att ge barnen ökade 

möjligheter att utöva allsidiga rörelser för att utveckla sin fysiska förmåga. Målet med detta är 

att ge barnen en generell rörelseglädje samt en individuell trygghet vilket kan ge goda 

förutsättningar för en bättre hälsa. Skolverket (2019) skriver att undervisningen i 

fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka 

hälsa och välbefinnande. Fritidshemmet ska även uppmuntra till en social miljö där barnen får 

utveckla sitt sociala samspel. Om det uppvisas tendenser att dessa riktlinjer inte fungerar ska 

skolan aktivt arbeta för att lösa detta med hög prioritet (ibid.). 

 

2:7 Hälsofrämjande arbete på fritidshemmet 

Barn behöver utrymme för att få lära känna, testa och utveckla sina kroppar. För att 

möjliggöra detta utrymme krävs det platser som bjuder in till sådana möjligheter. 

Utomhusmiljön är ofta en sådan plats som erbjuder detta. Därför bör utomhusmiljön kring 

fritidshemmet erbjuda varierande lekar där de även får utöva ett socialt utbyte (jfr. Grahn m.fl. 

1997). Suzanne De Laval (2017) skriver att skolans inomhusmiljö är viktig för elevernas 

hälsoutveckling. Hon nämner att om barn ges möjlighet till allsidiga rörelser, lek samt 

rekreation har detta en positiv inverkan på elevernas utveckling och lärande. Elevernas 

motoriska färdigheter, sociala samt intellektuella utveckling påverkas genom en betydande 

möjlighet till rörelse samt rekreation under skoldagen. Lokalerna som ett fritidshem besitter 

har en stor betydelse för hur fritidslärarna lyckas med det hälsofrämjande arbetet.  

Eleverna måste kunna erbjudas en varierad miljö där det finns möjlighet för fysisk rörelse, 

sociala interaktioner samt rekreation (jfr. Persson & Haraldsson 2013).  



 

För att fritidshemmen ska kunna följa läroplanens föreskrifter måste de arbeta utifrån varje 

enskild elevs förutsättningar så att alla elever känner sig sedd och hörd. Detta sätt att arbeta 

kallas för ett inkluderande arbetssätt (jfr. Kotte, 2017).  

För att lyckas med denna inkludering och därav även läroplanens föreskrifter krävs det att 

personalen har en god samarbetsförmåga med varandra. Om personalen besitter detta kan det 

leda till att de vågar använda sig av olika perspektiv, idéer och förmågor kontinuerligt vilket 

främjar verksamheten. Fritidslärarna olikheter blir en tillgång som fritidsverksamheten drar 

nytta av. Resultatet blir att fritidshemmen har bättre förutsättningar att uppfylla läroplanens 

alla delar, därav även hälsoarbetet (ibid.). Persson och Haraldsson (2013) har i sin forskning 

kommit fram till att skolor som har riktlinjer gällande hälsa även lyckas med detta arbete mer 

frekvent. De menar att ett sådant arbetssätt leder till att skolans verksamheter jobbar mer 

långsiktigt samt förebyggande med fysisk samt psykisk hälsa, vilket resulterar i att eleverna 

mår bättre generellt. De menar att skolverksamhetens arbete gentemot en förbättrad hälsa är 

starkt kopplat till hur de lärare som planerar och ansvarar för aktiviteterna ser på ämnet hälsa 

och dess betydelse (ibid.).  

Men för att ett hälsofrämjande arbete ska kunna fungera så måste man följa upp och utveckla 

verksamheten kontinuerligt, så att man kan bemöta eleverna på ett sådant bra sätt som möjligt 

(Persson & Haraldsson, 2013). Detta kan genomföras med hjälp av att lyssna på varje enskild 

elev på vad de har att säga gällande sin egen upplevda skolgång och hälsa. Det kan göras på 

olika sätt, bland annat enkäter, gruppmöten samt individuella samtal. På så sätt skapas 

förutsättningar för inkludering samt ökar det sociala samspelet mellan eleverna och dess 

lärare (ibid.). Dessa förutsättningar leder till att eleven utvecklar en trygghet i sina egna 

tankegångar vilket genererar en ökad trygghet i sig själv samt sin omgivning (Tankesmedjan, 

2008). Lärarna måste kontinuerligt socialisera sig med sina elever för att skapa en stabil 

överblick över sin elevgrupp. Det är viktigt att lärarna tar sig tid till för alla elever så att de 

syns och hörs. Resultatet blir att lärarna snabbt kan lokalisera intressen som eleverna har, för 

att därefter skapa aktiviteter utifrån de. Eventuella problem och situationer som enskilda 

individer har kan även lokaliseras enklare vilket förbättrar lärarnas chanser att förbättra dessa 

elevers skolsituation (Persson & Haraldsson, 2013). 

 

2:8 Ramfaktorteorin 
 

Ulf Lundgren (1999) beskriver ramfaktorteorin som ett tankeverktyg för planering. Med 

ramfaktorteorin menas att externa förutsättningar en verksamhet besitter har en stor påverkan 

på undervisningens utformning. Dessa faktorer är bland annat skolmiljön, antalet 

elever/lärare, ekonomi, lagar samt de lokala riktlinjer skolverksamheten har (Imsen, 1999). 

Man kan med hjälp av ramfaktorteorin skapa sig en uppfattning kring vad som påverkar den 

individuella lärarens planering samt utförande (Ibid.). Man kan simplifiera teorin genom att 

dela upp faktorerna i två delar. Den första delen handlar om vad den individuella läraren 

påverka. Med det menas att en lärare själv kan välja vad eleverna skall göra samt hur 

undervisningen skall gå tillväga. Den andra delen handlar om de faktorer som de verksamma 

lärarna inte kan påverka nämnvärt. Med det menas till exempel skolgårdens utformning, 

antalet elever/personal, ekonomi samt läroplanen.  



Den här studien har denna teori som grund eftersom fritidshemmets 

ramfaktorer/förutsättningar har en direkt påverkan på deras hälsofrämjande arbete. 

3. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs studiens metod genom att beskriva urvalet, intervjuguiden, 

genomförandet samt analysens tillvägagångssätt. Därefter delges reflektioner kring studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet samt de etiska övervägandena. 

 

3:1 Undersökningsmetod  

 

I denna studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för 

att få fritidslärarens eget perspektiv på hälsa, samt ett utförligt perspektiv kring hur olika 

fritidshem arbetar hälsofrämjande utifrån verksamhetens förutsättningar. Vi valde att göra 

kvalitativa intervjuer eftersom dessa ger en större bredd i datan i form av unika individuella 

perspektiv på frågeställningarna (Patel & Davidsson, 2019).  

Med kvalitativa intervjuer menades att vi ställde förbestämda frågor till våra informanter som 

var direkt kopplade till undersökningens syfte och frågeställningar. Att ha en intervjuguide 

där intervjufrågorna på förhand är formulerade ses som en viktig komponent för en god 

kvalitativ intervju (Bryman, 2018). Utöver de förbestämda frågorna ställde vi även 

oförberedda frågor beroende på de svar vi hade delgivits under intervjun. Det var viktigt att 

dessa frågor var relevanta med de förbestämda frågorna vi ställt. Genom att utforma en 

intervjuguide på ett semi-strukturerat sätt (se bilaga 2) ges respondenten möjlighet till att själv 

utveckla sina svar samt inte vara låst vid eventuella svarsalternativ (ibid).  Eftersom studiens 

frågeställningar utgick ifrån informanternas egna uppfattningar ställdes dessa frågor i 

variation med varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock hade alla informanter olika 

erfarenheter och synvinklar kring ämnet vilket resulterade i att vi delgavs olika svar beroende 

på vem frågorna ställdes till. Detta krävde en flexibilitet från vår sida för att kunna ställa 

relevanta oförberedda frågor till alla våra informanter för att ge datan bredd (Bryman, 2018).  

