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Sammanfattning 

I detta arbete så har vi riktat in oss på fysisk aktivitet i fritidshemmet. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur pedagoger ser på arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet, vilka möjligheter och 

hinder som kan uppstå, samt hur de hanterar motstånd och motgångar i arbetet. För att ta reda på detta 

så har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger på två separata fritidshem. Genom dessa 

intervjuer så visar resultatet att fysiska aktiviteter på fritids har flera fördelar. Den fysiska aktiviteten 

har en viktig betydelse för elevernas inlärning av sociala förmågor och även för den fysiska hälsan. I 

de fysiska aktiviteterna så sker lärandet både formellt och informellt. Resultatet visar också vikten av 

individanpassning och att pedagogernas relation till eleverna spelar stor roll i bemötande av motstånd 

från eleverna vid fysiska aktiviteter. 
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Förord 

Vi är två studenter som dagligen håller på med fysiska aktiviteter och vi finner det intressant att ta reda 

på hur vår framtida yrkesroll ser på fysisk aktivitet och hur fritidspersonalen jobbar med det. Genom 

att intervjua olika fritidspedagoger så hoppas vi få svar på våra frågeställningar och se mönster på hur 

den fysiska aktiviteten används i våra fritidshem i Sverige.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

I denna studie så har vi försökt att fördela arbetet oss emellan så jämnt som möjligt. Alla beslut kring 

syfte, frågeställningar, val av teori och metoder har tagits tillsammans. Teoridelen delade vi upp där 

den ena skrev om den sociokulturella teorin och den andra skrev om KASAM teorin. Annars hjälptes 

vi åt och gav varandra tips om litteratur och referenser gällande båda teorierna. Fördelningen gällande 

den tidigare forskningen så jobbade vi både hemifrån och ifrån skolan och letade efter vetenskapliga 

artiklar. När vi väl hade hittat en intressant artikel så la vi in det i ett Google-dokument så att vi båda 

kunde ta del av varandras fynd av artiklar. De artiklarna som vi ansåg vara de mest relevanta för vårt 

arbete använde vi sedan i vår studie under rubriken “tidigare forskning”. Metod delen började vi läsa 

och skriva tillsammans i skolan för att sedan fortsätta skrivandet hemifrån. Vid insamling av data och 

vid transkribering så har vi delat upp arbetet mellan oss och besökt varsin skola. Sedan läste igenom 

varandras intervjuer. Skrivandet har sedan fördelats jämnast möjligt mellan oss och skett både 

gemensamt och var för sig men alltid i samråd med varandra. 

 



2 

 

Inledning 

 

Fysisk aktivitet är någonting som vi människor dagligen använder oss utav i olika former. Exempelvis 

när vi går upp för trappor, när vi springer till bussen eller när vi bestämmer oss för att slutligen köpa 

det där gymkortet. Med det sagt så lever vi idag i ett samhälle där människor rör på sig mindre och 

mindre. Kan det bero på en rad olika orsaker som b.la den teknologiska utvecklingen? de höga 

förväntningarna som ställs av samhället? eller är det pga. av den stora lärarbristen som gör att elever 

inte får den rätta utvecklingen från tidig ålder som i sin tur resulterar i dåliga vanor, sämre motorik och 

mindre intresse?  

               

I denna studie fokuseras det på hur den fysiska aktiviteten bedrivs utav fritidspedagogerna. Det tas 

bland annat upp vilken roll fritidspedagogen har när det kommer till fysisk aktivitet, vilka möjligheter 

och utmaningar som uppstår samt hur motstånd och konflikter hanteras. Fysisk aktivitet kan betyda 

olika saker och sättas i olika sammanhang. I denna studie menas fysisk aktivitet hur eleverna rör på 

sig. Enligt Skolverket (2018) har fritidshemmet en fundamental uppgift som innebär omsorg för barn 

efter skoltid, omsorg och pedagogik ska förenas på ett sätt så att barns fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling stöds (Skolverket, 2018).  

 

Med tanke på hur den teknologin har utvecklats genom åren så finns det en tendens till att eleverna blir 

bekväma och prioriterar stillasittande framför fysisk rörelse (Engström, 2010). Därför anser vi att 

fritidshemmet har ett stort ansvar gällande vikten av fysisk aktivitet. Skolverket (2018) menar att 

fritidspersonalen ska erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som ska vara 

varierande och utgå ifrån elevens intresse vilket kan vara ett sätt att jobba utifrån för att hindra 

stillasittande. En annan viktig faktor till varför fritidshemmet har en stor vikt i elevens fysiska 

aktivitetsrörelser är att de flesta eleverna går på fritids. Därför är det av yttersta vikt att 

fritidspersonalen tar sitt ansvar och erbjuder eleverna möjligheter att utveckla sin fysiska rörelse. 

 

Prestationsångest och en “rädsla av att misslyckas” är faktorer som elever kan drabbas av inför fysisk 

aktivitet. De höga förväntningarna som ställs av samhället och omgivningen som kan få barn att inte 

delta i fysiska aktiviteter då det kan leda till en “rädsla av att misslyckas”. Därför har fritidspersonalen 

som uppgift att få eleverna att hitta ett intresse att röra sig på ett sätt som passar den enskilda individen 

så att han eller hon ska må bra både psykiskt och fysiskt (Skolverket, 2018). Kan eleverna redan vid 

tidig ålder få en positiv upplevelse av fysisk aktivitet med hjälp av b.la fritidspersonalen redan så finns 

det stora chanser till att de senare i framtiden fortsätter att vara aktiva och friskare 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Riksidrottsförbundet (2011) nämner även att barn bör röra på sig i 60 

minuter per dag. 

 

Lärarförbundet (2016) tar upp lärarbristen i Sverige som ett problem. Bristen på lärare gör att de 

lärarna som jobbar inte har tid till att planera och utföra sina aktiviteter så som de vill. Därför menar 

Grindberg och Jagtoien (2000) att en delaktig lärare som planerar sin undervisning kan främja fysisk 

aktivitet betydligt mer än en oplanerad fysisk aktivitet. Den oplanerade aktiviteten är också positiv då 

eleverna tar egna initiativ till att röra på sig men med flera lärare, flera delaktiga lärare och planerade 

aktiviteter så kan dem hjälpa till att begränsa konflikterna som uppstår under en oplanerad aktivitet. 
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Författarna menar även att med delaktiga lärare under aktiviteterna så kan lärarna stödja eleverna i 

aktiviteten så att den fysiska rörelsen främjas mer (Grindberg & Jagotien, 2000). 

 

 

Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra tidigare forskning kring fysisk aktivitet på fritidshemmet. På 

grund av bristen på tidigare forskning kring just detta specifika ämne så kommer vi även att ta upp 

andra aspekter kring fysisk aktivitet. Vi kommer att redovisa tidigare forskning som behandlar fysisk 

aktivitet kopplat till skolan, skolresultat, idrottsverksamheter och även fysisk aktivitet ur ett 

hälsoperspektiv. I eftersökandet av tidigare forskning så har vi använt oss av databaserna EDS och 

Google Scholar för att få tag på artiklar som är peer revied och belyser studiens forskningsområde. 

