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Sammanfattning 

 

Barns fysiska aktivitet har minskat över flera decennier och fler än hälften av alla elever som börjar 

första klass ligger efter motoriskt i jämförelse med de förväntade färdigheterna. Forskning visar på 

att barn med en god motorik i större utsträckning uppnår goda resultat i skolan samt att det ökar 

deras självkänsla.  Syftet med den här rapporten är att skapa ny kunskap om hur fritidshemmen 

skapar rörelseglädje bland eleverna samt hur de planerar och kan utveckla verksamheten för att 

skapa rörelsetillfällen som sträcker sig över hela skoldagen.  Vi har kommit fram till följande resultat 

genom att ha genomfört en kvalitativ intervjustudie där 10 fritidspedagoger på fyra olika fritidshem i 

Sverige under mars 2015 deltog. De fritidshem som är med i studien värdesätter leken som en del i 

elevernas rörelseutveckling. Fritidshemmet har ett stort ansvar för elevernas fysiska utveckling vilket 

är något som de tänker på när de planerar sin verksamhet. Ofta har de planerade aktiviteterna en 

inriktning mot rörelse. Pedagogerna påpekar att deras arbete försvåras med att barngrupperna blir 

större och att personaltätheten minskar. De vill utnyttja de resurser som de har genom att vara 

utomhus mycket och ta del av skolans idrottshall för att utveckla en rörelseglädje bland eleverna. 

Fritidshemmen är mycket engagerade i elevernas fysiska utveckling men de kan göra mer för att 

hjälpa eleverna i deras motoriska utveckling. De kan även bidra till att skapa rörelseglädje genom att 

erbjuda eleverna ett brett utbud av olika aktiviteter i verksamheten med hjälp av olika 

idrottsföreningar. 
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Inledning 
Alla barn växer upp med unika förutsättningar att ta del av det stora rörelseutbud som finns i 

samhället idag. Hemmet har en stor betydelse för i vilken grad barnen introduceras till en aktiv 

levnadssituation. Alla familjer har olika intressen och förutsättningar för att leva ett aktivt liv, men 

skolan är någonting som alla barn har gemensamt. Skolan bör hjälpa samtliga elever att uppleva 

rörelseglädje genom att anpassa sin verksamhet utifrån synen på fysisk aktivitet som något 

inspirerande och lustfyllt.   

Lek och skapande är viktiga delar inom fritidspedagogiken. Lärandet sker på många sätt. Det kan ske 

genom de formella, informella och situationsstyrda lärandet (Skolverket, 2011b). Fritidshemmet är 

en frivillig verksamhet som besitter stora möjligheter att utveckla elevernas fysiska och motoriska 

färdigheter. Ungefär 80 % av alla 6-9-åringar är inskrivna på fritidshemmet. Eftersom barnen 

tillbringar så mycket av sin tid på fritidshemmet är det viktigt att verksamheten håller en lika hög 

kvalitet som skolan. 

Det ligger ett stort ansvar på fritidshemmet i och med att det är så många barn som är inskrivna i 

deras verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna en daglig fysisk aktivitet som sträcker sig över hela 

skoldagen (Skolverket, 2011a). Skolan erbjuder bara en lektion i veckan i ämnet Idrott & hälsa, 

samtidigt som fritidshemmet inte har några direkta krav på sig att erbjuda eleverna fysisk aktivitet. 

Hur ska skolan kunna erbjuda en daglig fysisk aktivitet för eleverna?  

En av skolans huvuduppgifter är att tillgodose barns behov av att få fysisk stimulans. Detta kan 

tillgodoses genom att erbjuda barnen en god upplevelse av den fysiska aktiviteten. Det är viktigt för 

människan att kunna röra sig obehindrat och målinriktat för att lyckas med de krav som ställs. 

Rörelseförmågan utvecklas genom att stimulera barnens rörelseerfarenhet. Barn och unga befinner 

sig i ständig utveckling och det är viktigt att tillgodose deras kroppsliga behov (Grindberg & Jagtôien, 

2000). 

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med detta arbete är att studera verksamheten i fritidshemmen med 

avseende på fysisk aktivitet. Vi försöker ta reda på hur fritidshemmen skapar rörelseglädje bland 

eleverna samt hur verksamheten kan planera för att skapa rörelsetillfällen som sträcker sig över hela 

skoldagen. Utifrån hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete vill vi kartlägga och analysera hur olika 

fysiska aktiviteter ser ut på fritidshemmet och hur dessa kan utvecklas för att skapa en god 

rörelsemiljö för eleverna.  

- Hur beskriver fritidspedagoger sin verksamhet utifrån fysiska aktiviteter? 

- Vilka möjligheter och svårigheter ser fritidspedagoger med planerade fysiska aktiviteter i 

barnens vardag? 

- Vilken roll har fritidspedagogen i det hälsofrämjande arbetet med elevernas fysiska och 

motoriska utveckling? 
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Bakgrund 
Grunden till en aktiv livsstil läggs i barn- och ungdomsåren. Utvecklingen av barns hälsa har genom 

decennier blivit allt mer oroväckande. Fetma är något som ökat de senaste 30 åren både bland barn 

och vuxna. Det krävs förebyggande åtgärder tidigt för att motverka detta (Socialstyrelsen, 2014). 

Barn från socioekonomiska utsatta uppväxter har sämre kostvanor och lider i större utsträckning av 

fetma än andra barn. Barn med hög självkänsla är mer fysiskt aktiva än barn med låg självkänsla. 

(Folkhälsomyndigheten, 2015, Thedin Jacobsson, 2012).  

En god motorisk kroppskontroll ökar självkänslan och får barnen att känna att de lyckas. Forskning 

visar att det finns ett samband mellan fysisk inaktivitet och ökad risk för sjukdom. Dålig kondition och 

dåligt utvecklad motorik leder ofta till mindre fysiska aktiviteter. Detta leder i sin tur till att barnen 

blir mer passiva på sin fritid och deltar i färre idrottsverksamheter. Där har skolan en viktig uppgift att 

få med dessa elever i sin idrottsundervisning (Ericsson, 2005).  

Lekens betydelse 
I barnkonventionen (Unicef, 1989) står det att lek är en grundläggande rättighet för alla barn. Alla har 

rätt till en plats där de kan känna trygghet. Barn har även rätt till rekreation, vila och fritid.  

Fritidshemmets syfte är att komplettera skolan. Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid 

genom att stimulera elevernas utveckling och lärande (SFS 2010:800). Miljön kring eleverna ska vara 

trygg, rolig och stimulerande. Lek och skapande ska få ett stort utrymme i verksamheten och 

verksamheten ska också anpassas efter elevernas egna intressen och förutsättningar. Genom leken 

prövar de sin fysiska, psykiska och sociala kompetens (Skolverket, 2014). I leken lär sig barn att 

samspela med varandra och lärandet som äger rum sker oftast i grupp (Arenhill Beckman & Rydstedt, 

2011). Eleverna övar på en mängd olika färdigheter som fantasi, kreativitet och de får även möjlighet 

att utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Leken bidrar även till att eleverna får öva 

turtagning, samförstånd och koncentration. Det ska finnas utrymme för egen lek och lek som 

genomförs med hjälp av personalen. Skolverket menar att en förutsättning för att eleverna ska 

uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg och rolig där leken får ett stort 

utrymme (Skolverket, 2014). Kane (2011) menar att leken är ett viktigt moment i fritidshemmet 

samtidigt som hon uttrycker sin saknad i styrdokumenten för hur man som fritidspedagog erbjuder 

en meningsfull fritid. 

Barn i åldrarna 5-7 år ägnar upp till 50 % av sin vakna tid åt leken. Det finns ingen annan aktivitet som 

de ägnar så mycket av sin tid till. Barn mellan 7-10 år ägnar upp till 40 % av sin vakna tid till lek 

(Jensen, 2011). 

Leken skapar sociala individer 
Leken ger barnet utrymme att öva sin fantasi och sitt skapande, den ska även vara frivillig. Leken kan 

användas till bearbetning för barnen där de får möjlighet att skapa förhållningssätt för olika 

situationer. Leken utmanar även barnet på flera olika sätt, bland annat språkligt, socialt och 

fysiskt/motoriskt. När ett barn har de grundläggande fysiska färdigheterna har det stor påverkan på 

dess förmåga att leka (Grindberg & Jagtôien, 2000).  

Barn som kan använda sin kropp och känna en trygghet i sin rörelseförmåga kan lättare anpassa sig i 

lek. Osäkerhet och brist på kroppsmedvetenhet kan bidra till en begränsning i barns lek. När ett barn 

får fler fysiska erfarenheter och bättre kroppsmedvetenhet ökar repertoaren i barnens lek. 

Erfarenheterna bidrar till att utmana deras lek och påverkar även hur de tar tillvara på sina 

rörelsekunskaper i leken (Grindberg & Jagtôien, 2000). 
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Leken skapar fysisk utveckling 
Leken påverkas av de traditioner och sociala kontexter som visas bland barngrupperna och barnens 

omgivning (Brodin & Lindstrand, 2008). Ericsson (2005) påpekar att leken och de spontana aktiviteter 

som barn ägnar sig åt på raster och deras fritid är viktiga för deras motoriska utveckling. Barn kan 

med lite fantasi förvandla en lekplats till en borg. Det är viktigt att barn hela tiden får möjlighet att 

utforska sin närmiljö och leka sig fram till motorisk utveckling. 

I leken får barn öva och utveckla en mängd olika rörelser som till exempel att springa, hoppa och 

rulla. Det övar även på sin koordination och utökar sin rörelserepertoar (Hammar & Johansson, 

2008). Kane (2011) menar att leken är på barnens villkor och både vuxna och barn är överens om att 

leken blir som bäst om barnen har kontrollen över den själv. Det har blivit allt vanligare att vuxna 

avbryter barns lek, men barn behöver få leka själva utan att vuxna avbryter leken. Kane påpekar att 

det inte går att se allt i svart eller vitt då varje situation kräver att den vuxna/pedagogen läser av 

situationen och gör vad den tror är bäst för det specifika barnets utveckling.   