 

3:2 Urval   

 

För att vår datainsamling skulle kunna ge svar på undersökningens syfte samt frågeställningar 

använde vi oss av ett målinriktat urval i vår studie. Med detta menas att de informanter vi 

valde ut redan hade relevant kunskap kring det rörande ämnet (Bryman, 2018).  

Informanterna vi använde oss av fanns redan tillgängliga för oss eftersom kontakt skapats 

under tidigare praktiker samt jobb. Med detta menas att vi även använde oss av ett 

bekvämlighetsurval i vår studie (ibid).  Kvalitativa intervjuer har genomfördes med åtta 

verksamma fritidspedagoger och fritidslärare från åtta olika fritidshem, dock fem olika skolor. 

I intervjustudien deltog tre kvinnliga och fem manliga informanter. Samtliga informanter i 

studien besitter flera års erfarenhet i fritidshemsverksamheten. Sju av dessa informanter är 

utbildade fritidslärare, medan den åttonde informanten är utbildad fritidspedagog.  



 

 

Bryman (2018) skriver att om studien vill uppnå en bredare kunskap kring uppfattningar och 

upplevelser skall man intervjua informanter med relevant kunskap inom studiens 

forskningsområde. Därför var det viktigt att endast välja ut informanter som är utbildade 

fridislärare/pedagoger som även arbetar på ett fritidshem (ibid.). Informanterna kontaktades 

per telefon för att bestämma tid och plats för att genomföra intervjun. Informanterna 

benämnas i denna studie med förkortningen I (informant) samt en siffra mellan 1 och 8. 

 

3:3 Genomförande 

 

Utifrån studiens syfte samt frågeställningar skapade vi en intervjuguide innehållande de frågor 

vi skulle ställa under intervjun. Frågorna formulerades på ett öppet sätt (se Bilaga 2) där 

informanterna gavs möjlighet att besvara utifrån sitt eget perspektiv samt inom studiens tema 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna formulerades genom en bakomliggande röd tråd samt 

ställdes på ett tydligt sätt utan risk för feltolkning, vilket underlättade svaren på 

undersökningens frågeställningar (Bryman, 2018). För att ta del av informanternas fördjupade 

perspektiv på frågeställningarna var vi beredda på att kunna ställa relevanta följdfrågor till de 

svar som delgavs (Ibid.). Efter att intervjuguiden var skapad skickade vi ut förfrågningar till 

våra informanter utifrån de urvalskriterier vi hade. I ett missivbrev (Bilaga 1) förklarades 

studiens övergripande tema för att förbereda informanterna till viss mån. Då informanterna 

accepterade att bli intervjuade gav de sitt samtycke vilket är ett kriterium för att utföra en 

kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna valde tid och plats för 

intervjutillfället och därav säkerställde vi att dennes vardag inte blev störd. Detta menade vi 

skulle hjälpa våra informanter att känna en större trygghet samt öka chansen att ge oss 

utförligare svar på frågorna (Trost, 2010). 

Genomförandet av alla åtta intervjuer startade alltid med några grundläggande 

uppvärmningsfrågor angående informanternas bakgrund samt arbetsplats (se bilaga 2). Detta 

gjordes för att låta alla parter under intervjutillfällena känna en bekvämlighet innan de viktiga 

frågorna ställdes (Trost, 2010). Vi följde sedan intervjuguiden för att säkerställa att vi skulle 

få svaren vi behövde för studiens syfte och frågeställningar. Vid intervjuerna lyssnade vi på 

vad informanterna sade och vid behov ställdes följdfrågor som var relevanta. Vi ställde de 

relevanta följdfrågorna så att de framkom som en naturlig del av intervjun, detta för att 

upprätthålla en professionalitet till informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 

spelades in med en mobiltelefon.  

Att inte behöva anteckna svaren i realtid hjälpte vår datainsamling eftersom vi kunde lägga ett 

större fokus på själva samtalet och därav utföra en bättre intervju (ibid). Det inspelade 

materialet transkriberades vid ett senare tillfälle för att sedan analyseras enskilt.  

 

3:4 Analysmetod  

 

För att skapa sig en sådan bra helhetsbild som möjligt av datan lästes transkriberingarna först 

igenom flera gånger (Fejes & Thornberg, 2019; Kvale & Brinkmann, 2014).  



Eftersom informanternas svar utgick från personliga erfarenheter fick vi varierade svar fastän 

de fick samma fråga ställd. Därför användes en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att 

bearbeta datan. Med detta menas att man söker utifrån transkriberingarna särskilda teman i 

svaren (Bryman, 2018). Det första temat vi sökte efter var informanternas eget perspektiv på 

hälsa. Det andra temat vi sökte efter var fritidsverksamheternas riktlinjer gällande hälsa. Det 

tredje temat vi sökte efter var hur deras förutsättningar såg ut gällande deras hälsofrämjande 

arbete. 

Med hjälp av en strukturerad transkriberingsmetod kunde vi ta oss an analysarbetet bättre 

genom att systematiskt sortera frågorna och dess svar (Ahrne & Svensson, 2011). Med hjälp 

av understrykningspenna urskilde vi de svar som liknade varandra samt de svar som stack ut. 

När struktureringen var klar fann fick vi en god helhetsbild av vad datan visade utifrån 

undersökningens syfte samt dess frågeställningar. Vid detta skede jämfördes datan med 

ramfaktorteorin för att se om ramfaktorerna hade en påverkan på informanternas arbete. 

 

3:5 Tillförlitlighet 

 

Vår studie har kvalitetssäkrats under hela processen genom att vi kontinuerligt har jämfört 

arbetet gentemot syftet samt frågeställningarna. Detta resulterade att studien fått en helhet 

som kan kopplas till syftet och frågeställningarna (Fejes & Thornberg, 2019). För att 

säkerställa en trovärdighet i undersökningen krävdes det att informanterna hade en god 

förförståelse inom fritidsverksamheten. Att ha målstyrda urval medförde att svaren 

informanterna gav var trovärdiga, eftersom deras kunskap och erfarenheter kunde sättas i 

förhållande till undersökningens syfte samt dess frågeställningar. Samtidigt kan en sådan 

ensidig yrkesbakgrund hos informanterna skapa mindre trovärdighet eftersom en viss 

ensidighet i svaren kan uppstå (Kvale & Brinkmann, 2014). Att ge informanterna information 

kring studiens syfte kan ha lett till att informanterna förberedde sig mer än vanligt. Det kan i 

sin tur lett till att de delgav mer utförliga svar än normalt under intervjun (Trost, 2010). Detta 

eftersom en ökad förberedelse hos informanterna kan leda till att svaren de delgav var inövade 

istället för spontana, vilket minskar tillförlitligheten. Studiens trovärdighet hade kunnat 

stärkas ytterligare med några fler medverkande informanter. Dock måste det perspektivet 

sättas emot tidsaspekten samt att personliga erfarenheter skulle belysas i datan. Fokuset låg på 

att få en sådan god kvalitet som möjligt, vilket kunde säkras i och med att insamlingen av 

datan låg på endast åtta informanter (jfr. Bryman, 2018). 