Fysisk aktivitet på fritidshemmet 

De studier som finns om fysisk aktivitet på fritidshemmet visar samstämmigt att pedagogerna ser 

fysisk aktivitet som en viktig del av verksamheten. Forskning som är utförd på två separata så kallade 

traditionella fritidshem där verksamheten innehåller bland annat idrott, lek och spel, visar att 

personalen på de båda fritidshemmen var överens kring vikten av organiserade fysiska aktiviteter. I 

forskningen står också att pedagogerna ofta hänvisar till idrott och de nämner också en 

regeringssatsning som syftar till samverkan mellan idrottsföreningar och skolan (Saar, Löfdahl & 

Hjalmarsson, 2012). I forskningen framkommer det även att det är den aktiva kroppen hos eleverna 

kan ses som idealet (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Det framkommer även att personalen i 

fritidshemmet föredrar aktiviteter där eleverna rör på sig och är mer aktiva. Stillasittande aktiviteter, 

som att sitta vid datorn är något som de inte ens ser som en aktivitet och det finns en känsla av skam 

när föräldrar hämtar sina barn när de sitter vid datorn. (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). I denna 

studie så framkommer det även att eleverna i fritidshemmet blir erbjudna en mängd olika aktiviteter på 

fritids men att det också finns: månadens lek, där alla ska vara med. Om de då sker motstånd från 

eleverna sida så försöker pedagogerna tvinga eleverna att vara med för att pedagogerna menar att det 

kan vara bra för dem att göra någonting (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). 

I en analys av en fältstudie där pedagogerna har planerat en tipspromenad och motiverar det genom att 

beskriva för barnen att de tränar motion, samarbete och att följa instruktioner så hävdar författarna att 

det sker andra typer av så kallat informellt lärande under aktiviteten. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson 

(2012) beskriver hur eleverna tränar nya förmågor samt prövar och utvecklar aktiviteten genom sina 

handlingar som inte ingått i instruktionerna eller den ursprungliga tanken. 

I en annan studie framkommer det att pedagoger, genom att erbjuda elever aktiviteter som de tycker 

om, kan öka elevernas välmående och även främja informellt lärande av olika slag. I genomförda 

gruppintervjuer med män och kvinnor på tre olika fritidshem i Sverige så råder det samstämmighet 

kring utveckling och träning av sociala förmågor. Pedagogerna menar att det är viktig att eleverna får 

utveckla och träna på socialt samspel i fritidshemmet och att detta kan ske genom fysiska aktiviteter. 
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Men det lärandet sker ofta informellt och står därför inte med i planeringen av de fysiska aktiviteterna 

(Jonsson & Lillvist, 2019).  

Genom att bedriva en verksamhet med fysiska aktiviteter där eleverna får vistas i gymnastiksalen och 

utöva bollsporter så skapas en arena där eleverna ges möjligheten att mötas och öva på sociala 

interaktioner (Jonsson & Lillvist, 2019) Pedagogerna som författarna har talat med nämner även 

organiserade lekar och den fria leken som möjligheter för social träning. I gruppintervjuer med 

fritidspedagoger som Jonsson och Lillvist har gjort så framkommer det att grupperna var överens om 

att aktiviteter som kräver samarbete är användbart och de la även vikt på pedagogernas roll att delta, 

vara uppmärksamma och att prata med eleverna varje dag för att främja social inlärning (Jonsson & 

Lillvist, 2019). 

Då fysisk rörelse generellt sätt inte används under skoldagen för eleverna förutom på deras raster och 

då klassrumsmiljön inte erbjuder detta arbetssätt så har fritidshemmet en viktig roll som komplement 

till skolan att kunna erbjuda de barn som går på fritids olika aktiviteter. De olika aktiviteterna består av 

rörelse och fysisk aktivitet. Utomhusmiljön erbjuder ofta olika anordnade miljöer vilka i sin tur 

främjar fysiska aktiviteter (Grindberg & Jagtøien, 2000). Inomhusmiljön är mer begränsad, menar 

Grindberg och Jagtøien (2000), då aktiviteterna måste anpassas till mindre utrymmen. Aktiviteterna 

kan då innehålla saker som att dansa, hoppa på hoppmadrass, krypa under hinder med mera. 

Skolan, idrott och fysisk aktivitet 

Käll, Nilsson och Lindén (2014) har gjort studier kring fysisk aktivitet och skolresultat och kommit 

fram till att det finns ett samband och att detta är av positiv karaktär. Studien är baserad på ett så kallat 

interventionsprogram, där de utökar elevernas fysiska aktivitet under och efter skolan tillsammans 

med en lokal idrottsförening (Käll, Nilsson, & Lindén, 2014). Studiens resultat visade att högre 

andelar av eleverna som deltog i interventionsprogrammet nådde de nationella målen i svenska, 

matematik och engelska i jämförelse med andra skolor som inte deltog. Författarna menar också att 

skolan är en viktig plats när det handlar om att fysisk aktivitet för barn. Det är under de tidiga åren 

som vanor för fysisk aktivitet sätts och fortsätter sedan in i vuxenlivet (Käll, Nilsson, & Lindén, 2014). 

Även Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och Valtonen (2013) som har gjort studier kring fysisk 

aktivitet för barn som går i förskola nämner att barnens fysiska livsstil utgör grunden för den 

kommande livsstilen i vuxen ålder. De nämner även att de barn som har begränsade motoriska 

färdigheter väljer stillasittande aktiviteter före de fysiska aktiviteterna (Reunamo, m.fl., 2013). 

I intervjustudier med idrottslärare i årskurs 9 så framkommer det att lärare anser att det sociala är en 

viktig aspekt inom idrott (Ekberg, 2009). Flera utav lärarna i studien nämner även samarbete som en 

del i bedömning utav eleverna och att det finns en social kompetens som ligger till grund för 

bedömning. Inom detta område framkommer det även att idrotten har en fostrande roll då eleverna bör 

visa respekt gentemot varandra, plocka fram och bort material och ställa upp för varandra (Ekberg, 

2009). 

Syftet med Ekbergs (2009) studie var att undersöka vilken kunskap som kan förstås som värd att 

förmedla till elever i idrottsämnet. Denna studie, likt de av Käll Nilsson och Lindén (2014) och 

Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och Valtonen (2013) visar på att det råder konsensus kring 

vikten av fysisk aktivitet i skolåldrarna och hur vanorna för fysisk aktivitet tas med in i vuxenlivet. 

Barn behöver ett brett rörelsemönster genom att vara fysiskt aktiva på olika sätt, för att ta med sig det 

vidare i livet (Ekberg, 2009).  
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Hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet 

Att delta i aktiviteter på fritiden är även givande ur ett sociokulturellt perspektiv. Hofferth och Curtin 

(2005) tar upp Larson som menar att värdefulla områden i aktiviteterna är att de kan främja positiva 

relationer med andra individer som vuxna och kamrater. Detta kan i sin tur leda till att många 

aktiviteter på fritiden kan erbjuda möjligheter för lärande och för positiva beteende och hälsoresultat, 

beroende på kvaliteten på upplevelsen och barnets egna egenskaper (Hofferth & Curtin, 2005).  