Motorisk utveckling genom fysisk aktivitet 
Skolans uppdrag är att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (Skolverket, 2011a). Grindberg & Jagtôien (2000) förklarar att motorik är rörelseförmåga. 

Allt synligt handlande är motorik.  

En god motorik leder till att barn utvecklar sin självtillit och koncentrationsförmåga, vilket gör att de 

även utvecklar sina sociala färdigheter. Motorisk träning leder till ökad motorik och förbättrade 

skolresultat. Under skolår 1-5 bör rörelselärandet lägga fokus på de grovmotoriska grundformerna 

som att balansera, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, kasta, fånga, rulla/rotera, hoppa/landa, gå och 

springa (Nilsson, 2012). Finmotorik är mer begränsade och precisa rörelser som att sy och skriva, 

medan grovmotoriska rörelser involverar större muskelgrupper (Grindberg & Jagtôien, 2000 Nyberg 

& Tiden, 2012).  

Huitfeldt mfl. (1998) påpekar att barn i de yngre åldrarna har en stor potential att lära sig och klara 

av svåra motoriska utmaningar. De motoriska färdigheterna som barn lär sig tidigt i livet finns med 

stor sannolikhet kvar livet ut, i motsats till andra färdigheter som till exempel kondition som ständigt 

måste underhållas. Författarna fortsätter att förklara att det bästa sättet för barn att utveckla sin 

motorik är att barnet får röra sig fritt på så många olika sätt som möjligt. Barnet får öva på en mängd 

olika grovmotoriska färdigheter enbart genom att springa runt och leka i en skog. Leken kräver ofta 

att barnen måste utföra flera motoriska grundformer samtidigt, som kallas kombinationsmotorisk 

kompetens. Att kunna kombinera flera olika rörelser blir värdefullt när barnet vill lära sig att simma, 

cykla, åka skridskor eller dylikt. Det är färdigheter som inte är nödvändiga för barnets existens men 

det är aktiviteter som ofta har en positiv effekt på barnets sociala-, mentala- och fysiska utveckling 

och kan leda till en meningsfull fritid. Grindberg & Jagtôien (2000) förklarar fysisk aktivitet som en 

källa till glädje. 

Vikten av att ha en god motorik 
En bred rörelserepertoar kan liknas med ett kroppsligt alfabet utifrån lek och rörelse. Att kunna de 

grovmotoriska grundrörelserna är en förutsättning för att ha en allsidig rörelserepertoar. Det sitter 

många känslor i barnens rörelsekunskap. De sätt som barnen rör sig på speglar ofta hur de upplever 

sig själv och upplevs av andra. Fysiskt aktiva personer har en positivare självuppfattning än personer 

som är mer inaktiva. Det är viktigt att lägga en bra grund för de motoriska färdigheterna redan som 

ung för att ha nytta av det när man blir äldre. De invanda rörelserna från barndomen bibehålls i 

vuxen ålder vilket kan påverka hur aktiv man blir som vuxen. Tryggheten inför nya och gamla 
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aktiviteter ökar även för de vuxna om de känner sig bekväma i sitt kroppsliga abc (Nyberg & Tiden, 

2012). 

Ericsson (2005) visar på forskning som säger att klyftan har ökat mellan fysiskt aktiva och fysiskt 

passiva barn. Författaren hänvisar till motorikobservationer som visar att endast 43 % av eleverna 

som ska börja sitt första skolår hade en god motorik i förhållande till vad som förväntas av en 6-7 

åring. Vilken miljö ett barn växer upp i har stor betydelse för den fysiska och motoriska utvecklingen. 

Det säger sig självt att öppna ytor och skogar där barn kan leka fritt och lekplatser där de får utforska 

sin kroppskontroll, är mer utvecklande och mer inbjudande än en mindre asfalterad yta som är 

omringad av bilvägar. Dagens barn har mer omfattande syn- och hörselerfarenheter än vad de har 

rörelseerfarenheter.  

Ju fler fysiska aktiviteter ett barn deltar i under en längre tid desto mer kommer den allsidiga 

rörelseförmågan att utvecklas. Kravet på aktivitetens kvalitet ökar när barnen blir mer stillasittande i 

deras vardag. Det kan vara en aktivitet där många olika rörelser tränas som är stimulerande och 

lustfylld. Det är viktigt att det är pedagogstyrt och att framsteg uppmärksammas. Skolan kan 

tillsammans med olika idrottsföreningar erbjuda aktiviteter för olika åldrar med kvalitet på 

rörelseträning. Det är ett gemensamt ansvar både för skolans pedagoger och idrottsrörelsens ledare 

(Nyberg & Tiden, 2012).  

Svårigheter att undervisa i motorik 
Det finns vissa svårigheter i skolan att möjliggöra en utvecklande miljö av barnens rörelsekompetens. 

Det finns en begränsad tid för idrott i timplanen i förhållande till de mål som finns uppsatta. Att 

grupperna är stora och eleverna har olika förutsättningar är även de något som pedagogen får ta 

hänsyn till. Andra förutsättningar för en lyckad undervisning är de lokala ramarna. Storlekarna på 

idrottshallarna varierar och även utbudet av redskap i dem (Nilsson, 2012).  

Tolkningarna av skolans uppdrag att sträva efter att erbjuda eleverna en daglig fysisk aktivitet inom 

hela dagen skiljer sig. Det finns ingen tydlig handlingsplan utan de är upp till varje skola att ta 

ställning till hur de ska. Åsikterna skiljer sig från att det är bra att eleverna får röra sig själv och 

utmana sin fantasi till de som tycker att det är bättre att lägga in mer tid i idrottsämnet för att ge 

eleverna fler tillfällen till lärarledd lektionstid (Larsson, 2012). 

Bunkefloprojektet 
Bunkefloprojektet startade på hösten 1999. Det var ett projekt mellan skola, idrottsföreningar och 

det närliggande samhället. Syftet med projektet var att öka barns grovmotorik, koncentration och 

skolprestationer genom att erbjuda eleverna en daglig fysisk aktivitet. När projektet startade infördes 

dagliga fysiska aktiviteter för elever i årskurs 1 och 2 på Ängslättskolan i Malmö. Från år 2005 har alla 

barn upp till årskurs 7 en daglig fysisk aktivitet. De aktiviteter som sker dagligen är varierande och det 

är viktigt att de är motiverande och ger rörelseglädje. Det kan vara allt från promenader till spontana 

lekar. I starten av varje termin gjorde skolans idrottslärare, skolsköterska och ansvarig lärare 

motorikobservationer av alla elever i årskurs 1. Det gjordes för att så tidigt som möjligt 

uppmärksamma de elever med otränad motorik, för att sätta in åtgärder med anpassad motorisk 

träning. När projektet startade skapades även en föräldragrupp för att stimulera andra föräldrar och 

boende i området till en fysisk och hälsosam livsstil. De resultat som de fick fram i den här studien 

jämfördes med en kontrollgrupp på en annan skola. I projektet finns många deltagande 

kliniker/institutioner som: barn- och ungdomspsykiatrin, Malmö allmänna sjukhus MAS, ortopedi 

MAS, fysiologi MAS, lärarhögskolan och folktandvården Skåne även idrottsledare från föreningar 

deltog. (Hälsa+Kunskap, 2005) 
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Ericsson (2005) gjorde en studie inom Bunkefloprojektet där syftet var att studera vad utökad fysisk 

aktivitet och individuellt anpassad motorisk träning har för påverkanseffekter på elevernas motorik 

och skolprestationer. Följande frågor ställdes inför studien: 

- Förbättras barns grovmotorik genom ökad fysisk aktivitet? 

- Kommer barns koncentrationsförmåga att förbättras med ökad fysisk aktivitet? 

Slutsatserna av studien blev att barns grovmotorik förbättras genom ökad fysisk aktivitet. Eleverna i 

testgrupperna visade upp bättre balansförmåga och bättre motorik än eleverna i kontrollgruppen. 

Efter ett år av utökad fysisk aktivitet var skillnaderna stora medan de var ännu större efter två år. De 

elever som hade stora motoriska brister vid projektstarten visade störst framgångar och två år in i 

projektet var de på samma nivå som de eleverna med god motorik. Det gick inte att dra slutsatsen att 

barns koncentrationsförmåga förbättras i samband med ökad fysisk aktivitet, man kan dock dra 

slutsatsen att klyftan mellan barn med god motorik och barn med motoriska brister minskar. 

Resultatet av Bunkefloprojektet 
Grunden till Bunkefloprojektet kommer från läroplanen där det står att skolan ska erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet som sträcker sig över hela skoldagen.  

Inom de här testgrupperna infördes en förlängd skoldag för att det skulle vara möjligt att erbjuda en 

daglig fysisk aktivitet. Det blev Idrott & hälsa-undervisning i alla obligatoriska skolår och fem 

lektioner, 225 minuter (5x45minuter) mer idrottsundervisning i veckan. Vid behov gavs även 60 

minuter extra anpassad motorisk träning för elever med otränad motorik. 

Skolresultaten påverkades positivt i testgruppen. Det var en stor skillnad på resultaten mellan pojkar 

i årskurs 9 i testgruppen och kontrollgruppen, där fler pojkar hade godkänt i svenska, matematik, 

engelska och idrott och hälsa i testgruppen. Skillnaden mellan flickorna var inte lika stor. Det var fler 

elever i testgruppen (96 %) som hade behörighet att söka till en gymnasieutbildning än eleverna i 

kontrollgruppen (89 %). Skillnaden berodde främst på att pojkarna i testgruppen i större omfattning 

hade uppnått behörighet till att söka gymnasieutbildning. Bunkefloprojektet kan nu vetenskapligt 

visa att daglig schemalagd idrottsundervisning och medveten motorisk träning förbättrar inte bara 

motoriken utan också skolprestationerna (Ericsson & Karlsson, 2014). 