Undersökningens kvalitet var beroende av intervjuguidens kvalitet. Detta medförde att ett 

stort arbete lades på förberedelserna kring denna intervjuguide. På så sätt kunde frågorna 

utformas noggrant så att svaren skulle ge relevant data kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Att göra en kvalitativ intervju menas att vid 

vissa tillfällen ställdes följdfrågor kopplat till den enskilde informantens svar.  

Detta stämmer enligt Bryman (2018) överens om vad en semistrukturerad intervju kan 

innehålla. Om kvalitén på följdfrågorna varierade kunde detta resultera i en påverkan för 

helhetens tillförlitlighet. Om kvalitéten upprätthölls kunde datan ha stärkts då alla intervjuer 

utgick från en förarbetat intervjuguide där de enskilda följdfrågorna användes för att skapa en 

större förståelse kring vissa av informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010).  



 

 

3:6 Etiska överväganden 

 

Informanterna fick vår förfrågan kring deltagande i ett missivbrev (se bilaga 1). I detta 

missivbrev informerades de kring studiens etiska ställningstagande. Då informanterna 

accepterade sin medverkan gav de även sitt samtycke till dessa (Vetenskapsrådet, 2017). I 

missivbrevet beskrevs studiens syfte samt att deras deltagande var frivillig under hela 

processen, och kunde avbrytas när som helst. Med detta menades att de under intervjun kunde 

avstå att besvara frågor, avbryta intervjun samt att deras insamlade data inte skulle användas 

till studien (Trost, 2010). Hanteringen av datan beskrevs genom att intervjun skulle spelas in 

för att därefter förstöras efter att transkriberingen gjorts. Betoningen låg på att de skulle 

behandlas konfidentiellt under hela arbetsprocessen. Vi förklarade att deras namn skulle 

avidentifieras för att därefter ges fingerade namn. Inför alla intervjuer återberättade vi 

studiens etiska ställningstagande muntligt för att påminna informanterna vad som gällde 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4. Resultat  

I det här kapitlet presenteras de resultat som framkommit i studien. Inledningsvis kommer en 

redogörelse visas för hur informanterna såg på begreppet hälsa samt dess betydelse. Därefter 

redovisas resultaten gällande fritidshemmens riktlinjer för fysisk och psykisk hälsa, samt 

informanternas egna tankegångar kring dessa. Efter det följer en redogörelse för hur 

fritidsverksamheternas arbete gällande hälsoaspekteten ser ut. Slutligen redovisas 

fritidsverksamheternas hälsofrämjande möjligheter kopplat till deras förutsättningar inomhus 

samt utomhus. En analys kopplad till varje resultatdel medföljer efter redogörelsen. 

 

 4:1 Fritidslärarnas definition av hälsa 
 

Begreppet hälsa beskrevs av samtliga informanter att eleven mår bra fysiskt genom att 

kontinuerligt röra på sig i olika former. Detta var allt från fri lek på skolgården till 

organiserade aktiviteter styrda av fritidslärarna där en glädje för detta skulle vara i fokus.  

Att röra sig utifrån ett prestationskrav beskrev informant 7 som ett bra exempel för vad 

fritidshemmet inte ska finnas till för. Detta då aktiviteterna på fritidshemmet skall fokusera på 

rörelseglädjen och inte vara prestationsbaserat. Däremot ansåg informant 7 att fritidshemmet 

ska erbjuda eleverna möjligheter att prova olika idrotter och rörelser som i längden kan ge 

eleven ett engagemang utanför skolan samt ett aktivt vuxenliv.  

Samtliga informanter var eniga om att de elever som har rört sig mer under skoldagen har en 

bättre koncentrationsförmåga jämfört med resterande elever. Några av informanterna nämnde 

även vikten av att låta eleverna få uppleva andfåddhet samt att hjärtat slår fortare på grund av 

en fysisk aktivitet. När jag tänker på fysisk hälsa tänker jag på att man ska bli andfådd, att 

hjärtat får jobba lite mer”(I-6).  



Dessa informanter upplevde att ett flertal elever aldrig har upplevt detta i hemmet och känner 

att fritidshemmet har ett uppdrag att ge eleverna denna möjlighet.  

Alla informanter definierade en god psykisk hälsa till att eleven skulle känna ett välbehag 

inombords av att göra saker utifrån dennes egna intressen “Psykisk hälsa tänker jag att man 

ska må bra. Att man ska göra saker man tycker är roligt”(I-6). 

 

För att skapa en inbjudande miljö där eleverna vill aktivera sig ansåg alla informanter att 

aktiviteterna måste innehålla saker som eleverna är intresserade av. Barns intressen och 

hobbys skapas enligt informant 8 utifrån den värld som de växer upp i. Datorspel är någonting 

som hen ansåg som ett bra exempel för att planera aktiviteter där elevernas intressen satts i 

åtanke. ”I dagens situation så skapar elever som rör sig mycket intressen kring exempelvis 

datorspel och det är de som eleverna vill göra. Så då måste vi bemöta dom där”(I-8).  

Genom att låta elever uppleva en rörelseglädje utifrån dennes intressen skapas enligt alla 

informanter goda hälsovanor utifrån deras egna intressen. Detta kan i sin tur ge alla elever en 

förståelse att rörelse kan vara roligt och fantasifullt. Detta ansåg alla informanter som det 

fundamentala för fritidshemmets arbete, att i så stor uträckning som möjligt skapa aktiviteter 

utifrån elevgruppen och dess elevers egna intressen. Informant 7 betonade att fritidshemmens 

främsta utmaning låg i att hitta aktiviteter som utvecklar och stimulerar de elever som redan 

har en god rörelsevana, samtidigt som aktiviteterna ska vara inbjudande och utmanande för de 

barn som inte har en likvärdig rörelsevana. 

“...Man vill skapa goda vanor för eleverna att idrott är något som är roligt och det är helt 

ofarligt att bli svettig och varm samt jobbigt. Prova på många olika saker för att hitta ett 

livslångt intresse…” (I-7). 

 

4:1:1 Analys 

 
Av intervjusvaren kan man utläsa likheter med Quennerstedts (2007) definition av begreppet 

hälsa. Alla informanter ansåg att hälsa var uppdelat i två delar, fysisk samt psykisk hälsa. Den 

psykiska välmående kategoriserades av informanterna till att må bra och den fysiska till att 

anstränga sig fysiskt. Samtliga informanter ansåg att de mer fysiskt aktiva eleverna hade 

bättre koncentrationsförmåga jämfört med resterande elever. Detta är i enlighet med 

Riksidrottsförbundet (2019) som belyste att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den 

psykiska aspekten av människokroppen. Man kan se likheter i informanternas svar när man 

läser Riksidrottsförbundets syn på hur fysiska aktiviteter påverkar den psykiska hälsan hos 

eleverna. Studiens litteratur samt informanternas svar delar samma uppfattning, att fysiska 

aktiviteter korrelerar positivt med flera aspekter för ett psykiskt välmående (ibid.). 

 

4.2 Hälsofrämjande riktlinjer 
 

Att barn behöver röra på sig samt ges möjligheter till detta var någonting som alla informanter 

var överens om.  



 

Alla fritidshem strävar efter att nyttja de tillgängliga utrymmen som finns tillgängliga för ett 

hälsofrämjande arbete. De nämner även att möjligheterna utomhus och inomhus har en stor 

potential för det hälsofrämjande arbetet.  