Enligt en amerikansk studie ska fysisk aktivitet utföras varje dag i cirka 60 minuter under skoldagen 

för barn och elever (Strong, m.fl., 2007). Detta resultat baseras på amerikanska studier vilket betyder 

att villkoren kring tillgängligheten av fysisk aktivitet och behovet av fysisk aktivitet kan skilja sig från 

hur villkoren ser ut i Sverige. 

Tidigare forskning visar också på att socioekonomisk bakgrund och även kön spelar roll i 

idrottsdeltagande för barn. Pojkar med svensk bakgrund från medelklasshem är de som gynnas bäst av 

idrottsverksamheter och får genom verksamheterna en positiv social utveckling (Faskunger & 

Sjöblom, 2017). Barn och unga som slutar med idrottandet i unga år såg sig själva som mindre fysiskt 

kompetenta och av dessa så slutade flickor i högre utsträckning än pojkar. På grund av denna självbild 

så slutar de för att de inte känner sig tillräckligt bra (Faskunger & Sjöblom, 2017). Deltagandet i 

idrottsverksamheter är beroende av betydelsen av idrott. En del barn gillar tävlingsaspekten och andra 

ser andra fördelar, så som gemenskap eller lärandemöjligheter. Det finns också ett skötsamhetsideal i 

idrottsdeltagande i skolan och i andra verksamheter. I detta skötsamhetsideal handlar det om att lyssna 

på den som håller i aktiviteten och att anpassa sig till explicita och implicita regler.  

 

Här kommer en kort sammanfattning av vår tidigare forskning kring vårt valda ämne. Det som 

framkommer frekvent i vår tidigare forskning är att pedagogerna ser fysisk aktivitet som en viktig del 

av verksamheten. I de olika studierna framkommer det även hur pedagogerna arbetar med att erbjuda 

eleverna varierande aktiviteter som ligger i elevernas intresse. Detta är viktigt för att på så sätt öka 

elevernas välmående och trygghet. Elevernas trygghet och välmående är någonting som står med i 

skolverket som en viktig del av skolans uppgift (Skolverket, 2018). Även inom ämnet idrott och hälsa 

hittades studier som beskriver hur den fysiska aktiviteten även främjar det sociala hos eleverna. Med 

det sociala så menar Ekberg (2009) att samarbete och att eleverna lär sig visa respekt gentemot 

varandra i ämnet idrott och hälsa. En amerikansk studie tas även upp och där pratar de om att 60 min 

per dag bör vara något som skolorna ska sträva efter. Detta är någonting som även det svenska 

riksidrottsförbundet nämner på sin hemsida om att 60 min fysisk aktivitet per dag ska användas i 

skolorna (Riksidrottsförbundet, 2011).   
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på fritidshem tillskriver arbetet med fysisk 

aktivitet mening. För att uppnå detta syfte har vi valt följande frågeställningar: 

1) Vilken betydelse har fysisk aktivitet för elevernas inlärning, enligt pedagogerna? 

2) Ser de andra möjligheter i arbetet med fysisk aktivitet - vilka i så fall? 

3) Finns utmaningar, motstånd eller konflikter i samband med fysisk aktivitet - hur hanterar de 

dem i så fall?  

 
 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie har vi valt ett sociokulturellt perspektiv. Vi kommer att ta upp relevanta begrepp från 

det sociokulturella perspektivet på lärande och koppla dessa till fysisk aktivitet i fritidshemmet samt 

olika lärandemöjligheter som uppstår i fritidshemmet. Vi använder oss även utav Aaron Antonovskys 

KASAM-teori för att analysera vårt material, samt Thedin Jakobssons syn på KASAM modellen och 

hur den kan användas i undervisningen. 

Vi valt de teoretiska perspektiven utifrån vår insamlade data och därmed haft ett induktivt 

förhållningssätt.  

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vygotskij (2010) så är vårt medvetande dynamiskt och fungerar enligt den kultur som omgiver 

oss. Vi använder oss av intellektuella och fysiska verktyg för att tolka omgivningen och det kreativa 

inom människan hjälper oss att skapa något nytt (Vygotskij, 2010). Vygotskij (2010) hävdade även att 

det krävs en form av konceptuell förståelse när det handlar om lärandet. För att förstå ett begrepp, 

exempelvis demokrati, så krävs det mer än bara undervisning enbart ordet. Barnet eller eleven behöver 

sättas i ett sammanhang där begreppet blir meningsfullt.  
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Även fantasins psykologiska mekanism vara något som Vygotskij (1995) hade starka åsikter kring. 

Han menade att det finns ett samband mellan människans fantasi och verklighet. Det som skapas i 

fantasin är uppbyggt av komponenter ur verkligheten och människans tidigare erfarenheter. Att 

fantasin skulle kunna skapa ur ingenting jämför han med ett mästerverk och hävdar att bara religiösa 

och mystiska föreställningar kan göra detta då de inte är baserade på tidigare erfarenheter utan de hör 

samman med något övernaturligt. Med dessa lagar kring fantasi och verklighet så är en vuxens fantasi 

rikare än ett barns, eftersom en vuxen allt som oftast besitter fler erfarenheter (Vygotskij, 1995). 

Genom samarbete och imitation så sker utveckling hos barnen. De kan, genom att samarbeta öka den 

intellektuella nivån och genom imitation går från det som de redan kan, till det som de ännu inte kan 

(Vygotskij, 2010). Ett centralt begrepp inom denna inlärningspsykologi och även i denna studie är: 

den närmaste utvecklingszonen. Just imitation, som utgör en stor del av begreppet, menar Vygotskij 

(2010) är ytterst centralt i processen för hur inlärningen sker. Vygotskij (2010) menar helt enkelt att 

det barnet kan göra idag i ett samarbete kommer barnet att kunna göra imorgon på egen hand.   

 

Vygotskij hade en tanke kring människan och hur den befinner sig i ständig utveckling samt hur den 

kan, genom samspel med andra, appropriera kunskap (Säljö, 2014). Säljö (2014) ger ett exempel på 

den närmaste utvecklingszonen när han beskriver hur några barn med handledning av sina mammor 

får hjälp med att strukturera en uppgift som går ut på att knyta en knop för att sedan klara av att knyta 

knopen. De bryter alltså ner uppgiften eller aktiviteten i mindre moment. ”Barnen lånar i denna 

situation kognitiv kompetens från modern som medierar sin förståelse med språkliga och icke verbala 

(exempelvis genom pekande) redskap.” (Säljö, 2014, s. 121).  