Fritidshemmets roll 
Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan. Enligt skollagen ska fritidshemmet 

erbjuda en meningsfull fritid och stimulera eleverna i sin utveckling och sitt lärande. Viktiga delar i 

fritidshemmets verksamhet är lek, rörelse och skapande arbete (Skolverket, 2014). Skolan ska verka 

för att skapa kontakter med föreningsliv och andra verksamheter för att utveckla elevernas 

lärandemiljö (Skolverket, 2011a). 

Det arbete som sker på fritidshemmet grundar sig på att utveckla barnens sociala kompetens med 

fokus på gruppen. Elevernas intressen och färdigheter är några faktorer som utformar verksamheten. 

Barn lär sig hela tiden och det gäller att anpassa fritidshemmets verksamhet för att nå de uppsatta 

målen. Lärandet i fritidshemmet sker i huvudsak genom ett informellt lärande, där de planerade 

målen, de tänkta formella lärandet, inte är de enda som sker (Eklund, 2011). Bardon (2008) påpekar 

att barnen rör på sig väldigt mycket när de är på fritidshemmet, både i den fria leken men även i de 

styrda aktiviteterna. De styrda aktiviteterna sker oftast i idrottshallen och de består av mycket fart 

och lek, men även moment där eleverna får öva på sin motorik erbjuds. Arenhill Beckman & Rydstedt 

(2011) beskriver att fritidshemmet är en verksamhet som eleverna upplever som kravlös och 

verksamheten har en unik möjlighet att fånga upp och ta vara på elevernas nyfikenhet. 
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Fritidshemmet kan även hjälpa eleverna att vidga sina vyer genom att visa att lärandet kan ske i 

många olika former. Fritidshemmet har möjlighet att erbjuda en verksamhet som är tillåtande och 

öppen för det informella lärandet eftersom verksamheten inte styrs av direkta krav. 

Fritidspedagogiken erbjuder eleverna att vara delaktiga i verksamheten. Bardon (2008) menar att 

eleverna har stora möjligheter till att röra sig fritt och att välja vad och var de vill leka. I en sådan 

miljö finns det goda förutsättningar för det informella lärandet. 

Större barngrupper ger sämre förutsättningar 
Den forskning som Elofsson (2008) visar på hävdar att den ökade barngruppsstorleken är det 

allvarligaste problemet i de negativa förändringar som sker i fritidshemmet och det övriga 

skolväsendet. Den minskade personaltätheten är också ett bekymmer. Författaren påpekar att 

storleken på barngrupperna är den viktigaste faktorn för kvalitet i fritidshem. Det blir svårare för 

fritidspedagogerna att ansvara över barnens utveckling när grupperna blir för stora. Det finns även 

en stor risk för att relationerna mellan pedagoger och elever blir ytliga. Barngrupperna i 

fritidshemmet har ökat drastiskt, år 1990 var det genomsnittliga antalet barn per grupp 17,8. 

Skolverket (2011c) visar på statistik från år 2011 att antalet var uppe i 38 barn per grupp. Det är en 

ökning med 2 barn från året innan. 

Fritidspedagogen som ledare 
Bardon (2008) menar att det som kännetecknar fritidspedagogiken är att den tydligt tar avstånd från 

det formella lärandet som oftast skolan står för. En ledare brukar definieras som en person som har 

det övergripande ansvaret för att målet ska uppnås (Grindberg & Jagtôien, 2000). Enligt Lindström & 

Pennlert (2013) måste en pedagog ha många didaktiska kompetenser för att leda framgångsrikt. 

Pedagogen måste anpassa och variera undervisningen för att den ska passa och tilltala så många 

elever som möjligt. En god ledare ska även kunna förklara, leda samtal, föra instruktioner så att 

eleverna förstår. Det är dock bara den didaktiska kompetensen som en pedagog behöver utan även 

en social kompetens. Den ska visa ett engagemang i sitt arbete och skapa ett gott förhållningssätt 

mot elev och vårdnadshavare. Pedagogen ska visa omsorg för eleven och lägga stor vikt vid goda 

relationer i gruppen. 

Hur fritidspedagogerna medverkar i olika aktiviteterna tillsammans med eleverna på raster och på 

fritids skiljer sig mellan olika skolor. Elever och övriga pedagoger upplever fritidspedagogernas 

delaktighet på raster och under schemalagda lektioner som mycket positiva (Ericsson, 2005).  

En kvalitativ verksamhet kräver en god planering 
En planering ska grunda sig på pedagogens didaktiska analys, dock kan en planering alltid förändras. 

När man gör en planering krävs det en viss förberedelse genom att ta reda på de ramar som kan 

begränsa planeringen. Syftet med aktiviteten bör styrkas genom styrdokumenten. Det ska finnas ett 

tydligt mål med arbetet. Sedan är det självklart att innehållet i aktiviteten är de som ska 

överensstämma med de tidigare nämnda punkterna. Det ska vara tydligt vilka metoder som ska 

användas för att kunna genomföra innehållet. Till sist ska det finnas med en avslutning för att visa att 

ett lärande har skett (Lindström & Pennlert, 2013).  

Planeringen kan se olika ut. Den kan vara enskild, med arbetslaget för avdelningen, med övriga 

fritidsavdelningar samt med skolan och lärare. För att säkra verksamhetens kvalitet är det viktigt att 

lägga tid på planeringen av mål, uppföljning, resultat, analys och bedömning samt åtgärder och nya 

förutsättningar. Det är viktigt att bestämma vilka metoder som man ska använda sig av för att nå alla 

mål (Eklund, 2011).  
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Målet med undervisningen är att skapa en miljö som bjuder in elever till lek och rörelse. När eleven 

känner sig trygg och upplever aktiviteten som lustfylld kommer den att ta egna initiativ. När man ska 

planera en rörelseaktivitet är det viktigt att man tar hänsyn till en mängd olika aspekter. Aktiviteten 

bör anpassas efter elevgruppen och det är viktigt att den anpassas så att ingen elev riskerar att inte 

klara av de olika momenten att hamna utanför (Hammar & Johansson, 2008).  

Att planera en fysisk aktivitet kräver ett omfattande planeringsarbete. Ramarna är något som 

påverkas av tillgången på idrottshall, uteplatser och skog och miljön i sig är även de något som 

påverkar barn och pedagoger. Olika aktiviteter kräver olika krav på ledarkompetens och ansvar. Allt 

tar tid att planera, förbereda och genomföra men ett väl genomfört planeringsarbete måste dock få 

ta tid (Grindberg & Jagtôien, 2000). 
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Metod 
Syftet med den här rapporten är att undersöka och analysera hur olika fritidshem och 

fritidspedagoger ser på skolans rörelseuppdrag samt hur de arbetar med elevers fysiska utveckling. 

Studiens forskningsfrågor var utgångspunkten när vi formulerade våra intervjufrågor (se bilaga 1). Vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få en fördjupad inblick i de olika 

verksamheterna. 

Urval 
Vi har intervjuat tio personer som alla har en examen inom fritidspedagogik. Alla informanter arbetar 

för närvarande på ett fritidshem, men arbetsförhållandena skiljer sig åt och de har även olika 

arbetslivserfarenhet. Vi valde att använda oss av dessa fritidspedagoger av två anledningar. För det 

första har vi redan en kontakt med samtliga personer genom tidigare arbete och verksamhetsförlagd 

utbildning. För de andra är vi intresserade av dessa personers arbetssätt och tror att deras 

erfarenheter kan tillföra mycket till vårt resultat. De informanter som är med i studien är 

yrkesverksamma i två olika kommuner i norra Sverige. Nio personer är yrkesverksamma i en 

mellanstor kommun och en person är yrkesverksam i en mindre kommun. Informanterna arbetar på 

fyra olika kommunala skolor och ingen av dem har någon uttalad inriktning på verksamheten. Vi har 

medvetet valt att intervjua fem kvinnor och fem män för att få en jämn fördelning mellan könen. 

Datainsamlingsmetoder 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att få fram vårt resultat. Løkken & 

Søbstad (1995) beskriver att intervju som metod är bra om man vill få en inblick i hur en annan 

person tänker om en situation. För att få förtroendet hos den som talar är det viktigt att man visar 

att man lyssnar. Personliga och strukturerade intervjuer är kvalitativa utifrån att man får en noggrann 

beskrivning av de som intervjun ska handla om. Intervjuerna kan leda till att vi får insikter om 

förhållanden som vi inte tänkt på innan men som informanten kan ha funderat över. Kvalitativa 

intervjuer synliggör informanternas egna perspektiv eftersom de får använda sitt eget språk och 

formulera sina egna åsikter och erfarenheter. 

Vi använde oss av en kvalitativ intervjumetod för att vi ville ge informanterna möjlighet att beskriva 

sin verksamhet och sin syn på fysisk aktivitet så utförligt som möjligt.  

Procedur och etiska ställningstaganden  
Vi började med att skriva ett missivbrev (se bilaga 2) där vi förklarade anledningen med intervjun och 

syftet med arbetet. De forskningsetiska principerna var något som vi var tydliga med i missivbrevet 

och även inför intervjun. Informanterna fick en utskrift av missivbrevet innan intervjun skulle äga 

rum. Det är viktigt att personerna som deltar kan känna en trygghet inför vad materialet kommer att 

användas till och hur bearbetningen kommer att ske (Johansson & Svedner, 2010).  