Trots det nämner majoriteten av informanterna att deras fritidshem inte har riktlinjer gällande 

hur deras verksamhet ska arbeta gentemot fysisk och psykisk hälsa. “Jag tror inte vi har 

några riktlinjer mot det”(I-5).  Dock menar samtliga informanter att all fritidspersonal har en 

medvetenhet kring ämnet samt ser det hälsofrämjande arbetet som en stor utmaning. De 

berättar att istället för riktlinjer ses kontakten med eleverna samt dess vårdnadshavare som det 

grundläggande i fritidshemmens hälsofrämjande arbete. 

 

“Vi pratar inte så mycket om hälsa så. Men varenda gång en förälder hör av sig att hens barn 

inte vill till skolan blir det att slå på stort. Och då får man fundera med sina föräldrar varför 

det är så? Vi gör lite enkäter och intervjuer där man får fram hur barnen har det” (I-6). 

 

Informant 4 nämner dock att deras verksamhet har skapat egna riktlinjer för att arbeta 

hälsofrämjande, främst med den psykiska aspekten. Dessa riktlinjer är skapade på 

fritidslärarnas egna initiativ. 

 

“Vi har egna fritidsmål som berör allsidiga kontakter att man ska möta andra barn där man 

styr in dem i grupper för att lära känna folk utanför klassen. Den har vi gjort själva.” (I-4). 

Informant 1 nämner att det hälsofrämjande arbetet är grunden för deras fritidsverksamhet. Det 

finns dagligen olika aktiviteter som elevgruppen får välja bland där ett hälsoperspektiv tagits i 

beaktning. På deras fritidshem erbjuds eleverna en variation av aktiviteter både utomhus och 

inomhus som är hälsofrämjande fysiska samt psykiskt. 

“Hälsa är mycket som vi funderar på när vi har den här fritidsklubben, och det är en typ av 

fritidshem beroende på att barnen är lite äldre, de går i klass 4–6. Vi tänker på kost och hälsa 

i stort sett varje dag och vi har en därför en bred verksamhet för att få in allt. Olika 

aktiviteter planeras utifrån läroplanen skrivelser kring hälsa. Aktiviteter planeras utifrån att 

alla ska känna en vilja att röra på sig”(I-1). 

4:2:1 Analys 

 

Som Persson och Haraldsson (2013) beskriver är riktlinjer gällande begreppet hälsa en viktig 

aspekt för ett lyckat hälsofrämjande arbete. Utifrån resultatet kan man utläsa att majoriteten 

av fritidshemmen inte har några riktlinjer gällande hälsa. Som informant 4 beskrev har deras 

fritidsverksamhet riktlinjer gällande hälsa tack vare deras egna initiativ.  

Detta styrker skrivelser gällande hälsoarbetet som menar att ett välfungerande hälsofrämjande 

arbete är starkt kopplat till lärarnas egen syn på hälsa samt dess betydelse (ibid.). De 

informanter som sade att deras fritidshem inte hade riktlinjer betonade samtidigt att de 

verksamma lärarna hade en stor medvetenhet kring hälsans betydelse.  

 



Informanternas beskrivning går alltså i led med delar av Persson och Haraldssons (2013) 

beskrivning för ett välfungerande fritidshem, fastän det saknades riktlinjer. Variationen av 

riktlinjer är enligt ramfaktorteorin en påverkansfaktor för hur arbetet på fritidshemmen 

utformas. Detta eftersom riktlinjerna i sig beskrivs som en direkt ramfaktor med en direkt 

påverkan (Imsen, 1999).  

 

4:3 Det hälsofrämjande arbetet på fritidshemmen 

Samtliga informanter uppgav att deras fritidsverksamhet arbetar för en bättre hälsa. I svaren 

kan man dock utläsa att tillvägagångssättet varierar. Samtliga informanter berättar att 

fritidshemmen är till för eleverna och att aktiviteterna formas utifrån dem. Det ska även finnas 

möjlighet för eleverna att utforma egna aktiviteter utan fritidslärarnas direktiv. Problematiken 

ansågs vara att vissa elever hamnar i en situation där de inte vågar prova på nya saker och 

väljer därför aktiviteter som de redan kan. Några informanter menar att speciellt de yngre 

eleverna behöver stöd för att kunna bedriva aktiviteter på egen hand. En stor del av 

problematiken ligger vid att eleverna inte vill lämna sina kompisar. Som lösning för detta har 

fritidsledarna planerade aktiviteter som i sin del möjliggör nya kamratrelationer i elevgrupper. 

“Det finns så pass många barn som inte provar våga nya saker. Har vi inte den provar de 

inte nya saker. Därför har vi styrda aktiviteter så barnen som är osäkra har något att göra 

tillsammans med andra. Men dessa styrda saker är ofta frivilliga så de barn som redan har 

tryggheten kan göra det de vill” (I-1). 

Några informanter nämner dock att de äldre eleverna har en större delaktighet i 

planeringsarbetet på fritids. Detta för att ge dem en möjlighet att påverka vilka aktiviteter som 

anordnas under deras vistelse på fritids. Att låta eleverna vara delaktiga påverkar 

arbetsklimatet i barngruppen positivt eftersom ett ökat intresse att pröva nya samt egna idéer 

skapas. “Vi har teman som gör att eleven får en mer bestämmande roll i verksamheten” (I-2). 

Samtliga fritidshem har både styrda och fria aktiviteter där eleverna erbjuds att leka och röra 

på sig på ett varierat sätt. Syftet med fritidshemmens aktiviteter är enligt samtliga informanter 

att lära eleverna det sociala samspelet genom varierade lekar och spel. 

“Vi jobbar både med styrda aktiviteter på fritids då har man inget val och så fria aktiviteter 

också, det har hittills varit bra ska jag säga vi ska fortsätta med detta arbete är tanken 

givetvis för att det här att lära att vänta på sin tur…” (I-2). 

Samtliga informanter berättade att alla elever inte är lika intresserade av att röra på sig. Vidare 

förklarade de att aktiviteterna som planeras måste lura in eleven till att röra sig genom att 

innehålla ett intresseområde.  

Utöver aktiviteter på skolområdet tar fritidslärarna med sig elevgruppen till en annan närmiljö 

utanför skolan som erbjuder ökade möjligheter till spontana lekar med andra kamrater ”Miljön 

lurar barnen att röra på sig” (I-4).  



 

Informant 7 berättar att de brukar erbjuda aktiviteter som är kopplat till en bestämd yta och 

plats där eleverna utan problem leker fritt. Detta har påverkat den större barngruppen positivt 

då dessa spontana lekar är hälsofrämjande.  

“Vi har många aktiviteter som är halvstyrda. Där vi bestämmer olika miljöer och olika 

barngrupper som ska till skogen, isbanan eller nåt sånt. Så vi väljer oftast arena för barnen. 

Men sedan är det fritt för barnen själva att göra vad de vill”(I-7). 

 

4:3:1 Analys 

 

Samtliga informanter nämner att eleverna uppmuntras att bedriva egna aktiviteter, vilket även 

styrks i läroplanen. Där kan man utläsa att skolan ska uppmuntra elevernas individuella 

tankegångar samt tillvägagångssätt (Skolverket, 2019). Som några informanter sade har vissa 

elever svårigheter att bedriva egna aktiviteter samt finna ett intresse kring rörelse. 