Mediering, som också är ett centralt grepp inom det sociokulturella perspektivet, kan beskrivas som 

sätt för oss att förstå omvärlden (Säljö, 2018). Människan står inte i direkt kontakt med omvärlden, 

utan tolkar den med hjälp av både fysiska och intellektuella verktyg (Säljö, 2014). Vi människor 

använder redskap eller verktyg för att förstå vår omgivning och dessa verktyg kan vara språkliga eller 

materiella (Säljö, 2014). Begreppet mediering innebär då att våra tankar och föreställningar är 

präglade av vår kultur och de intellektuella samt fysiska redskap som finns inom den. Säljö (2014) 

beskriver hur vi använder dessa redskap och hänvisar där till miniräknaren och alla funktioner som den 

innehåller. När vi sedan använder en miniräknare och trycker på knapparna så använder vi kunskaper 

som människor har skapat i sociokulturella praktiker.  

Vidare beskriver författaren att den viktigaste medieringen sker genom språket och dess kapacitet. 

Säljö (2014) talar om tre beståndsdelar. Språket har en utpekande funktion där människan ges 

möjlighet att göra distanseringar och dekontextualiseringar. Men här finns det finns också en funktion 

som hjälper oss att sätta ord på abstrakta saker så som känslor och liknande. Språket har också en 

semiotisk funktion, vilket syftar till ord och beskrivningar kopplade till kontext, tolkning och 

innebörd. Språket är ett sociokulturellt redskap som har en kollektiv och en individuell betydelse och 

detta gör att det funkar som en förbindelse mellan kulturer och mänsklig interaktion (Säljö, 2014). Den 

tredje beståndsdelen är språkets retoriska funktion. Säljö (2014) nämner då att med språkets retoriska 

funktion så kan vi påverka människor och deras omvärldsuppfattning. Vidare beskriver han hur ett ord 

eller en fras kan betyda olika saker i olika sociala praktiker. 

KASAM 

Sociologen Aron Antonovsky utvecklade en teori som försökte förklara människans hälsotillstånd 

(Antonovsky, 2005).  Denna teori kallas för KASAM som kan översättas till “Känsla av 

sammanhang”.  Antonovsky (2005) menar på att människan varje dag går igenom påfrestningar, 
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motgångar, konflikter och andra problem som måste lösas. Hälsan kan delas upp i två olika 

förhållningsätt, det patogena och det salutogena förhållningsättet. Det patogena förhållningsättet 

innebär att man ställer sig frågan om varför människan blir sjuk medan det salutogena förhållningsättet 

innebär att man ställer sig frågan om vad som gör en människa frisk (Antonovsky, 2005). Det 

Antonovsky (2005) menar är att känsla av sammanhang är avgörande för din hälsa och det som håller 

individen frisk är att hen upplever KASAM. Hur frisk en människa är bestäms av KASAM och kan 

delas upp i tre komponenter (Antonovsky, 2005). De tre komponenterna är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och en individ med hög KASAM har höga värden på dessa komponenter. 

(Antonovsky, 2005).  

 

Den första komponenten är begriplighet och en människa som känner en hög känsla av begriplighet är 

en människa som känner att det som händer i världen är begripligt, strukturerat och går att förutse 

(Antonovsky, 2005).  

 

Den andra komponenten som förklaras är hanterbarhet, som innebär att en individ som utsatts för 

något eller när olyckliga händelser inträffar så kan en individ med hög känsla av hanterbarhet lättare 

hantera dessa motgångar (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) skriver vidare att det viktiga är att 

individen känner att hen har resurserna för att hantera motgångarna.  

 

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och enligt Antonovsky (2005) innebär 

meningsfullhet hur en individ upplever ifall de utmaningarna som man stöter på i livet är värda att 

engagera sig i. Antonovsky (2005) nämner även att meningsfullheten är den viktigaste komponenten 

eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Med det sagt så är inte de andra delarna oviktiga 

eftersom det är i samspelet mellan de som KASAM skapas (Antonovskym, 2005). 

 

Utöver Antonovskys syn på hur KASAM kan användas så kommer Thedin Jakobsson (2007) syn på 

KASAM att redogöras som teoretiska underlag för analysen. Modellen utifrån Thedin Jakobsson 

(2007) innebär att läraren ska organisera undervisningen utifrån de tre olika komponenterna som 

tidigare har nämnts dvs hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Författaren kopplar sin modell 

till ämnet idrott och hälsa vilket även ger fritidspedagogerna möjligheten att utforma sina fysiska 

aktiviteter inom samma modell (Thedin Jakobsson, 2007).  Det blir enklare att för fritidspedagogerna 

att använda samma modell eftersom allt som påverkar människans upplevelse av hälsa kan vara 

signifikativt för elevers upplevelse inom ämnet idrott och hälsa (Thedin Jakobsson, 2007).  

 

Hur de olika komponenterna används i undervisningen förklarar Thedin Jakobsson (2007) genom att 

koppla begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Genom att beskriva vad och varför en fysisk aktivitet ska genomföras så kan detta främja elevens 

begriplighet och meningsfullhet dvs att aktiviteten är strukturerad och går att förutse (Thedin 

Jakobsson, 2007).  För att stärka begripligheten så bör pedagogen planera den fysiska aktiviteten 

utifrån “hur” aktiviteten ska ske som i sin tur har komponenten hanterbarhet som funktion (Thedin 

Jakobsson, 2007). Här betonar Thedin Jakobsson vikten av att använda redskap för att hantera en 

situation. Redskapen kan vara allt ifrån fysiska, sociala och kognntiva vilket går att koppla till 

Vygotskij syn på hur människan lär sig saker genom just de olika redskapen (Thedin Jakobsson, 

2007). Avslutningsvis används den sista komponenten meningsfullhet genom att arrangera fysiska 

aktiviteter på ett lustfyllt, engagerat och utmanande sätt (Thedin Jakobsson, 2007).  
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Metod 

I följande kapitel så kommer vi att presentera samt motivera valet av metod för undersökningen. Vi 

kommer att redovisa urval och avgränsningar och etiska överväganden för forskningen. 

Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie. Syftet med undersökningen var att få 

personalens perspektiv på fysisk aktivitet i fritidshemmet. Vilka möjligheter och begränsningar de 

upplever samt hur de förhåller sig till motstånd och konflikter kring organiserade fysiska aktiviteter. 

Vi har utfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer med personal på fritidshemmet, vilket kan ses 

som fördelaktigt då vi kunde anpassa våra frågor efter situationerna, vilket vi gjorde och på så vis fick 

vi svar på flera frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att vi till exempel frågade en 

informant om hur mycket eleverna är delaktiga i planeringen av fysiska aktiviteter så kunde den frågan 

leda oss vidare till samtal kring fritidshemmets arbete med likabehandlingsplanen och hur fysiska 

aktiviteter inkorporeras i den. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar också att genom 

kvalitativa intervjuer så finns möjligheten att ställa frågorna i olika ordning. Detta märkte vi var en 

fördel i våra intervjuer, då vi ibland fick anpassa frågorna ibland. Genom att vi, till exempel pratade 

med informanterna om vilka planerade fysiska aktiviteter som de gör på fritids så nämnde informanten 

att de brukar åka iväg och spela basket. Detta gjorde att vi frågade om de hade samarbete med 

idrottsföreningar och om vilka möjligheter och utmaningar de såg i det samarbetet. Valet av 

semistrukturerade intervjuer har även sina nackdelar då den är mer tids och energikrävande eftersom 

vi måste söka upp respondenterna personligen.  