De forskningsetiska principer enligt Johansson & Svedner (2010) som vi följde var: 

- Att ge intervjupersonerna en rättvis bild av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

- Intervjupersonerna ska när som helst kunna ställa frågor om undersökningen och få dem 

sanningsenligt besvarade. 

- Intervjupersonerna ska upplysas om att de kan avbryta och avböja när de vill utan negativa 

konsekvenser.  

- Intervjupersonerna ska vara medvetna om att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 

ska det inte vara möjligt att identifiera varken skola eller pedagog. 
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Vi var tydliga med att berätta om informanternas rättigheter och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan negativa konsekvenser. Vi var även tydliga med att vi spelade in samtalet och att ingen 

utomstående kommer att få ta del av materialet. Alla informanter kommer att vara avidentifierade i 

rapporten och de kan vara säkra på att deras anonymitet är säkrad. Eftersom vi även gjorde en 

inspelning av ljudet kunde vi försäkra informanterna att den inspelningen skulle raderas efter 

rapportens färdigställande. När missivbrevet var färdigställt började arbetet med intervjufrågor. De 

skulle hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor.  

Den första kontakten med informanterna skedde via telefon för att boka in tider för intervjuerna. Vid 

den kontakten informerade vi om hur lång tid intervjun beräknades att ta och att vi gärna kom ut till 

deras arbetsplats för att genomföra den. Vi bad att de skulle boka ett rum där intervjun kunde ske 

ostört. Vi var väldigt flexibla vad gällde dag och tid för intervjuerna, men önskade att de skulle 

genomföras under vecka 11. Detta var något som alla informanterna kunde ställa upp på. Dalen 

(2015) menar att varje kvalitativ intervjustudie kräver att man gör en eller flera provintervjuer för att 

testa intervjufrågorna, men även för att testa sig själv som intervjuare. Man får även möjligheter att 

testa inspelningsverktyget under provintervjuerna. Vi utförde en provintervju var och vi upplevde att 

intervjufrågorna var välformulerade och lätta att svara på. Provintervjuerna pågick i 30 respektive 35 

minuter vardera. Därför bad vi informanterna att åsidosätta 30-45 minuter av deras tid.  

Det var individuella intervjuer vid varje tillfälle. Intervjuerna var semistrukturerade vilket inbär att de 

bygger på fasta frågeformuleringar men följdfrågorna kan variera utifrån hur informanterna svarar. I 

vår intervjumall förankrade vi våra frågor i vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi hade även 

förberett en del följdfrågor beroende på hur informanterna svarade. Under intervjuerna ställde vi 

även andra följdfrågor beroende av informanternas svar. I kvalitativa intervjuer är syftet att få så 

uttömmande svar som möjligt, det ska ges utrymme för intervjupersonen att säga allt hen tänker på. 

Pauser och tonfall kan vara viktiga att få med för att förstå vad intervjupersonen menar därför är det 

bra att spela in ljudet från intervjuerna och sedan skriva ner dem ordagrant, helt eller i vissa delar 

(Johansson & Svedner, 2010). Vi valde att dela upp intervjuerna lika mellan oss, och genomföra dem 

var för sig. Nio intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats och en genomfördes via 

telefon.  

Eftersom vi gjort kvalitativa intervjuer så kan bearbetningen ske på flera olika sätt. Vi valde att skriva 

ner intervjuerna från ljudfilerna och bearbeta det nedskrivna materialet för att hitta mönster och 

därefter komma fram till ett resultat (Kihlström, 2007). 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer pedagogernas syn på verksamheten och pedagogiken att presenteras. 

Pedagogerna Berit, Bengt, Bertil och Bella arbetar på Broccoliskolan. Sören arbetar på Salladsskolan. 

Markus och Maria arbetar på Majsskolan och Tom, Tina och Tuva arbetar på Tomatskolan. Alla 

pedagoger utom Maria och Bengt har längre än 13 års erfarenhet inom yrket. Maria tog examen 

2011 och Bengt tog sin examen 2012. Tina är den pedagog som har längst erfarenhet inom yrket då 

hon tog examen 1985. Trots att det skiljer sig en hel del mellan pedagogernas utbildningsår så kan vi 

inte utläsa några direkta skillnader i hur de ser på verksamheten och fritidshemmets roll utifrån sin 

erfarenhet. Åtta av de intervjuade pedagogerna har gått sin utbildning vid Umeå universitet, en vid 

Uppsala universitet och en på lärarhögskolan i Falun. Samtliga pedagoger har arbetat på samma skola 

under större delen av sin yrkesverksamma tid som fritidspedagog. Bella, Sören, Tuva och Tom 

uttrycker att deras arbetssätt har utvecklats under en längre tid och att det är svårt att göra 

förändringar i verksamheten. Ingen av ovanstående tycker att deras verksamhet är i behov av någon 

större förändring, men de är heller inte emot de förändringar som sker. Bella tycker att det kan ta för 

lång tid att förändra saker i verksamheten och hon kan därför dra sig för att försöka genomföra olika 

förändringar. 

Samtliga personer som vi intervjuat har ett intresse av att röra på sig under sin fritid. Variationen är 

dock stor, allt från att gå ut med hunden till att delta i tävlingar finns representerat. Åtta av tio tycker 

att det är roligt att titta på idrott och följer de årstidsbundna idrotterna till exempel skidor på vintern 

och friidrott på sommaren. Alla informanter uttrycker att fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan och 

alla människors utveckling. 

Fritidspedagogernas tillgång till kompetensutveckling 
På frågan om informanterna har fått någon kompetensutveckling inom fysisk aktivitet och motorisk 

utveckling hos barn, skiljer sig svaren mellan pedagogerna. Åtta av pedagogerna nämner att de har 

gått en fortbildning inom rastaktiviteter under det senaste året. Samtliga beskriver tillfället som 

inspirerande för att få elever att vara mer delaktiga i raster och de berörda skolorna har efter denna 

kompetensutveckling utökat sina rastaktiviteter för att inspirera elever till att leka och vara mer 

fysiskt aktiva under sina raster. Någon övrig kompetensutveckling är det få informanter som fått. 

Pedagogerna på Broccoliskolan nämner Naturskolan där de fått tips om lekar i olika årstider, men 

inte så mycket som är kopplat till barns fysiska aktivitet. Sören berättar att han och två kollegor på 

hans skola har gått en universitetsutbildning via Luleå tekniska universitet som heter 

Äventyrspedagogik 15 hp. Han har även gått en dagskurs inom orientering, men den tyckte han var 

för skolinriktad för att passa verksamheten i fritidshemmet. Bella beskriver ett tillfälle, som hon 

upplever skulle kunna vara 8-9 år sedan, där en hjärnforskare höll i en kvällskurs om hur hjärnan 

påverkar barns beteende. Det tillfället satte igång många tankar och var väldigt uppskattat, Bella 

skulle gärna gå en liknande kurs igen.  

Om man som fritidspedagog ska få någon typ av kompetensutveckling så måste man själv leta 

efter de som man vill gå. Rektorer och ledningen kommer sällan med förslag på lämplig 

kompetensutveckling men jag har inte stött på något motstånd om jag hittar något som jag vill 

gå. (Sören) 

Det är flera andra pedagoger som uttrycker liknande upplevelser som Sören nämner. Pedagogerna 

på Tomatskolan berättar att utöver den kompetensutveckling som hela skolan får så läggs det inte så 

mycket pengar på fritidspedagogerna för tillfället. Tom har under flera år önskat att få gå en 

trampettutbildning men den har ännu inte blivit av, han berättar att det är för att utbildningen är 
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ovanlig men även att den inte är prioriterad. Samtliga pedagoger önskar att det fanns ett större 

utbud på olika kurser/utbildningar för att få en bredare kompetens. 

Verksamheten är oftast utomhus 
Alla pedagoger nämner att leken utomhus är en ständig del i vardagen. På de olika skolorna är det 

dock olika hur planeringen kring utomhusleken ser ut. På Majsskolan nämner pedagogerna att de 

ofta anpassar sin verksamhet efter vädret. De har inget krav på att eleverna ska vara ute men Markus 

menar att eleverna är väldigt väderstyrda och att lusten till utomhusaktiviteter ökar om vädret 

tillåter. Maria uppmanar eleverna till att vara utomhus för att utomhusmiljön erbjuder stora 

möjligheter till lek och rörelse men även för att inomhusmiljön har fler begränsningar. De planerade 

aktiviteter som Broccoliskolan har utomhus är ofta obligatoriska. De vill att eleverna ska delta en kort 

stund innan de får välja att leka en egen lek eller stanna i den styrda. Nästan alltid är den styrda 

aktiviteten en rörelselek. På Tomatskolan har de sällan några styrda aktiviteter på rasterna men Tina 

tycker att alla elever är så kreativa och fantasifulla att eleverna inte är i behov av några styrda 

aktiviteter. När barnen får leka fritt ute så tycker Bertil att eleverna ofta klättrar och springer runt i 

sin lek och aktiverar sig på de sättet. Någonting som är återkommande är att pedagogerna ständigt 

lyfter fram hur mycket eleverna leker och hur viktig leken är för elevernas fysiska och sociala 

utveckling. Markus vill driva en verksamhet som utmanar och inspirerar eleverna. Han vill skapa en 

tillgänglig miljö. Med det menar han att det inte ska finnas några hinder för eleverna att göra olika 

saker i verksamheten. Om ett par elever vill åka skidor så vill han skapa möjligheter så att eleverna 

får åka skidor. 