Fritidslärarna planerade inbjudande aktiviteter för dessa elever med att ta inspiration från 

elevernas egna intressen. De kunde även planera halvstyrda aktiviteter där miljön bestämdes 

av lärarna för att därefter låta eleverna agera fritt därefter. Persson och Haraldsson (2013) 

menar att detta kräver en god helhetsbild från lärarna. Några informanter beskrev att eleverna 

hade en stor delaktighet i planeringsarbetet kring fritidshemmens aktiviteter. Att göra varje 

elev sedd och hörd är en viktig faktor för verksamheternas hälsofrämjande arbete (ibid).  

 

4:4 Möjligheter till hälsofrämjande arbete inomhus 

Att elever behöver röra på sig håller samtliga informanter med om, men de menar också att 

det krävs en god planering för det. Ramfaktorerna för det hälsofrämjande arbetet ur ett 

inomhus-perspektiv skiljer sig mellan informanternas verksamheter. Några informanter 

nämner att deras inomhuslokaler inte kan erbjuda eleverna rekreation eller en variation av 

aktiviteter, utan de behöver använda sig av lokaler som inte tillhör fritidshemmet. “Om en 

elev vill dra sig undan blir det svårt för detta då inomhuslokalerna inte erbjuder detta, då 

lokalerna är för små” (I-3). Utöver bristen på rekreation belyses det att endast enklare lekar 

med mindre fysisk stimulans går att utföra inomhus. 

“Våra fritidslokaler är faktiskt sjukt dåliga, de är sjukt dåliga. Men vi lär oss att trolla. Det 

går att leka hela havet stormar och fruktsallad. Det är svårt att leka spontanlekar så som 

kurragömma till exempel. En del rollspelslekar kan bli lite trångt så det är inte 

ändamålsenliga lokaler utifrån hälsofrämjande. Det går, men det är jobbigt” (I-2). 

Informant 5 beskriver en liknande situation där inomhusmiljön försvårar möjligheterna att 

erbjuda rekreation. ”Svårigheter det är att inte finns några lugna vrår till barnen idag, stor 

bristvara och det ser tyvärr ut så på de flesta avdelningar här på skolan också”(I-5).  

 



Att arbeta hälsofrämjande inomhus är något som de flesta informanter såg som ett stort 

problem. De nämner att lokalerna inomhus är undermåliga för fritidshemmets hälsofrämjande 

arbete. Variationen är dock bred då informant 7 nämner att de har ett flertal rum tillgängliga 

där eleverna erbjuds olika aktiviteter samt rekreation. 

“Vi får försöka utnyttja de lokaler vi har i och med att de är fasta. Två avdelningar och 

använder båda men en som bas för dagen. 2 klassrum på varje avdelning, två grupprum på 

varje avdelning. Möjligheten finns för elever att sitta själva. Sedan har hemvistet ett öppet 

rum med tillgång till spel och ritmateriel och bord. Som ett elevrum där eleverna bara får 

vara. Att ha möjlighet att ge eleverna chansen att gå undan och vara i fred är jätteviktigt (I-

7). 

4:4:1 Analys 

 

Majoriteten av informanterna delar en liknande uppfattning kring deras inomhuslokalers 

problematik. Att inte kunna utföra en variation på aktiviteter samt erbjuda rekreation på 

fritidshemmet är problematiskt. Suzanne De Laval (2017) understryker att fritidshemmens 

inomhuslokaler har en stor påverkan för verksamhetens hälsofrämjande arbete. Ett 

hälsofrämjande fritidshem ska kunna erbjuda eleverna en varierad miljö där olika former av 

lek samt rekreation ska kunna erbjudas (Persson & Haraldsson, 2013). Ramfaktorteorin går att 

utläsa ur informanternas svar eftersom ramfaktorer har påverkat informanternas verksamhet. 

Att inte kunna upprätthålla ett hälsofrämjande arbete inomhus på grund av lokalernas 

problematik kan även tydas att ramfaktorerna har påverkat undervisningens utformning. Som 

Imsen (1999) skriver är skolmiljön en ramfaktor som har en direkt påverkan på utformandet 

av aktiviteter. 

 

4:5 Möjligheter till hälsofrämjande arbete utomhus 

Fritidshemmen har alla varierade förutsättningar till ett hälsofrämjande arbete beroende på 

deras ramfaktorer, till exempel bebyggelser och yta på skolgården. Detta var någonting som 

gick att utläsa från samtliga informanters svar. Det fanns fritidshem som hade begränsade ytor 

utomhus på grund av ombyggnationer. Detta bidrog till att utomhusytorna hade minskat och 

därigenom påverkat möjligheterna för hälsofrämjande aktiviteter på skolgården. Medan andra 

informanter beskrev att de hade en skolgård, tillgång till naturen samt en fotbollsplan nära 

ansluten till fritidshemmet. ”Sen försöker vi vara utanför skolgården en gång i veckan, vi har 

2 jättenära lekparker och en skog” (I-5). 

Att utföra aktiviteter utomhus resulterar enligt informant 1 framförallt i färre konflikter inom 

elevgruppen. Det finns annars en större risk till detta då många vistas på de trånga ytorna som 

finns inomhus. Informant 1 menar även att barnen ser fram emot att nyttja rasten till att ha kul 

vilket bidrar till en lekfull rörelsemiljö där. ”Den effekt man ser om man tar raster är att jag 

tycker det är oerhört lite konflikter och gladare barn. Barnen längtar till rasten och har kul” 

(I-1).  Samtliga informanter har ett hälsofrämjande tankesätt genom att nyttja de 

förutsättningar som finns tillgängliga utomhus. De vill låta eleverna utveckla det sociala 

samspelet deras fysiska förmåga i form av lekar.  

 



 

Att gå iväg till en närliggande lekplats i halvklass menar informant 6 gynnar elevgruppens 

möjligheter att träna på det sociala samspelet. Detta då elevgruppens minskade antal gör att 

sociala interaktioner ökar och därmed möjligheten att få utveckla dessa. Informant 6 menar att 

en variation mellan detta samt vanliga aktiviteter på skolgården är nödvändiga eftersom risken 

för ensamma elever minskar. Några informanter nämner ett annat tankesätt gällande 

användningen av närmiljön. De påpekar att även deras fritidsverksamheter brukar gå iväg med 

sina elevgruppen till närliggande utomhusmiljöer, dock inte för att arbeta med det sociala 

samspelet. Deras aktiviteter har elevens fysiska utveckling i fokus istället.  

Dessa informanter menar att det sociala samspelet utvecklas i takt med åldern utan att 

fritidslärarna behöver styra detta. 

“Vi har många aktiviteter som är halvt styrt. Där vi bestämmer olika miljöer och olika 

barngrupper som ska till skogen, isbanan eller nåt sådant. Så vi väljer oftast arena för 

barnen. Men sedan är det fritt för barnen själva att göra vad de vill” (I-6). 

4:5:1 Analys 

 

Fastän samtliga informanter beskriver varierade förutsättningar att utföra utomhusaktiviteter 

på skolgården, beskriver alla att de utför en god variation på hälsofrämjande aktiviteter 

utomhus. Alla informanter beskriver att de närliggande områdena används kontinuerligt för 

att upprätthålla ett hälsofrämjande fritidshem. Detta går i led med Grahn m fl. (1997) 

beskrivning kring ett hälsofrämjande arbete. Det behövs erbjudas en varierad utomhusmiljö 

på fritidshemmet för ett fungerande hälsofrämjande arbete. Leken i sig har en påverkan på 

elevernas sociala utveckling, vilket sätter krav på lekarnas kvalitet (Adam & Dyment, 2010). 