De svagheter som denna typen av intervjumetod medför är att den som intervjuar inte får en så djup 

inblick inom det valda området. Istället så tillkommer en vidare bild av ämnet med fler lager och 

skiftningar i svaren, vilket kan ses som en styrka i metoden. Det ger informanten möjlighet att 

beskriva och motivera händelser och fenomen på ett sätt som inte skulle vara fullt lika möjligt med 

standardiserade frågor (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie så gjorde vi upptäckten att när vi talade 

med informanterna om syftet med fysiska aktivitet så hade det mycket att säga om både hälsa och 

lärande. Intervjuformen gjorde det möjligt för oss att ställa följdfrågor till informanternas vilket gjorde 

att vi fick fler olika svar angående den fysiska aktivitetens i fritidshemmet. Informanterna kunde 

därmed också beskriva situationer från verksamheten där de till exempel stötte på motstånd från 

eleverna, hur dessa uppstod och hur de bemöter motståndet. 

Som tidigare nämnt så har vi haft ett induktivt förhållningssätt då teorin är ett resultat av våra 

empiriska studier. Detta är även kopplat till valet av metod vilket kan motiveras genom att jämföra den 

med en kvantitativ metod. Just intervjuer och även observationer är exempel på kvalitativa data, 

medan kvantitativa data kan vara beräkningar eller mängden av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 

2015). 
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Urval och avgränsningar 

Urvalet skedde genom att vi besökte två olika skolor där vi intervjuade 4 stycken fritidspedagoger i de 

båda skolorna. Vi ansåg att två olika skolor med 8 intervjupersoner sammanlagt var tillräckligt för att 

få den informationen vi behövde för vår kommande analys av materialet. Genom att intervjua flera 

intervjupersoner så kan det leda till svårigheter att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna vilket 

var anledningen till att vi valde 8 personer och inte flera (Kvale & Brinkmann, 2009). Av de 8 

personerna som blev intervjuade så var det bara 3 som hade en utbildning inom fritidshem. På så sätt 

fick vi se ifall de olika pedagogerna jobbade på olika sätt när det kommer till fysisk aktivitet beroende 

på om de var utbildade eller inte inom yrket.  

Vi valde att göra hälften av intervjuerna på en särskolas fritidshem som vi har valt att kalla för skola 

A. Vi har därför valt att kalla informanterna från denna skola A1, A2, A3 och A4. Den andra skolan 

som är en vanlig grundskola har vi valt att kalla skola B och informanterna för B1, B2, B3 och B4.  

Informanterna hade olika långa arbetserfarenheter där den som jobbat längst inom yrket hade varit 

aktiv i 12 år och den som jobbat som minst var inne på sitt andra år. Hälften av informanterna var 

kvinnor och hälften var män. Oavsett de olika långa arbetserfarenheter sinsemellan fritidspedagogerna 

så pratade de om fysisk aktivitet på ett ganska snarlikt sätt. Båda skolorna låg i en innerstadsmiljö och 

skolorna hade ungefär lika bra förutsättningar när det kommer till fysiska tillgångar på skolgården och 

andra platser som gympasal, skogar och parker där eleven kan utföra sina fysiska aktiviteter. 

Verksamheterna har ungefär lika stora barngrupper men en väsentlig skillnad på verksamheterna var 

att fritidshemmet på skola A har mer personal per barn. 

Genomförande 

Vi började med att utforma en intervjuguide som vi ganska snabbt kom igång med genom att skriva 

ner så många frågor så möjligt för att sedan tillsammans välja ut de frågorna vi fann som mest 

intressanta. De frågorna som vi valde ut sorterade vi sedan in i olika teman som vi även bestämde 

tillsammans. Efter samtal med vår handledare där vår handledare godkände frågorna så hörde vi oss av 

till en fritidspedagog i respektive utvald skola. Vi kollade ifall vi hade möjlighet att få intervjua 4 

stycken fritidspedagoger i båda skolorna. Kontakten skedde genom telefonsamtal där vi ringde upp 

varsin fritidsledare från båda skolorna. Vi valde dessa skolor för att vi hade kontakter på respektive 

skolor och för att de låg nära oss rent geografiskt. Vi fick svar från respektive kontaktpedagog ganska 

omgående från båda skolorna om att de andra fritidspedagogerna ville ställa upp på intervjuerna. Den 

ena skolan hörde av sig direkt dagen efter och vi bokade in dag och datum för intervjuerna. Den andra 

skolan ringde upp oss samma dag som vi kontaktade de. Datum bokades även in i denna skola för 

intervjuer. Efter att ha fått klartecken ifrån fritidspedagogerna besökte vi varsin skola på de inbokade 

dagarna och träffade fritidspedagogerna individuellt inför varje intervju. Vi bestämde oss för att 

besöka en skola var och utföra intervjuerna.  

 

Vid intervjutillfällena så inledde vi intervjuerna med att berätta för informanterna om hur intervjun var 

utformad, vilka rubriker vi använt oss av, vi kan säga att vi gick igenom vår intervjuguide. Vi påminde 

även informanterna om att intervjun kommer att spelas in. Innan vi inledde våra intervjuer så talade vi 

om syftet med dels intervjun och även hela vår studie. Vi gick dessutom igenom de fyra 

forskningsetiska kraven så att informanterna ska känna trygga i processen. 
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I inledningen av intervjun så ställde vi lite simplare frågor där vi lär känna informanten och denne får 

prata om sig själv, sitt yrkesval och vad fysisk aktivitet betyder för dem. Efter detta, när vi etablerat en 

lite bättre kontakt så gick vi in på frågor av lite mer komplicerad karaktär. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) så bör forskare alltid försöka avsluta intervjuer på ett bra och positivt sätt och reda 

ut eventuell oenighet. Trots att inga motsättningar uppstod så avslutade vi våra intervjuer på ett 

positivt sätt för att sedan tacka för ett gott samarbete. Vi upptäckte även att intervjuerna på de olika 

skolorna var av liknande karaktär. Vi såg alltså ingen direkt skillnad på intervjusituationerna då 

samtalen och diskussionerna handlade i stort sätt handlade om liknande saker på både särskolan och på 

den andra skolan. Intervjuerna på de båda fritidshemmen tog ungefär 20 minuter att utföra och som 

nämnt ovan så var även processerna väldigt lika sett till frågorna från intervjuguiden och de följdfrågor 

och samtal som uppstod. 