Idrottshallens möjligheter 
På Salladsskolan kan pedagogerna erbjuda eleverna att vara i skolans idrottshall dagligen och det är 

något som pedagoger och elever utnyttjar. Det kan vara en styrd lek som pedagogen bestämmer 

eller att några elever går dit själva för att leka eller spela något inom deras intresse. Sören ser det här 

som en stor tillgång för att ge eleverna möjlighet till fler rörelsetillfällen. Pedagogerna på 

Tomatskolan och Majsskolan skulle vilja ha mer tid i idrottshallen. För tillfället har de bara tillgång till 

idrottshallen en timme i veckan men de tycker att den öppnar upp så många möjligheter för eleverna 

att röra på sig att de vill ha mer tid. Bellas avdelning på Broccoliskolan saknar helt en tid i 

idrottshallen då det inte går att få till praktiskt med lediga tider i hallen och elevernas 

hämtningstider. Det är något som hon saknar mycket då hon upplever det roligt och inspirerande för 

eleverna att få gå dit och leka. På Salladsskolan kan fritidsverksamheten erbjuda eleverna att gå till 

badhuset varannan eller var tredje vecka. Uppdelningen kan se olika ut då de ibland är avdelningsvis 

och ibland är åldersblandade faddergrupper. Sören nämner även att de varje vinter bygger en skidlek 

och drar skidspår på skolgården för att inbjuda till rörelse.  

Fritidshemmet kompletterar skolan 
Pedagogernas beskrivningar om hur de kompletterar skolan skiljer sig mycket åt. Flera tar upp att de 

kompletterar skolan genom att vara utomhus mycket och även genom att inspirera eleverna till lek. 

Tom menar att fritidshemmet kan ge eleverna mycket mer tid än vad skolan kan. Eleverna åker till 

exempel skridskor en timme i veckan under skoltid men de kan åka skridskor hela eftermiddagarna 

eftersom att stor del av fritidshemmets verksamhet är frivillig och intressestyrd. Just rastaktiviteter 

är något som pedagogerna på Broccoliskolan tycker är väldigt bra och pratar gott om. De känner att 

det är där deras samverkan med skolan ligger och att de där kan få in fritids under skoltid Även de 

andra skolorna som vi har besökt berättar att det är fritidspedagogerna som har allt ansvar för 

rasterna. Majs- och Broccoliskolan erbjuder eleverna dagliga rastaktiviteter medan de två andra 

skolorna inte erbjuder aktiviteter i samma utsträckning. Pedagogerna på Tomatskolan har pratat om 
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att erbjuda eleverna olika aktiviteter på rasterna men för tillfället finns det inte tillräckligt med 

personal.  

Jag tycker att jag kompletterar skolan bra när jag inte fungerar som resurs. (Tuva) 

Tuva förklarar att det är relativt många fritidspedagoger som är utomhus på samtliga raster men hon 

och flera andra kan inte hålla i några aktiviteter då de har ansvar för en elev i behov av särskilt stöd. 

Tuva vill göra mer för eleverna på rasterna men känner sig väldigt bunden och detta är något som 

även Sören upplever då även han är bunden till en särskild elev. Bella beskriver hur hon tycker att 

hon kompletterar skolan genom sin närvaro. Det blir lättare för dem att genomföra utflykter om det 

är fler vuxna med och då kan de välja att gå och åka skridskor eller annat som kräver en extra 

personaltäthet. Alla pedagoger kompletterar skolan på olika sätt. Tuva tycker att det är tråkigt att 

klasslärarna är så bundna till klassrummet. På fritidshemmet brukar Tuva arbeta praktiskt och hon 

försöker att göra lärandet lustfyllt. Hon brukar tillsammans med eleverna och med hjälp av olika 

mätinstrument fysiskt mäta olika avstånd för att ge eleverna en större förståelse för längd och olika 

avstånd. 

Bertil tycker att det är det finns svårigheter att komplettera skolan genom ett rörelseperspektiv. Han 

nämner dock saker som han tror går att förändra i verksamheten för att skapa tillfällen för mer 

rörelse, exempelvis en speciell promenadväg med olika rörelser när de går till bussen som de åker till 

badhuset. 

Hela skolans ansvar 
Vems ansvar det är att barn ska utvecklas fysiskt är pedagogerna ganska eniga om. Ansvaret ligger på 

hela skolan och dess personal. Pedagogerna på Majsskolan påpekar att hemmet har ett stort ansvar, 

ett ansvar som ibland kan glömmas bort enligt pedagogerna. 

Som vi jobbar just nu, om de ska bli en utedag under skoltid så är det vi fritidspedagoger som 

drar igång de, inte klassläraren. Som de ser ut just nu. (Berit) 

Flera av pedagogerna håller med Berit, men de påpekar att det beror helt på vilket intresse som 

klasslärarna har för att bryta det vanliga schemat och hitta på andra saker med klassen. Lokalerna är 

något som styr skoltiden till att oftare vara inne i klassrummet. Verksamheten på fritids är mer 

flexibel att utnyttja skolgården för att erbjuda rörelse under dagen. Bertil beskriver ansvarsordningen 

som att det är idrottsläraren, sedan fritidspedagogen och sist klassläraren som tar ansvar för 

elevernas fysiska utveckling. Koncentrationen ökar om barnen har fått vara i rörelse under dagen 

enligt Bella. Hon vet att hon inte är ensam om den åsikten men hon upplever att det är få personer 

som är beredda att göra någonting för att eleverna ska få vara fysiskt aktiva oftare. 

Planeringens betydelse för verksamheten 
Det är tydligt att alla pedagoger planerar utifrån sina egna intressen, men de olika arbetssätten skiljer 

sig också en hel del mellan skolorna. Majsskolans verksamhet bygger på elevernas intresse och 

personalen vill att verksamheten ska vara öppen för den fria leken. De har planerat att en timme i 

veckan gå till idrottshallen. När de är där är det eleverna som får hjälpa till att planera utifrån deras 

intressen och önskemål. Tomatskolan planerar för att erbjuda minst en styrd aktivitet om dagen. 

Aktiviteterna som erbjuds är oftast stillasittande som till exempel pyssel. Tina som planerar de flesta 

aktiviteterna på sin avdelning som har med pyssel att göra har alltid elevernas finmotoriska 

utveckling i bakhuvudet när hon planerar en pysselaktivitet. Tina är dock ensam bland våra 

informanter att tänka specifikt på motoriken när de planerar. På Tomatskolan har varje avdelning en 

eftermiddag i veckan då de har tillgång till idrottshallen. Aktiviteterna i idrottshallen är alltid 

planerade utifrån elevernas önskemål och förutsättningar.  
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Pedagogerna på Broccoliskolan gör på lite olika sätt. Avdelningarna där Berit, Bengt och Bella arbetar 

planerar de sina styrda lekar utifrån att det ska vara fysiska inslag i dem. Pedagogerna vill att 

eleverna ska få ett lekarkiv som de sedan kan utnyttja själva, så att eleverna får möjlighet till att 

utveckla sin fantasi. Många elever har lätt att fastna i samma mönster och kan må bra av att få prova 

en ny aktivitet, så därför ska alla vara med en kort stund innan de får välja om de vill fortsätta eller gå 

till en egen lek. På Bertils avdelning har de ingen tanke att det ska vara en fysisk lek utan där ligger 

fokus på att alla ska prova leken. Sören på Salladsskolan har ett stort intresse för egen rörelse så där 

ligger det ett stort fokus på att verksamheten också erbjuder det till eleverna då han vet att eleverna 

mår bra av det. Han har hellre rörelse än pyssel, hellre grovmotorik än finmotorik. Samtliga 

pedagoger medger att planeringen inte utgår från att vara en fysisk aktivitet utan deras fokus ligger 

ofta på att planera andra aktiviteter. Pedagogernas erfarenhet säger dock att eleverna rör på sig när 

de är utomhus och de har därför utomhuslek som en daglig aktivitet. 

Fritidspedagogerna ser att verksamheten har utvecklingspotential 
Om pedagogerna fick välja hur fritidshemmet skulle utvecklas, bortsett från ramarna, så är det 

många idéer på hur rörelseutbudet skulle utökas. Alla pedagoger vill ha mindre barngrupper, fler 

pedagoger och rymligare lokaler. Tuva vill att eleverna som är i behov av särskilt stöd får det i form 

av en extern pedagog som är anställd för att hjälpa den specifika eleven, så att fritidspedagogerna 

kan tillbringa mer tid till fritidshemmet. Önskemål om att kunna göra fler utflykter till bland annat 

golfbanor och skidbackar står högt på listorna. Fick pedagogerna välja så skulle skolgårdarna få ett 

rejält upplyft. En eller flera klätterställningar är något som alla vill ska finnas på deras gård. De vill 

även att det ska finnas utrymme för bollplank, gräsytor, klättervägg, skate-, cykel- och kickbike- och 

isbanor, samt gummimattor på marken för gymnastiska övningar.  

Alla vill inte spela fotboll. En multisportarena löser inte alla problemen. De som vill spela fotboll 

gör de oavsett hur miljön ser ut, finns det bara asfalt så spelar de där oavsett snö, grus, is de 

spelar i alla fall. Men de andra som inte vill de har svårare att hitta på saker att göra. Hade jag 

valt mellan en idrottsanläggning och ett stort lekslott hade jag valt slottet. Vi kan då erbjuda 

alla en fysisk aktivitet. (Bengt) 

Pedagogerna medger att när de hör fysisk aktivitet tänker de på olika idrotter, men Bengt lyfter all 

rörelse som värdefull för elevernas utveckling. Det finns ett intresse hos pedagogerna att erbjuda 

eleverna att testa olika idrotter, att få öva på skolan och sedan åka till en anläggning där idrotten 

utövas. Detta samarbete med föreningslivet kan utökas. Pedagogerna på Majs- och Tomatskolan vill 

ha en större idrottshall som innehåller mer användbart material som till exempel ringar. De vill även 

ha mer tid för att vistas i idrottshallen, gärna obegränsat med tid. 