Fastän informanterna tänker olika kring hur elevernas utveckling kring det sociala samspelet 

ser ut följer samtliga fritidshem ett frekvent användande av utomhusmiljön, vilket är 

hälsofrämjande (Grahn m fl. 1997). 

Ramfaktorteorin går att utläsa i ovanstående beskrivning av verksamhetens arbete. 

Fritidshemmen har olika förutsättningar att kunna erbjuda eleverna utomhusaktiviteter på sin 

egen skolgård. Som Imsen (1999) skriver har ramfaktorer som skolmiljön utformning en stor 

påverkan på hur verksamhetens aktiviteter ser ut. Detta har resulterat i att fritidshemmen 

använt sig av områden utanför skolgården för att upprätthålla det hälsofrämjande arbetet.  

 

6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att bidra med ytterligare kunskap kring hur olika fritidshem arbetar 

för att främja elevernas hälsa utifrån deras förutsättningar. 

Vi sökte svar på följande frågeställningar: 

● Hur definierar den enskilde fritidsläraren begreppet hälsa och dess effekter för 

eleverna? 

● Hur anser fritidslärare att deras verksamhet följer några riktlinjer gällande det 

hälsofrämjande arbetet? 



● Vilka olika förutsättningar gäller för fritidshemmens hälsofrämjande arbete? 

6:1:1 Fysisk hälsa 

Det finns rekommendationer att barn mellan 5–17 år bör röra sig minst 60 minuter dagligen 

för att kroppen ska utvecklas i ett normalt tempo (Folkhälsomyndigheten, 2019). Gisela 

Nyberg (2017) skrev i sin studie om att elevernas rörelsebehov oftast kan nås under skoltiden. 

Samtliga fritidshem vi undersökte organiserade utomhusaktiviteter för att tillgodogöra 

elevernas rörelsebehov. Upplägget mellan dessa fritidshem var likartade, då de lät eleverna 

leka fritt på skolgården samt utföra aktiviteter styrda av fritidsläraren. Vi såg positivt på att 

fritidsverksamheterna hade möjlighet att ge eleverna denna möjlighet utifrån rådande 

förutsättningar i verksamheten då detta tyder på att ett generellt hälsofrämjande arbete 

existerar utifrån de förutsättningar som finns tillgängliga.  

Vi anser att det hälsofrämjande arbetet bör vara ett prioriterat samtalsämne i skolorna för att 

öka elevernas skolresultat både i skolverksamheten och fritidshemmet. Detta då vi anser det 

finns kopplingar mellan att stimulera elevens rörelsebehov samt en ökad 

koncentrationsförmåga. Vi tror det leder till bättre skolresultat samt ett lugnare klimat på 

fritidshemmet då eleverna har möjlighet att göra sig av med överskottsenergin de har kvar 

från skoldagen, som ofta består av mer stillasittande. Då skoldagarna ofta innefattar mer 

stillasittande anser vi att fritidsverksamheten har en viktig roll för att stimulera elevernas 

rörelsebehov som skapas under dagen.  

I läroplanen kan man utläsa att elever på fritidshemmet skall erbjudas fysiska aktiviteter i 

olika miljöer. De skall även ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje samt en ges en 

förståelse kring hur den fysiska hälsan påverkar sitt eget välmående (Skolverket, 2019).  Det 

som framgick av intervjuerna var att samtliga pedagoger var positiva till att främja 

hälsoarbetet för fritidshemmet. Ingen tog upp att hälsoarbetet formellt kontrollerades eller var 

inplanerat från skolledningen. Det var ändå något som på ett naturligt sätt ingick i 

informanternas planeringsarbete. Informanterna nämnde att fysisk och psykisk hälsa sitter 

ihop eftersom låg psykisk hälsa ofta även beror på en låg fysisk hälsa och omvänt. Det är även 

något som Riksidrottsförbundet (2019) styrker då de belyser att fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på den psykiska hälsan. Detta tankesätt delas av oss då vår syn på korrelationen är 

likvärdigt till informanterna. Vi anser att fysisk aktivitet skapar ett lugn hos människan. 

Utifrån våra egna erfarenheter har vi märkt att efter ett träningspass skapas en känsla av glädje 

samt välbehag eftersom vi anser det är hälsosamt att röra på sig. Folkhälsomyndigheten 

nämner att barn behöver fysisk aktivitet 60 minuter om dagen (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Vi anser att det finns olika typer av fysisk aktivitet som vilket enligt oss öppnar upp 

möjligheter till en stor variation av aktiviteter.  

Vi menar att detta är bra då alla barn har olika intressen vilket skapar möjligheter att erbjuda 

eleverna en större variation av aktiviteter på fritidshemmet. Detta leder i sin tur till fler elever 

känner ett inre välbehag eftersom deras intressen implementeras. I ett större perspektiv 

resulterar detta välbehag i en förbättrad psykisk hälsa eftersom eleverna känner 

meningsfullhet av sådant som de anser är roligt.  



 

6:1:2 Psykisk hälsa 

I samhället har man relativt nyligt börjat diskutera problemen med psykisk ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten (2018) har i sin undersökning sett en fördubblad ökning bland barn 

och ungas psykiska ohälsa sedan 1980.  

Det framgick även att om eleven kände sig trygg på fritidshemmet stärks den psykiska hälsan. 

Fritidslärarna bör planera aktiviteter utifrån elevernas intresse för att erbjuda eleverna en 

bättre vistelse på fritidshemmet. Exempel på aktiviteter kan vara allt ifrån rollspel till rörelse i 

idrottshallen. Typiska besvär från psykisk ohälsa är bland annat sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, nervositet, huvudvärk och yrsel. Folkhälsomyndigheten (2018) har även kommit 

fram till att skolan och dess miljö kan ha påverkat denna ökning i negativ riktning vilket 

ställer stora krav på fritidshemmen. För elever som går på fritidshemmet efter sin skoltid bör 

det planeras hälsofrämjande aktiviteter som påverkar den psykiska hälsan positivt. Utifrån vår 

datainsamling kunde vi se att fritidshemmen planerar in aktiviteter för att främja hälsoarbetet 

för elevernas intressen och behov.  

Fritidslärarna måste vara medvetna om elevgruppens intressen och behov då planeringsarbetet 

genomförs. Vi anser att goda relationer till eleverna skapar förutsättningar för ett sådant 

arbete vilket även skapar förutsättningar till ett ökat psykiskt välmående bland eleverna. 

Eftersom eleverna har olika intressen vilket innebär att fritidshemmen måste erbjuda varierade 

aktiviteter som fångar upp alla elever. I vår mening så har fritidspedagogerna en viktig roll i 

planeringsarbetet utifrån elevernas intressen. Då skolverket (2019) skriver fritidshemmet skall 

erbjuda en meningsfull fritid så bör detta tas i beaktning vid val av aktiviteter för hela 

terminen.   