Databearbetning och analysmetod 

Här följer en beskrivning på hur vi har bearbetat och analyserat vår insamlade data. Då vi använde oss 

av inspelningsteknik på dator och telefon så kunde vi lätt pausa och/eller spola tillbaka vid behov. Vi 

transkriberade själva de intervjuer som vi själva deltagit vid. Detta för att den som då transkriberar har 

det lättare för att förstå sammanhanget eller andra saker som kan tänkas bli otydliga för den som inte 

varit närvarande. Ytterliga en fördel vid transkribering av sitt eget material är det faktum att vi får en 

bättre inblick och större kännedom kring materialet och på så vis inleder tolkningsarbetet redan vid 

intervjutillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

En metod för hur man kan transkribera sitt material, vilken vi också har använt oss av, är att skriva ut 

den första intervjun i sin helhet för att få en helhetsbild och skapa ett underlag att utgå ifrån (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter detta så kunde vi lyssna igenom de andra intervjuerna och 

därigenom hitta relevanta och centrala delar. Utmaningen med denna metod är att hitta de som kan 

tänkas vara centralt för studien och det färdiga arbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi 

transkriberade alla våra intervjuer men vi använde inte ord som inte är relevanta för vår studie. 

Exempel på detaljer som vi inte tog med i transkriberingen är ord som “haha” eller “hmm”. 

 

Tematisk analys 

Vi har valt att använda oss av tematisk analys. Med denna metod så analyserar och identifierar vi 

mönster och teman i vår data. Metoden är väl känd och väl använd, men det finns ingen tydlig 

överenskommelse för hur den ska användas (Braun & Clarke, 2006). 

I den tematiska analys vi har valt att använda så ingår sex stycken olika faser. I den första fasen så 

handlar det om att lära känna vårt material. I denna fas ingår också transkriberingen, från så kallad 

verbal data till nedskriven text. Enligt Braun och Clarke (2006) så är det viktigaste att transkribera den 

information som är viktigt för studien. Vi transkriberade alla våra intervjuer och delade upp dem 

emellan oss så att vi transkriberade de intervjuer där vi har närvarat. Vi valde att inte transkribera de 

inledande frågorna om vi använde oss av då vi ansåg dessa var med för att lära känna informanterna. 

I den andra fasen så har vi lärt känna vårt material och ska därefter ta fram idéer för materialet. Det 

handlar även om att hitta koder och olika kännetecken i vår data. Kodning av vår data kan göras på 

olika sätt, till exempel genom att markera med färgpenna eller att använda post-it-lappar. Vi valde att 

markera intressanta ord eller segment med olika färger. Detta leder oss till nästa steg, fas 3 där vi delar 
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upp våra koder i olika teman. Detta blir en bredare indelning än vid kodningen och i detta skede kan vi 

göra upptäckten att olika avkodningar kan utgöra ett gemensamt tema. I denna fas kan det också vara 

bra att ha en visuell överblick över materialet, i form av utskrifter eller tankekartor till exempel (Braun 

& Clarke, 2006). Vi valde att sitta vid varsin dator och få en överblick på så vis. 

Fas 4 inleds när vi har bestämt oss för möjliga teman och dessa kan vi antingen behålla, göras oss av 

med och vissa teman går ihop och blir ett. Detta görs genom granskning av våra teman och på så vis se 

om det finns ett sammanhängande mönster för att sedan gå vidare till de teman som kan tyckas inte 

passa in. Då kan det krävas omarbetning, skapande av nya teman för att tillslut bli nöjd. Här upptäckte 

vi att några av våra teman kunde slås ihop och bli ett tema på grund av att det fanns likheter. Vad som 

anses vara relevant i detta skede kan bero på det teoretiska och analytiska tillvägagångssättet.  (Braun 

& Clarke, 2006). 

När vi nu inleder fas 5 så har vi en ganska bra bild av vilka teman vi har, hur de står sig gentemot 

varandra och vad de säger om hela vårt resultat. Vi kom fram till två relevanta huvudteman: Planering 

och planerade aktiviteter samt Fritidspedagogen och fritidshemmet. I fas 5 så definieras varje tema för 

att utkristallisera själva essensen av temat. Detta görs genom att analysera de teman som kommit fram 

och identifiera vad som är intressant i vår data och varför detta är intressant. I denna fas så ska man 

också identifiera hur de framkomna temana ställer sig mot helheten, syfte och frågeställningar. Även 

underrubriker, som kan räknas som teman inom temat kan tillkomma i denna fas. Nu ska det finnas en 

klar bild av vad våra teman är eller inte är och detta kan kollas genom att testa om man kan beskriva 

innehållet och kontentan med endast ett par meningar (Braun & Clarke, 2006). Detta gjorde vi och 

upplevde att det var tydliga teman och underrubriker. 

I den sjätte och sista fasen så ska den så kallade berättelsen kring vår insamlade data berättas på ett sätt 

som övertygar läsaren. Här ska även intresset hos läsaren väckas genom en sammanhängande logisk 

analys som inte är för repetitiv. Vi redovisade relevant data och argument och genom dessa så fångas 

studiens kärna och återkopplar till syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). 

Forskningsetiska överväganden  

Innan varje intervju gick vi igenom de fyra forskningsetiska kraven från vetenskapsrådet (2017) som 

är viktiga att ta upp när man gör en undersökning som vi ska göra. De fyra fundamentala 

individsskyddskraven kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

. Informationskravet 

Här ska forskaren informera undersökningsdeltagarna om undersökningens syfte och om uppgifterna i 

projektet samt vilka villkor som gäller för deltagarna. Det innebär att det ska tydligt framgå att 

medverkan är frivillig och att informationen som samlas in inte kommer att användas till någonting 

annat än forskningen (Vetetenskapsrådet, 2017). 

 

. Samtyckeskravet  

Detta krav handlar om att deltagaren själv får bestämma över sin vara eller icke vara i undersökningen. 

Kravet kan kort sammanfattas att forskaren ska hämta in undersökningsdeltagarnas samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

. Konfidentialitetskravet  
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Frågan om konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess dvs att alla uppgifter om 

personerna som deltar i undersökningen ska hållas hemligt på ett sätt så att utomstående inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, 2017). Vi meddelade även våra informanter om att vi kommer att namnge 

deras namn och skola efter siffror och bokstäver i vår undersökning. 

 

. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om får endast användas för forskningens ändamål. Det får 

inte användas eller utlånas för kommersiella bruk eller andra icke vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

Studiens kvalitet 

Vi valde semistrukturerade intervjuer för att dessa gav informanterna möjlighet att prata friare runt 

ämnet. Metoden gav också oss möjlighet att ställa följdfrågor om vi hörde något extra intressant eller 

om det uppstod något otydligt kring svaren. Detta har varit avgörande i vår studie och givit oss bra och 

relevant material. Just intervju kan fungera bra som metod när vi vill ha så kallade språkliga utsagor 

kring upplevelser av informanternas arbetsliv. Om vi hade varit intresserade av kroppsspråk eller 

andra fysiska beteenden så hade möjligtvis observation varit en bättre metod (Svensson & Ahrne, 

2015). Svensson och Ahrne (2015) menar att en kvalitativ forsknings trovärdighet kan mätas genom 

transparens och detta kan ses i vår studie där vi redogör för vår forskningsprocess och våra metodval. 