Fritidspedagogernas delaktighet i barnens lek  
Flera pedagoger nämner att de är mer delaktiga i barnens aktiviteter utomhus än inomhus. Inne blir 

det mer stillasittande, de spelar spel eller målar medan utomhusmiljön inspirerar mer till större lekar 

där fler kan delta. Ingen av pedagogerna uppmuntrar eleverna till lekar med fysiska aktiviteter 

inomhus. Markus menar att inomhusmiljön är inbjudande för eleverna att röra sig i med sina långa 

korridorer. Om lärandet hade fått gå först så hade eleverna fått leka och springa mer inomhus, men 

det är inte hållbart med hänsyn till den skaderisk och ljudvolym som uppstår inomhus. Pedagogerna 

påpekar också att lek och rörelse inomhus är ohållbart redan nu med tanke på hur stora 

barngrupperna är och hur små lokaler fritidshemmet har att tillgå.  

Jag inspirerar eleverna till rörelse genom att ge eleverna möjligheter. (Markus) 

Markus tycker att eleverna är fantasifulla och har lätt för att komma på olika aktiviteter som de vill 

göra och han försöker alltid att bekräfta de olika idéerna för att sedan hjälpa eleverna att genomföra 
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dem. Om eleverna vill åka skridskor tycker han att man ska hjälpa dem att låna skridskor och hjälpa 

dem att knyta skridskorna istället för att påpeka att det snöar och är 15 minusgrader utomhus. Flera 

andra pedagoger håller med det Markus säger och vill tillgodose eleverna med olika material som till 

exempel bollar, spadar och styltor. Markus fortsätter att förklara hur enkelt det kan vara att inspirera 

eleverna till rörelse och berättar om en aktivitet som ägde rum nyligen där han tog fram ett par sopar 

och började sopa skolgården och det tog inte lång tid förrän flera elever hjälpte till. På en 

fritidsavdelning på Broccoliskolan byggde de käpphästar för att fånga upp ett intresse som fanns hos 

eleverna. Det blev en mycket uppskattad lekform då de byggde hinder och annat som hör hästar till 

och var väldigt fysiskt aktiva med de här hästarna både under rasterna och på fritidshemmet. Det här 

var elever som annars var väldigt stilla i sin lek och sällan valde att röra på sig, men käpphästarna 

gjorde att de sprang och hoppade mer än någonsin. En av fritidshemmet uppgifter är att fånga upp 

elevernas olika intressen och forma verksamheten efter dem. Tina och Tuva tycker att ett av 

fritidshemmets viktigaste uppdrag är att skapa och bygga relationer med och mellan elever och det 

gör man enklast via leken. De vill vara mer delaktiga i leken men deras arbetsuppgifter som resurs till 

en specifik elev gör att det blir svårt att delta då de måste ha fullt fokus på en elev. 

Hur delaktiga pedagogerna är i elevernas lek beror på många olika saker, ofta deltar pedagogerna för 

att de vill fånga upp fler elever i leken. Tom och Markus förklarar att det är barngruppens behov som 

styr hur delaktiga de är i leken. Målet med verksamheten är att eleverna ska kunna leka med 

varandra utan stöd från en vuxen. Maria berättar att hon är delaktig i leken genom att fråga eleverna 

olika frågor om leken. Det gör hon för att hon ska kunna följa upp leken med eleverna vid ett senare 

tillfälle, men även för att låta eleverna förklara leken och vad de lär sig. 

Vi är delaktig ganska mycket i barnens lek. Men vi försöker avveckla oss lite. De måste kunna de 

här nu även om vi inte är med. (Sören) 

Sören berättar att han har en årskurs 3 på fritids och vill nu att de eleverna ska kunna leka själva i 

större utsträckning. Han vill att eleverna ska känna en trygghet i att leka själv och tillsammans kunna 

lösa eventuella konflikter och anpassa sig efter varandra, genom att förhandla om reglerna som 

tillhör aktiviteten. 

Var det bättre förr? 
På frågan om barnens fysiska aktivitet har förändrats under tiden som de har arbetat inom 

fritidshemmet är det två av pedagogerna som har arbetat för kort tid för att uttala sig, men de 

medger att de upplever en skillnad från när de själva var barn. Tom tror inte att barn rör på sig 

mindre idag än för 15 år sedan. Han tror dock att de rör på sig på ett annat sätt, men han kan inte 

riktigt förklara hur. Flera pedagoger tror att skillnaden på barnens fysiska aktivitet är större vad de 

gör hemma än vad de gör på fritidshemmet. På fritidshemmet kan de begränsa tillgången till dator 

och iPad och istället få eleverna att delta i aktiviteterna och röra på sig. Det finns en viss oro från 

både Berit och Bella när de till exempel påminner om att ta hem täckbyxor till helgen och få svaret 

från eleverna att de inte kommer att använda dem då de bara är inomhus. Ett annat exempel är att 

när de frågar vad de gjort på sportlovet är det självklara svaret att de suttit inne och spelat ett spel på 

sin iPad. Bella uttrycker en stor oro för hur framtidens folksjukdomar kommer att utvecklas. Hon är 

rädd för att övervikten hos barnen kommer att öka och att fler barn kommer att få paddnacke. Hon 

är medveten om hur viktigt det är för barn att hoppa och utsätta sina kroppar för stötar för att 

benstommen ska utvecklas, men vet inte hur de ska göra detta i en mer stillasittande vardag. Tuva 

och Sören tycker att eleverna idrottar mycket på raster och på fritids men de upplever att 

spontanidrotten har försvunnit från barnens fritid.  
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Markus upplever en stor skillnad på hur eleverna tar sig till och från skolan. För 10-15 år sedan gick 

eller cyklade de flesta eleverna till skolan men nuförtiden är det allt fler som får skjuts till och från 

skolan. Marcus funderar på att göra skolan delaktig i Gå och cykla till skolan-projektet just för att få 

eleverna mer medvetna om hur de tar sig fram på ett säkert sätt och även tänka på miljön och deras 

hälsa. 
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Diskussion och analys 
De kvalitativa intervjuer som vi gjort utgår från att vi hade en bestämd urvalsgrupp. Det var vi själva 

som valde informanter som vi skulle använda oss av. De här pedagogerna har vi haft en tidigare 

kontakt med via arbete eller praktik. Detta gör att studien inte går att generalisera (Johansson & 

Svedner, 2010).   

Det som kan påverka resultatet av intervjuerna är att vi har gjort fem intervjuer var. Vi har haft 

samma intervjufrågor men eftersom att vi använde oss av en kvalitativ metod kan intervjuerna skilja 

sig mellan varandra. Yttre faktorer som kan ha påverkat är att under fyra intervjuer knackade någon 

på dörren eller kom in för att hämta något. Detta kan ha påverkat både oss och informanterna i 

fokuseringen och koncentrationen under intervjun. 

Här sammanfattar vi det som vi anser är viktigast från resultatet. Samtliga av våra informanter har ett 

eget intresse för att röra på sig och har en varierad vardag inom fysisk aktivitet. Det är tydligt att 

pedagogernas eget intresse smittar av sig på verksamheten. Alla pedagoger upplever att 

fritidshemmets verksamhet är lågt prioriterad. De känner att de inte får tillräckligt med tid och 

resurser för att kunna utveckla elevernas fysiska och motoriska utveckling. Det handlar om de stora 

gruppstorlekarna, personaltätheten och inomhus- och utomhusmiljöns utformning. Många 

pedagoger förknippar ofta fysisk aktivitet och idrott med varandra men fysisk aktivitet är mycket mer 

än så. Barn som idrottar mycket på sin fritid är ofta även väldigt aktiva på raster och på 

fritidshemmet. Det är viktigt att skolan och fritidshemmet aktiverar dem som inte håller på med 

någon speciell idrott på fritiden. 

Samtliga informanter har arbetat på en och samma skola under större delen av sitt yrkesverksamma 

liv. Det är sällsynt att byta arbetsplats inom läraryrket och det finns både för- och nackdelar med det. 

Några av fördelarna kan vara att pedagogerna känner sig trygga i sin roll på sin arbetsplats, det finns 

ett välutvecklat arbetssätt och pedagogerna kan få en god relation med olika familjer då 

pedagogerna kan ha ansvar över flera barn från samma familj. Nackdelarna kan vara att man har 

fastnat i ett invant mönster, att så här har fungerat förut så då kör vi på det nu igen och man vågar 

inte prova något nytt. Bella, Sören, Tuva och Tom säger att de har ett välutvecklat arbetssätt men att 

det kan vara svårt att göra större förändringar. Flera av våra informanter upplever också att 

fritidshemmet inte är i behov av förändring. Detta kan bero på att de har svårigheter att se att de är i 

behov av en förändring när de befinner sig mitt i verksamheten.  

Alla fritidspedagoger som vi har intervjuat har ett intresse av att vara fysiskt aktiv på sin fritid. 

Variationen är stor med allt från personer som tävlar i olika idrotter till de som får den dagliga 

motionen när de går ut med hunden. Alla tycker att det är viktigt att vara utomhus och röra på sig 

och när det intresset finns så är det lätt att det smittar av sig på verksamheten. De här vuxna 

pedagogerna är trygga i sitt kroppsliga abc och det bidrar till att de vågar utföra aktiviteter vilket gör 

att de på så sätt kan skapa en trygghet bland eleverna (Nyberg & Tiden, 2012). Det är viktigt att 

pedagogerna visar en rörelseglädje och även att de vågar misslyckas ibland. Om inte pedagogerna 

göra de kan det bli mycket svårare att övertyga eleverna om att det ska våga göra de. 