 

6:1:3 Riktlinjer gällande hälsofrämjandearbete på fritidshem  
 

Att ha riktlinjer gällande hur en verksamhet ska arbeta för elevernas hälsa är något som 

Persson och Haraldsson (2013) anser är en central del för det hälsofrämjande arbetet. De 

nämner i sin forskningsstudie att skolor som har riktlinjer gällande begreppet hälsa lyckas mer 

frekvent med det hälsofrämjande arbetet. De menar att ett sådant arbetssätt har långsiktiga 

positiva konsekvenser i skolans arbete med både den fysiska och psykiska hälsan. Resultatet 

av detta gör att eleverna överlag har en bättre hälsa (ibid.). De flesta informanter styrker inte 

denna bild fastän samtliga informanter anser att det hälsofrämjande arbetet är av stor vikt på 

fritidshemmet. Majoriteten av informanterna nämner att tydliga riktlinjer gällande hälsa 

saknas och att fritidslärarnas eget engagemang är vitalt för detta. I läroplanen står det att 

fritidshemmet ska arbeta aktivt för allsidiga rörelser samt en social miljö (Skolverket, 2019). 

Det är bekymmersamt att skolorna inte har tydligare direktiv gällande riktlinjer för ett 

hälsofrämjande arbete. Den sammanfattande bilden vi får av informanterna är att det saknas 

tydliga direktiv angående det hälsofrämjande arbetet på fritidshemmet. Vi anser att varje skola 

bör ha tydliga riktlinjer och en handlingsplan för hur ett hälsofrämjande arbete skall planeras 

och utföras. Detta skulle ge positiva effekter för alla elever gällande den fysiska samt 

psykiska hälsan.  



Då det skulle ge fritidslärarna ett större stöd till hur arbetet kring hälsofrämjandet skall formas 

ur en praktisk synvinkel med vilka aktiviteter och dylikt som kan användas. Dessa riktlinjer 

ska enligt oss vara detaljerat skrivna med aktiviteter och annan viktig information som hjälper 

fritidsläraren vid planeringsarbetet samt vid krissituationer som kan vara att idrottslokalen var 

upptagen och att fritidsgruppen ändrar lokalen till utomhus.  

Skolans egna dokument skall aktivt uppdateras, utvärderas och följas upp under hela läsåret. 

Detta skulle med enkelhet kunna läggas in i det redan existerande kvalitetsarbetet som bedrivs 

på skolans verksamheter.  

Att låta fritidshemmens hälsofrämjande arbete enbart kretsa kring hur de verksamma 

fritidslärarna tolkar läroplanen är problematiskt eftersom det tolkas olika. En bra utveckling 

för fritidshemmens hälsofrämjande arbete hade varit obligatoriska riktlinjer där 

hälsobegreppet sätts i fokus. Vi skulle vilja se mer forskning kring vad obligatoriska 

hälsofrämjande direktiv skulle ge för effekter hos barnens hälsa.  

 

6:1:4 Utomhusmiljö 
 

Utomhusmiljön är en central ingrediens för ett fritidshems hälsofrämjande arbete eftersom det 

erbjuder en miljö där barnen får utveckla sig själva (jfr. Grahn. m.fl. 1997). Ulf Lundgren 

(1999) beskriver begreppet ramfaktorteorin i sin bok som är ett tankeverktyg för 

utbildningsplanering. Han nämner utifrån ramfaktorteorin att externa förutsättningar har en 

stor påverkan på utformningen av en lärares undervisning. Exempel på faktorer är bland annat 

skolmiljöns utformning. Informanternas förutsättningar till hälsofrämjande utomhusmiljöer 

skiljde sig markant då ett fritidshem hade tillgång till en komplett skolgården, medan en 

annan var tvunget att ta med elevgruppen till en närmiljö för att skolgården var undermålig.  

Fritidshemmens förutsättningar att använda sig av utomhusmiljön skiljde sig oerhört vilket 

enligt oss kan bli ett problem. Detta eftersom begränsade utomhusytor hindrar den spontana 

leken vilket leder till minskade rörelsemöjligheter. Av intervjusvaren framgick att alla 

informanter använde sig av den närmiljö som fanns tillgängligt. Vi anser att denna ramfaktor 

gällande hälsoarbetet påverkar fritidslärarens arbete eftersom olika verksamheter har olika 

förutsättningar till utomhuslek. Det vore önskvärt om större vikt lades vid planeringen av 

fritidshemmens utemiljö både avseende storlek samt möjligheter till varierande lekar. Detta är 

något skolan själv inte kan påverka nämnvärt, utan detta ansvar ligger framförallt på de lokala 

kommunpolitikerna och dess planeringsorgan. Skolmiljöns varierande utformning påverkade 

utbudet på aktiviteter på fritidshemmen och ställde därav stora krav på personalen att planera 

aktiviteter som gagnade elevernas hälsa. Det är viktigt att kunna planera aktiviteter som är 

inbjudande för eleverna som inte har ett stort intresse för rörelse till vardags.  

Skolor som har mindre utomhusytor ställs därför inför ett dilemma att kunna erbjuda 

varierade aktiviteter som är till gagn för hela elevgruppens hälsa. Men som resultatet visade 

oss använde sig fritidshemmen av närmiljöerna för att upprätthålla det hälsofrämjande arbetet. 

Närmiljöerna kan enligt oss vara ett bra sätt att komplettera skolgården.  



 

Som Persson och Haraldsson (2013) skriver så är det hälsofrämjande arbetet starkt förknippat 

med hur fritidslärarna planerar detta. Vi vill lyfta fram att ett fullgott hälsoarbete utomhus går 

att utföra med hjälp av kreativa fritidslärare.  

 

6:1:5 Inomhusmiljö 

 

Suzanne De Laval (2017) nämner att fritidshemmens möjligheter att erbjuda lek, rörelse och 

rekreation inomhus är viktig för elevernas lärande på flera aspekter. Eleven utvecklar den 

motoriska delen men även den sociala, intellektuella samt koncentrationsförmågan. Persson 

och Haraldsson (2013) beskriver lokalernas betydelse för fritidslärarnas möjligheter att lyckas 

med det hälsofrämjande arbetet inomhus, eftersom eleverna skall erbjudas en varierad 

hälsofrämjande miljö. De betonar även att inomhusmiljön är en lika stor faktor för att 

upprätthålla ett hälsofrämjande arbete som utomhus.  

Informanterna svar gällande deras inomhusmiljö varierade. Deras lokaler var uppbyggda olika 

vilket gav dem olika förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Fastän vissa fritidshem kunde 

arbeta mer varierat var alla informanter eniga om att deras lokaler inomhus inte var 

ändamålsenliga för ett fullgott hälsofrämjande arbete.  

Detta kan påverka arbetet med psykiska hälsan då alla elever inte har möjlighet till rekreation, 

vilket kan behövas efter en händelserik skoldag. Att olika fritidshem har olika förutsättningar 

att erbjuda en variation av aktiviteter inomhus är enligt oss ett stort problem. Det ställer krav 

på fritidshemmet att kunna erbjuda en variation då dessa ramfaktorer har en central del i 

fritidslärarens planeringsarbete. Vi anser att kreativa fritidslärare är bra, men att låta dessa 

kreativa fritidslärare verka i en miljö som är begränsad kan resultera i en arbetsbörda som inte 

är hållbar. De fritidshem som anser att de inte kan upprätthålla en varierad inomhusmiljö bör 

få tillgång till bättre inomhuslokaler som är ändamålsenliga med läroplanen.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Som vi nämnt tidigare var urvalets kriterier en utbildning inom grundskollärare-fritidshem 

samt ett befintligt jobb på ett fritidshem. Eftersom vi använde oss av ett bekvämlighetsurval 

kom två av informanterna från samma skola. Viktigt att understryka att de ej arbetar på 

samma fritidshem. Detta medförde därmed att vissa svar från dessa på förhand kunde likna 

varandra (Vetenskapsrådet, 2017). Vi menar att lärarnas personliga perspektiv på svaren var 

det viktiga, och anser därför att detta inte hämmar vårt resultat. Att intervjua andra 

yrkesgrupper som är kopplade till fritidsverksamheten var ett alternativ som vi beslutade att 

inte göra.  