Ytterligare en faktor som gör denna studie trovärdig är att den kan diskuteras och kritiseras då det 

finns flera sätt att se på betydelsen av fysisk aktivitet. Att en forskning går att diskutera och kritisera är 

en bra egenskap och ökar transparensen och genom att, till exempel inte avslöja tillräckligt i olika 

delar så kan det bli svårare att diskutera (Svensson & Ahrne, 2015). Något som kan ses om en fördel 

är att vi har intervjuat 8 personer och därmed så ökar säkerheten att vi har samlat in material som är 

oberoende av informanternas personliga åsikter. 

Något som hade kunnat öka trovärdigheten med denna kvalitativa studie skulle kunna vara att använda 

sig av triangulering. Triangulering innebär att studieobjektet angrips från flera håll genom att 

kombinera olika metoder, forskare eller teoretiska perspektiv (Svensson & Ahrne, 2015). I detta fall så 

hade vi till exempel kunnat använda oss utav intervjuer eller enkäter med annan personal på skolan 

och på så sätt försöka få en mer objektiv sanning. Men Svensson och Ahrne (2015) menar samtidigt att 

detta sätt att ta sig an studien utgår ifrån att den finns en sanning, vilket inte alltid är fallet. En 

kvalitativ studie tillåter fler beskrivningar av ett fenomen och detta ses som en fördel (Svensson & 

Ahrne, 2015). I vår studie framkommer det att det inte finns bara en sanning kring detta ämne. Genom 

våra intervjufrågor så beskrev informanterna deras sanningar utifrån deras erfarenheter och 

förförståelse och dessa skiljde sig från varandra. Svensson och Ahrne (2015) menar att det kan vara 

komplext att studera samhället och därför kan informanternas svar skilja sig åt.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel så kommer vi att presentera och analysera resultaten från vår undersökning. 

Redovisningen sker utifrån det formulerade syftet och frågeställningarna. Vi kommer även att koppla 

vår analyserade data till det sociokulturella perspektivet och KASAM-teorin samt relevanta begrepp 

från dessa teorier som vi har presenterat i tidigare avsnitt. För att tydliggöra denna del så har vi delat in 

vår insamlade data i teman med relevanta rubriker och underrubriker. 

 

Planering och planerade aktiviteter 

Elevernas intressen 

En central del i fritidshemmet är att verksamheten ska utgå från elevernas intressen. När vi frågade 

informanterna på skola A vilka möjligheter och utmaningar de upplevde i arbetet med fysisk aktivitet i 

fritidshemmet så fick vi lite blandade svar. Informant A2 menade att det fanns en nackdel med att det 

var personalen som styrde de planerade aktiviteterna och hänvisade till att det då blev svårt för 

pedagogerna att veta vad eleverna verkligen skulle vilja göra på fritids.  

Även informant A1 uttryckte åsikter kring de planerade aktiviteterna och elevernas intressen. 

Informant A1:  

”En ganska tydlig skillnad man ofta kan se är att elever som är inåtvända ägnar sig mer åt ensamlek 

medan när det är planerad aktivitet så är den med i gemenskapen och är aktiv på ett annat sätt.” 

Stor del av Vygotskijs (2010) inlärningspsykologi handlar om samspel och lärande tillsammans med 

andra. Genom att lärandet är kopplat till social utveckling, relationer och omgivning så finns det enligt 

den sociokulturella teorin risk för att de barn som ägnar sig åt ensamlek går miste om 

lärandesituationer som kan uppstå i samband med fritidshemmets planerad fysiska aktiviteter som 

utför tillsammans. 

Informant A1 beskriver senare i intervjun, likt informant A2 att det kan vara svårt att veta vad barnen 

vill göra på fritids. Och även barnen kan ha svårt att med fantasin när det finns flera valmöjligheter. 

Informant A1:  

” Sen märker man att det finns elever som uppskattar de planerade aktiviteterna och har svårt med 

egen fantasi när de får bestämma själv medan andra uppskattar den fria leken, så det är väldigt olika 

skulle jag säga. En del blir glada över att de får bestämma över sin egen tid och en del tycker att det 

är svårt och vill ha hjälp med vad de ska göra. Men båda bitarna behövs, det är bra med planerad 

aktivitet men det är också bra med den fria leken.” 

Vygotskij (1995) menar att fantasin är beroende av människors erfarenheter och verkligheter. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv menar Vygotskij (1995) att nya erfarenheter är fundamentalt för barns fortsatt 

skapande. Detta är något som informant preciserar när hen talar om elever som har svårt med fantasin 

och behöver stöttning i sysselsättningen på fritids. Ju rikare barnet är på upplevelser och 

verklighetselement desto mer betydelsefull och inbringande blir deras fantasi menar Vygotskij (1995). 

Även lagen kring fantasins verksamhet är applicerbar här. Då barnen inte förmår att använda fantasin i 
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detta exempel så är det fullt rimligt att de vuxna bör hjälpa till de är rikare på upplevelser och därmed 

rikare på fantasi. 

På skola A så beskriver två av informanterna hur skolan bedriver ett projekt som ingår i arbetet med 

likabehandling på skolan. Projektet innebär att elever får turas om att vara trivselledare. Detta innebär 

att de, på raster och på fritids, ska presentera lekar för de andra. De som är trivselledare får gå på en 

utbildning och lära sig nya lekar för att sedan ta med sig dessa till skolan och lära sina kamrater. Detta 

kom på tal när vi frågade informanter om hur delaktiga barnen var i utformningen av planeringen. I 

samband med utbildningen så får dessa elever även tips på nya lekar och handledning i hur de ska 

agera i olika situationer.  

 

Informant A2: 

”Tanken är att vi ska få med eleverna och bestämma. Kanske att man har lite begränsningar så de inte 

kan sväva ut. Men nu kommer det bli ändring på det, vi har skickat två stycken som ska bli 

trivselledare. De får gå på utbildning för att lära sig att hålla i aktiviteter och ta med sig lekar från 

utbildningen och göra med oss. Det har börjat lite och en elev har fått hålla i en aktivitet som han 

hade lärt sig där.” 

Informant A4: 

”Då valde vi att göra det en gång i veckan och även att då har vi två nya trivselledare. Två barn som 

går på fritids har hand om den här leken och även på raster så ska de kunna presentera lekar. Så de 

har precis gått en utbildning och tanken är då att de ska hålla i den här leken på torsdagar.” 

Vi tolkar detta som att informanterna beskriver att den fysiska aktiviteten är relevant för elevernas 

inlärning. Detta kan även kopplas till KASAM-teorin och begreppet begriplighet och de didaktiska 

frågorna som begreppet innefattar. Genom att eleverna får aktiviteten förklarad för sig av 

trivselledarna så kan begripligheten öka då de får veta vad de ska göra och hur leken går till. 

Ytterligare begriplighet tillkommer de tillfällen när en trivselledare håller i aktiviteten då är det en del 

av hela skolans projekt för ökad trivsel. Eleverna vet därmed också varför de gör aktiviteten och den 

blir meningsfull och lustfylld genom att det är en kompis som leder och de andra vet att de också ska 

få leda lekar vid andra tillfällen. 