Hur beskriver fritidspedagoger sin verksamhet utifrån fysiska aktiviteter? 
En vanlig dag på alla fritidshem som våra informanter arbetar på har de en daglig rutin att vara 

utomhus. De upplever att barnen har ett stort rörelsebehov och att de kan gå dem tillmötes genom 

att vara utomhus. Fritidshemmen är ofta utomhus för att pedagogerna upplever att eleverna kan 

röra sig på ett obehindrat och lustfyllt sätt. En annan anledning till att fritidshemmen tillbringar så 

mycket tid utomhus är för att lokalerna inomhus är små och barngrupperna är stora. Enligt skollagen 
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(SFS 2010:800) ska fritidshemmet komplettera skolan samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 

Skolans undervisning är oftast stillasittande och bunden till klassrummet. Förutom de 60 minuter 

eleverna har i ämnet idrott och hälsa varje vecka är det på rasterna och medan de är på 

fritidshemmet som eleverna kan ägna tid åt lek och fysisk aktivitet. Skolverket (2011a) säger att 

skolan ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Eftersom 

fritidspedagogerna har ansvar för både rasterna och fritidshemsverksamheten kan man dra 

slutsatsen att de har en viktig uppgift att skapa en rörelseglädje bland eleverna, samt att de besitter 

ett stort ansvar för att läroplanen efterföljs i avseende att skolan ska erbjuda eleverna en daglig 

fysisk aktivitet. 

Verksamheten är varierad mellan fri och styrd lek. Som Skolverket (2014) belyser ska leken få ett 

stort utrymme i verksamheten och vara stimulerande för eleverna och det är det som vi upplever att 

pedagogerna försöker att skapa genom att göra den styrda leken mer rörelseinriktad. Den fria leken 

får ett väldigt stort utrymme på raster och på fritidshemmet. 

Leken och de spontana rörelserna som eleverna ängar sig åt på raster och fritid är väldigt viktiga för 

den motoriska utvecklingen. Eleverna får genom lek i sin närmiljö möjlighet att utveckla sin 

motoriska utveckling (Ericsson, 2005). Pedagogerna upplever att utomhusvistelsen är viktig i många 

olika hänseenden. En skolgård skapar fler möjligheter till rörelse än vad lokalerna inomhus kan göra. 

Det sker till stor del genom att det är tillåtet att springa runt och leka över större yta utomhus medan 

det finns fler regler om att vara stilla inomhus. Pedagogerna är eniga om att skolans utomhusmiljö är 

viktig för att eleverna ska uppleva rörelseglädje och ha möjlighet till att vara fysiskt aktiva. Alla barn 

är olika och har olika behov och därför kan man inte säga om det är den fria eller den styrda leken 

som är viktigast. Tom och Markus förklarade att ett mål med verksamheten är att eleverna kan leka 

själva utan stöd från någon vuxen. För att nå det målet måste man som pedagog vara delaktig i leken 

och erbjuda styrda aktiviteter där eleverna får hjälp att lösa konflikter och dylikt för att kunna göra 

det själv tillslut. 

Flera avdelningar har en tid i skolans idrottshall som de utnyttjar en gång i veckan. Pedagogerna 

upplever att idrottshallen kan bidra till att eleverna får möjlighet att utveckla sin motorik och sina 

fysiska förutsättningar. Genom leken får eleverna öva och utveckla en mängd olika rörelser som till 

exempel att springa, hoppa och rulla. De övar då även på sin koordination och utökar sin 

rörelserepertoar (Hammar & Johansson, 2008). De som inte har en tid i idrottshallen försöker att få 

eleverna att vara fysiskt aktiva på annat sätt, men saknar möjligheten att vara där i deras 

verksamhet. Fritidshemmet är alltid öppet för eleverna på morgonen före skolan börjar och under 

den tiden är alltid idrottshallen ledig. Detta skulle kunna vara ett bra tillfälle att nyttja den lokalen 

samt att tillfredsställa elevernas rörelsebehov. Skolans idrottshall kan utnyttjas mer, skolans 

obligatoriska ämne går självklart först men det borde finnas fler tider som är lediga som klasser eller 

fritidshemmet kan använda till lek och rörelse. 

Salladsskolan kan erbjuda eleverna att gå till badhuset under fritidstid. Det är en möjlighet som de 

andra fritidshemmen inte har. Den rörelse som barnen får när de är i badet är något som de kan ta 

med sig i skolans simundervisning men det är även en bra träning för barnens motorik och 

koordination. Vi upplever att det är en stor fördel som Salladsskolan har när de får den här 

möjligheten till rörelse och de borde fler fritidshem få. 

Vilka möjligheter och svårigheter ser fritidspedagoger med planerade fysiska 

aktiviteter i barnens vardag? 
Fritidshemmet har stora möjligheter att påverka sin verksamhet då fritidshemmet inte har några 

kunskapskrav. Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) påpekar att eleverna upplever verksamheten som 
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kravlös och att verksamheten besitter stora möjligheter att tillgodose elevernas behov och intresse. 

Som flera informanter nämner så planerar de ofta verksamheten utifrån ett intresse. Det kan vara 

både det intresse som pedagogerna och eleverna har. När till exempel Tomatskolan går till skolans 

idrottshall så har de en planering som är anpassad efter elevernas önskemål och behov. Det kan vara 

en stor skillnad på vad elevernas önskemål är och vad deras behov kan vara. Ibland kan deras önskan 

vara att leka de välkända lekarna av bekvämlighetsskäl, men det kan vara lekar där de sällan utmanar 

sig själva och våga prova något nytt. När pedagogerna planerar utifrån elevernas behov så tar de 

hänsyn till fler utvecklingsområden. Eleverna behöver utmana sig i nya rörelser för att sedan även 

kunna utveckla sin lek. Finns det en osäkerhet i eleverna kroppsmedvetenhet så kan det ge 

begränsningar i deras lekmöjligheter. Fler fysiska erfarenheter ökar deras lekrepertoar (Grindberg & 

Jagtôien, 2000). En av uppgifterna som fritidshemmet har är att komplettera skolan (Skolverket, 

2011a). Fritidshemmen gör också det på flera olika sätt. De erbjuder sin tid så att undervisningen i 

skolan kan blir mer effektiv då fler elever kan få hjälp, de erbjuder eleverna tid på eftermiddagen då 

eleverna kan göra olika saker som de känner ett behov av. Tom beskriver det på ett bra sätt då han 

jämför med skolan. På skoltid får eleverna möjlighet att åka skridskor på idrottslektionen som är en 

timme i veckan medan fritidshemmet kan erbjuda flera timmar om dagen till att göra samma sak. Att 

kunna erbjuda eleverna den här tiden på eftermiddagarna är viktigt för att eleverna ska kunna 

uppleva en meningsfull fritid. För att kunna erbjuda detta till eleverna krävs det att pedagogerna är 

uppmärksamma på barngruppens behov och önskemål. 

Alla skolor i vår rapport har vid ett tillfälle gått en dagsutbildning inom rastaktiviteter. En 

utbildningsdag som den här har varit inspirerande för samtliga pedagoger och tre av skolorna har nu 

utökat sina rastaktiviteter. Det är många som tycker att det är bra och att de då kan styra aktiviteten 

efter elevernas önskemål och behov. Tyvärr är det pedagoger som upplever att de inte har tid till att 

genomföra detta men de önskar att den tiden fanns då de tycker att behovet finns och följderna har 

ett bra resultat. Genom rastaktiviteterna går det att få ett stort utbyte mellan eleverna och de kan 

delta oavsett ålder eller motoriska och fysiska färdigheter. Anpassningar går att göra utifrån det som 

pedagogerna upplever är elevernas behov. 

Storleken på barngrupperna och den minskade personaltätheten är ett stort problem inom 

fritidshemsverksamheten (Elofsson, 2008). Om pedagogerna i vår rapport fick välja så är det just 

gruppstorleken, personaltäthet och lokaler som de först skulle förändra. De upplever att de inte 

hinner att göra allt som de vill. Flera av våra informanter arbetar dessutom som resurs till elever som 

är i behov av särskilt stöd, vilket gör att de är tvungen att lägga allt fokus på en enskild elev istället 

för på gruppen. Detta blir ett stort problem då fritidspersonalen måste ägna sin tid åt arbetsuppgifter 

som går ut över den ordinarie verksamheten. Tuva uttrycker att hon vill styra upp olika rastaktiviteter 

och vara mer delaktig i leken men hon får ingen möjlighet till det då hon måste lägga så stort fokus 

på en elev. Den här arbetsformen blir ett hot mot fritidshemmets verksamhet. Statistik från 2011 

visar att en genomsnittlig barngrupp i fritidshemmet består av 38 elever (Skolverket, 2011c). När 

barngrupperna blir större och större finns det en risk för att relationer mellan elever och pedagoger 

blir ytlig och att verksamheten handlar om barnpassning istället för en pedagogisk verksamhet som 

är utvecklande för eleverna. 

Vilken roll har fritidspedagogen i det hälsofrämjande arbetet med elevernas fysiska 

och motoriska utveckling? 
Samtliga pedagoger i vår studie tycker att skolan och hemmet har ett delat ansvar för elevernas 

fysiska och motoriska utveckling. Pedagogerna på Majsskolan påpekar att hemmet har ett väldigt 

stort ansvar i elevernas utveckling, ett ansvar som ibland glöms bort. Ericsson (2005) menar att 

endast 43 % av eleverna som börjar sitt första skolår har en god motorik i förhållande till vad som 
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förväntas av dem. Om man enbart tar hänsyn till den siffran så kan man dra slutsatsen att många 

barn rör på sig för lite på sin fritid. Flera pedagoger tycker att huvudansvaret för att eleverna ska 

utveckla sig motoriskt ligger på idrottsläraren och idrott och hälsa undervisningen, men de tycker 

även att fritidspedagogerna har ett stort ansvar för att ta vid där idrottslektionerna tid tar slut. Om 

det ska ske något inom det här området utöver den tid eleverna har i idrottsämnet, så är det 

fritidspedagogerna som tar det ansvaret och ser till att det blir en utedag på skolan eller i 

fritidshemmet. Enligt Grindberg & Jagtôien (2000) är det hela skolans ansvar att tillgodose barnens 

behov och att ge dem en fysisk stimulans.  