Det hade varit intressant att se vidare forskning där fler yrkesgrupper togs i beaktning. Att 

vara beredd på att ställa följdfrågor utifrån informanternas egna svar var svårt att träna på. 

Detta kan ha lett till att vissa relevanta följdfrågor som hade ökat vår förståelse kring 

informantens perspektiv inte ställdes.  



Informanternas egna uppfattningar kring ämnet samt deras svar skiljde sig åt vilket även ledde 

till att datan skiljde sig åt vid vissa tillfällen. Detta var studiens syfte samtidigt som det gav 

oss en viss utmaning att se teman ur transkriberingarna. Man kunde ändå se gemensamma 

faktorer i deras svar vilket hjälpte vår analys (Bryman, 2018). 

Problematiken kring inspelade intervjuer är att man inte kan ta del av informanternas 

kroppsspråk som hen uppvisade under mötet. Kroppsspråk kan hjälpa informanten att säga 

något på ett visst sätt vilket i efterhand hade varit viktigt att dokumentera (Trost, 2010). Vi 

valde att spela in för att inte lägga energi på att anteckna under intervjuernas gång, vilket 

medförde att dessa kroppsspråk inte dokumenterades. Eftersom vi var två personer som 

intervjuade hade vi kunnat ha olika ansvarsområden och göra denna del av intervjun 

annorlunda. Att ha en kvalitativ undersökningsmetod ledde till att undersökningen endast 

innefattade åtta informanter. Med mer tid tilldelat till detta arbete hade fler informanter 

kunnat användas för att ytterligare stärka studiens resultat. Vi hade även kunnat samla in data 

med hjälp av kvantitativa metoder såsom enkäter. Andelen deltagande hade med enkelhet 

överstigit åtta under samma tidsomfång med en sådan metod. Vi anser dock att det hade varit 

svårt att få svar på deras personliga erfarenheter och syn på hälsa på ett bra sätt med hjälp av 

en sådan metod.  

Dock bör inte denna datainsamlingsmetod förbises, då det är positivt att kunna öka deltagande 

informanter. En studie där både kvalitativa samt kvantitativa datainsamlingsmetoder använts 

hade kunnat genomföras med mera tid. På så sätt hade man kunnat få ett större deltagande och 

helhetsbild kring vissa frågor, samtidigt som man kunde få mer preciserade svar på relevanta 

frågor.  

 

6.3 Slutdiskussion 

Vi har under studiens gång fått en bredd av hur det hälsofrämjande arbetet går tillväga på 

olika fritidshem. Det som framkommit är hur mångfacetterad begreppet hälsa är. Dagliga 

aktiviteter på fritidshemmet bör innehålla inslag av fysisk och psykisk hälsa. Vi har fått 

förståelse av att verksamheter bör arbeta varierat utifrån elevernas intressen samt besitta 

riktlinjer för det hälsofrämjande på fritidshemmet. Vi har även fått en inblick i hur viktigt det 

är att implicera närmiljöerna i fritidshemmens hälsofrämjande arbete.  

Denna kunskap kommer vi att ta med oss i vår framtida yrkesroll. Oavsett hur inomhus och 

utomhus miljöerna i skolorna ser ut gällande läroplanens direktiv bör hälsofrämjande arbete 

bedrivas för att förebygga ohälsa. Pedagogerna i skolans verksamhet har en väldig viktig roll 

att erbjuda variationsrika aktiviteter för elevgruppen. Vi har tagit del av litteratur under vår 

utbildning samt texter som vi använde till vår studie. Forskning kring hälsa existerar i stor 

omfattning. Det saknas dock i stort adekvat information för hur ett fritidshem bör arbeta med 

hälsa. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan: Intervjustudie 

 

Vi heter Oskar Ledin och Pontus Kröger och vi utbildar oss till lärare för arbete i fritidshem 

på Umeå universitet. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete och behöver intervjua 

verksamma fritidslärare för vårt fortsatta arbete. Därför hoppas vi få intervjua Dig.  

 

Syftet med vår studie är att få en överblick kring hur olika fritidshems dagliga verksamhet 

arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vill även få en inblick hur olika fritidslärare 

ser på begreppet hälsa samt dess påverkan på elevgruppen. 

 

Intervjun beräknas ta ca: 30 minuter. Samtalet kommer att spelas in så att vi kan transkribera 

datan i efterhand. Efter transkriberingen raderas det inspelade materialet. Intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att både du och dina svar kommer att 

avidentifieras i arbetet. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

 

Vi hoppas att Du vill medverka i intervjun. Vi är flexibla gällande tid och plats för 

genomförandet av intervjun och utgår från vad som passar dig bäst! Har Du några övriga 

frågor om är du välkommen att höra av dig till någon av oss via mail eller telefon. 

 

 

Med hopp om positivt gensvar 

Hälsningar 

 

Oskar Ledin & Pontus Kröger 

 

Handledare för vårt arbete: Birgit Andersson 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

  

Uppvärmningsfrågor: 

  

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du utbildat dig? 

• Vilket år tog du din examen? 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Hur många elever undervisar ni i er fritidsverksamhet? 

• Hur mycket personal har ni på ert fritidshem? 

• Beskriv fritidsverksamhetens tillgängliga lokaler samt utomhusmiljön 

• Beskriv först era tillgängliga lokaler inomhus 

• Beskriv er utomhusmiljö som ni använder er av i er verksamhet 

 

Intervjufrågor: 

 

• Hur ser du personligen på begreppet hälsa i stort, fysiskt som psykiskt (betydelsen)? 

Följdfråga: Hur kommer det sig att du tänker så? Har du alltid tyckt så gällande hälsa? Har 

det förändrats över tid? Vad beror det på? 

• Anser du att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop? Att man inte kan ha det ena utan 

det andra 

 Följdfråga: Utveckla hur du tänker kring kopplingen sinsemellan? 

  

• Hur viktigt är det för dig att ha en god hälsa? 

Följdfråga: Är fysisk och psykisk hälsa lika viktigt enligt dig? 



 

  

 

 

• Har er verksamhet riktlinjer kring fysisk och psykisk hälsa? 

Följdfråga: Vad har ni grundat era riktlinjer kring? Egen erfarenhet? litteratur? LGR11? 

Ge exempel 

 

• Hur ser ert arbete ut ur hälsosynpunkt? Är det planerade, eller mer fri lek som ni gett 

bra förutsättningar till 

Följdfråga: Hur ser du att eleverna har påverkats av ert tillvägagångssätt? 

 

• Är det något som du känner att ni saknar i ert arbete gentemot detta 

  

• Hur följer ni upp och utvecklar ert arbete (systematiskt kvalitetsarbete)? 

  

● Hur ser er verksamhetsförutsättningarna ut för att arbeta gentemot fysisk och psykisk 

hälsa? Ser du möjligheter/svårigheter utifrån dessa punkter? 

Följdfråga till varenda punkt: Utveckla hur du tänker? 

1. Era lokaler inomhus 

2. Utomhusmiljön 

3. Personaltätheten 

4. Personalens samsyn på arbetet 

5. Ekonomi  

 