Fritidspedagogerna ser att de har ett stort ansvar i elevernas fysiska och motoriska utveckling och 

flera av de intervjuade pedagogerna i studien skulle gärna utöka rörelseutbudet i fritidshemmet. De 

vill främst öka tillgången på aktiviteter att göra för de elever som inte har ett tydligt intresse som de 

sysselsätter sig med varje rast eller fritidstid. Bengt beskriver dilemmat tydligt. Han upplever att 

eleverna de har på fritidshemmet som ständigt spelar fotboll eller utebandy gör det oavsett årstid 

eller underlag, finns det bara en någorlunda plan yta så spelar de där. De andra barnen kan däremot 

ha svårare att hitta platser att vara på. Om Bengt fick välja mellan en multisportarena eller ett 

lekslott så skulle han välja lekslottet. Han tror att ett lekslott skulle bidra till att fler elever kan leka 

och utveckla sin motorik då de får klättra på väggar och krypa i gångar med mera. Genom leken 

utvecklar barnen en mängd olika rörelser där de även utvecklar sin koordination och utökar sin 

rörelserepertoar (Hammar & Johansson, 2008). Ericsson (2005) påpekar att det är viktigt att barn får 

möjlighet att leka sig fram i sin motoriska utveckling.  

Det är bra att fritidspedagogerna är medvetna om hur de kan förbättra sin miljö för att kunna bidra 

till att eleverna får utrymme till att utvecklas fysiskt och motoriskt. På fritidshemmet finns det många 

möjligheter att vara en del av elevernas utveckling. Det ligger även ett stort ansvar på skolan och 

fritidshemmet då det är under de yngre åldrarna som barnen lägger sin motoriska grund, som de 

sannolikt har med sig livet ut (Huitfeldt mfl., 1998). Om vi kan göra som Bengt beskriver i intervjun, 

att erbjuda utmanande lekplatser, så är vi nog på god väg till att de lägger sin motoriska grund. 

Öppna lekytor i inspirerande miljö har betydelse för barns utveckling. Lekplatser där barn kan leka 

fritt är mer inspirerande än små asfalterade ytor som är omringade av bilvägar (Ericsson 2005). Att 

utveckla skolgårdarna med material som inbjuder till lek och rörelse är en del i att få de fysiskt aktiva. 

Men såklart är de stora byggnationerna alltid en kostnadsfråga, så man får utnyttja det som man 

redan har och där är pedagogerna en stor investering. Pedagogerna kan med sin kunskap och 

närvaro anpassa aktiviteter och miljöer för att de ska vara inspirerande för eleverna att röra på sig. 

Pedagogerna beskriver att de kan delta i elevernas lek på olika sätt, allt från att delta i leken och ha 

en roll i den eller att delta med frågor som kan utveckla leken vidare är något som flera pedagoger 

nämner. Har elevgruppen önskemål på material så försöker pedagogerna att tillmötesgå dem och det 

är en bra väg att gå för att inspirera och uppmuntra till rörelse. Det är sällan som de nya hopprepen 

bara blir liggandes utan det finns många användningsområden för dem, som inte bara innehåller att 

hoppa. Den fantasi som eleverna och pedagogerna kan utveckla tillsammans kan snabbt göra att nya 

användningsområden hittas och nya rörelser tränas. Det här sker ofta utan att barnen vet om att de 

tränar sin motorik, utan de leker ju bara.  

Under intervjuerna är det flera pedagoger som har uttryckt att de vill ha ett utökat samarbete med 

olika föreningar. De vill att olika föreningar kommer till skolan och visar upp sin verksamhet. 

Läroplanen säger att skolan ska skapa kontakter med föreningsliv och andra verksamheter för att 

bredda elevernas lärandemiljö (Skolverket, 2011a). Fritidshemmet kan ha ett mer utbrett samarbete 

med alla möjliga olika föreningar som kommer till skolan och visar upp sin verksamhet som kan vara 

alla möjliga olika aktiviteter som till exempel baseboll, dans eller schack. Genom ett sådant 
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samarbete kan fritidshemmet hjälpa eleverna att hitta nya aktiviteter som kan göra deras fritid 

meningsfull. På det här sättet kan man hjälpa elever att hitta en aktivitet som passar för just dem. 

Bardon (2008) beskriver fritidshemsverksamheten som en fartfylld verksamhet som erbjuder 

eleverna stora möjligheter till lek och fysisk aktivitet. Genom att vara fysiskt aktiv så tränar man även 

på sin motorik. Ingen av våra informanter uttryckte att de medvetet planerade för att eleverna skulle 

utveckla sin motorik i olika rörelseaktiviteter. Tina berättade dock att hon hade elevernas finmotorik i 

bakhuvudet när hon planerade olika skapande aktiviteter. Pedagogerna anser att elevernas 

motoriska utveckling kommer på köpet när de är fysiskt aktiva. Det ligger i enlighet med vad Huitfeldt 

mfl. (1998) förklarar, att det bästa sättet för barn att utveckla sin motorik är genom att röra sig fritt 

på så många olika sätt som möjligt. 

De projekt som Markus pratar om som heter Gå och cykla till skolan går ut på att få sin skola och 

elever medveten om trafiksäkerhet, miljö och hälsa är något som många skolor borde delta i. Markus 

påpekar att det är fler som får skjuts till skolan nu är det var för bara något år sedan. Att gå eller cykla 

till skola/yrke är något som skulle bidra till en bättre folkhälsa och en bättre miljö. På så sätt skulle 

biltrafiken minska och de leder till att trafiksituationen kan bli säkrare för alla att röra sig till fots eller 

cykla. 

Fritidshemmet tar ett stort ansvar i elevernas fysiska och motoriska utveckling. Det finns alltid saker 

som man vill förbättra och göra på ett annat sätt. Eftersom de är så många barn inskrivna på 

fritidshemmet och att verksamheten är så pass fri så kan fritidshemmet erbjuda många aktiviteter 

som kan öppna dörrar för eleverna till aktiviteter på sin fritid. Fritidshemmet arbetar med att skapa 

rörelseglädje bland eleverna och på så sätt utveckla de fysiskt och motoriskt.   
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INFORMATIONSBREV till intervjupersoner 2015-03-04 

 

Till informanter 

 

Hej! 

 

Vi heter Roland Alexandersson och Mirja Eriksson och vi läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Umeå universitet och arbetar med 

vårt examensarbete om 15 hp. Syftet med vårt arbete är att studera hur verksamheten i 

fritidshemmet organiseras och planeras med avseende på fysisk rörelse. Vi vill kartlägga hur 

fysiska aktiviteter ser ut på fritidshemmet och hur de kan utvecklas.  

 

Du har fått detta brev på grund av att vi önskar ha dig som informant i vår intervjustudie. 

Intervjuerna kommer att ligga till grund för resultatet i vår rapport. Intervjun kommer att ta 

ca 30-45 minuter. Vi kan komma till din arbetsplats på en tid som passar dig. Vi kommer att 

dela upp intervjuerna mellan oss. 

 

I studien kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som gäller bland 

annat datainsamling och bearbetning av de uppgifter du lämnar. Deltagandet är frivilligt och 

du har när som helst rätt att avbryta intervjun om du så önskar. Under intervjutillfället 

kommer vi att använda oss av ljudinspelningsutrustning. Alla personer som deltar och 

skolorna som de arbetar på kommer att vara anonyma i rapporten. Intervjumaterialet 

kommer att skyddas under tiden som vi arbetar med rapporten och kommer därefter att 

raderas.  

 

Tack för er hjälp! 

Har ni några frågor så går det att nå oss på följande telefonnummer och även via mail. 

 

Roland Alexandersson   Mirja Eriksson  

laXXXXX@hotmail.com   miXXXXX@hotmail.com 

070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

 

  

mailto:laXXXXX@hotmail.com
mailto:miXXXXX@hotmail.com
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Intervjufrågor 

Intro 

- När gick du ut din utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Har du jobbat på andra fritidshem/skolor innan du började här? 

Ser du skillnader i hur de olika fritidshemmen/skolorna arbetar? 

- Har du i arbetet de senaste åren fått någon kompetensutveckling angående fysisk 

aktivitet och/eller motoriska färdigheter hos barn? 

- Vad har du för egna intressen när det gäller fysiska aktiviteter? 

Planering 

- Hur arbetar ni här på ___ för att erbjuda eleverna dagliga fysiska aktiviteter? 

- Hur planerar du/ni er fritidsverksamhet?  

Vad i er planering är kopplat till barns rörelse? 

Hur ser barnens rörelse ut nu, sker den via de fria eller styrda aktiviteterna? 

- Berätta hur ni inspirerar barnen till fysiska aktiviteter i verksamheten. 

Är det olika när barnen är ute och inne – hur skiljer det sig i så fall åt? 

- Om du fick fria ramar att utveckla barns fysiska utveckling genom fritidshemmet hur 

skulle du göra då? 

Fritidspedagogens roll 

- På vilket sätt kompletterar du skolan i att utveckla barns fysiska och motoriska 

färdigheter? 

- Hur kan barnens rörelse (fysiska aktiviteter) se ut en vanlig dag på fritidshemmet?  

- Hur delaktig är du i barnens lek? 

Delta eller låta barnen leka själva.   

- Hur läggs fokus på ansvaret för barns fysiska utveckling? 

Skolan kontra fritids. Lärare kontra fritidspedagog.  

(Den text som är i kursiv är följdfrågor som kan bli aktuella beroende hur de svarar.) 

Tack för din tid! 