Samverkan med skolan 

Hur går fritidspedagogerna tillväga när de planerar sina fysiska aktiviteter? När denna fråga ställdes 

till fritidspedagogerna i skola B så pratade alla fyra fritidspedagoger om hur de försöker koppla det 

eleverna gör på skoltiden till fritidshemmet. Informant B1, B2, B3 och B4 beskrev på olika sätt hur 

samverkan mellan skolan och fritidshemmet är av yttersta vikt för att eleverna ska förstå varför de 

utövar vissa fysiska aktiviteter. Den dagliga kommunikationen mellan lärarna tas också upp som ett 

viktigt redskap av informanterna. Här kommer ett kort utdrag från informant B3 och B2 som berättar 

om hur fritidspedagogerna går tillväga när de planerar fysiska aktiviteter samt vikten av 

kommunikation mellan lärarna och fritidspedagogerna. 

 

Informant B3: 

“Vi brukar gå efter och koppla till vad de brukar göra under skoltiden. Nu har de haft temat fåglar och 

då har vi kört aktiviteter i gympasalen som är kopplade till fåglar tex ”under hökens alla vingar” 

”kom mina små kycklingar”. Sen beroende på vad de gjort under idrotten så kopplar vi även till det 

och nu håller de på med bollsporter och då hänger vi på det och kör ”killerball” ”spökboll”. Så vi 

kopplar allt de gör så att de förstår varför vi gör det” 
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Informant B2: 

“Vi försöker föra en dialog med ämneslärare om vad eleverna jobbar med för tillfälligt, sedan utgår vi 

ifrån vad de har jobbat med och planerar våra lektioner utifrån det”  

 

Med hjälp av Thedin Jakobssons KASAM modell går det att förstå varför skolan och 

fritidspedagogerna samverkar med varandra. Genom att koppla det de gör på skoltiden i olika ämnen 

till fritidshemmet så blir det lättare för elevgruppen att begripa, hantera och finna mening med 

aktiviteten. Informant B3 menar att man som pedagog tydligt lär ut eleverna varför (begriplighet) man 

utövar en viss aktivitet genom att koppla det de gör på skoltiden till fritidshemmet. Informant B2 sätt 

att föra dialoger med ämneslärarna tyder på att denna fritidspedagog ser kommunikation som en viktig 

del av yrket. Med en tydlig kommunikation blir det lättare för fritidspedagogen att förklara för 

eleverna aktivitetens syfte går samt att det främjar intresset för aktiviteten eller lärandesituationen. 

Fritidspedagogen och fritidshemmet 

Hälsa och aktivitet 

De fysiska aktiviteterna har både sina fördelar och nackdelar och när vi ställde frågan till skola B om 

vilka för och nackdelar fysisk aktivitet kan medföra betonade informanterna att en ökad koncentration 

syns på elever som är fysisk aktiva. Informanterna nämner även vikten av att skolan tar ett ansvar och 

aktiverar alla elever eftersom alla kanske inte har möjligheten att aktivera sig hemma på fritiden. En av 

informanterna i skola B nämner “nackdel” som mer kan förklaras som en svårighet att några elever 

inte känner sig trygga i vissa aktiviteter. Informanten säger även här att det är viktigt att skolan och 

pedagoger tar sitt ansvar och är där och stöttar eleven. 

 

Informant B1 om fördelarna med fysisk aktivitet: 

“Fördelen är ju att eleverna får en ökad koncentration när de varit ute eller inne och rört på sig, Vi ser 

att de orkar mer i skolan när de har sina pauser och aktiviteter, sen är det även viktigt att vi på skolan 

tar vårt ansvar och aktiverar eleverna med olika lekar och aktiviteter eftersom alla elever inte har den 

möjligheten på fritiden av olika anledningar” 

 

Informant B4 om nackdelarna med fysisk aktivitet: 

“En nackdel är att vissa elever kanske inte känner sig trygga i att röra på sig, de kanske har varit med 

om något som hindrar de från att vara med på tex dansleken eller bolleken. Då är det viktigt att vi 

pedagoger är där och stöttar dem genom att prata och lyssna på dem”  

 

Informant B1 och B4 berättar om vikten av att skolan och personal är där och stöttar eleverna både i 

situationen som anger fördelar och nackdelar går att koppla till KASAM modellen. Informant B1 ger 

exempel på hur fritidspedagogerna ska ta sitt ansvar och hjälpa eleverna att aktivera sig genom att 

erbjuda dem olika lekar. På så sätt använder sig fritidspedagogen av komponenten “begriplighet” som 

gör att den främjar elevens begriplighet dvs att aktiviteten är strukturerad och går att förutse.  

 

När informant B4 pratar om att vara där för elever som känner sig otrygga i vissa aktiviteter så går det 

att koppla komponenten hanterbarhet, till denna situation eftersom enligt Antonovsky (2005) kan en 

individ med hög känsla av hanterbarhet lättare hantera dessa typer av motgångar. Genom att stötta en 

elev som i det här fallet har utsatts för något som hindrar eleven att delta i vissa lekar så är det viktigt 
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att pedagogen använder sig av det sociala språket för att hantera situationen på bästa sätt. Informant 

B4 använder sig av det sociala språket genom att i det här fallet prata men även lyssna på eleven. Detta 

går även att koppla till Vygotskijs (2010) syn på hur människan lär sig saker genom språket. 

På skola A så berättar informanterna om fritidshemmets samarbete med stadens basketförening. Det är 

8 stycken elever som har behov av eller är intresserade av basket och fysisk aktivitet en gång i veckan 

får åka till baskethallen och träna på basket med en riktig baskettränare. Eleverna får en tröja, en 

vattenflaska och en egen boll för att motivera eleverna och för att de ska känna att det är på riktigt, 

förklarar informant A2. Vidare beskriver informant A2 att det är inte alltid som alla kan följa med, då 

det även är en personalfråga. Då basketträningen inte är på skolan så kräver det mer personal när 

eleverna ska åka buss. Dock så förhåller sig informanterna väldigt positivt till samarbetet och förklarar 

att vissa elever har fått förlängd tid på fritids för att personalen på fritids anser att de behöver aktiveras 

fysiskt. 

Informant A4:  

”Jag tycker det är superkul! Det är de som fysiskt klarar av de och de som har intresse av det. Och 

dom som är kvar på fritids, de kommer tillbaka klockan 4 så de som går måste vara kvar till klockan 

4. Så med två barn har vi förlängt deras fritidstid just den dagen, så att de kan vara med.” 

Informant A2 och A4 beskriver också att samarbetet ingjuter positiva och motiverande känslor hos 

barnen. Genom att åka buss till baskethallen och delta i basketträning tillsammans med andra så finner 

eleverna det lustfyllt. 

Informant A4: 

” Flera utav våra barn kommer inte iväg på några egna aktiviteter, det är inte så många som går på 

någon sport på fritiden. Så det var ju första tanken, att få dem att faktiskt spela en lagsport sådär. 

Komma iväg och få dem att känna: Nu går vi på min basketträning. Att få åka iväg, åka buss och få 

känna sig stora.” 

Vår tolkning av detta är att informanterna anser att eleverna får vissa typer av känslor av 

basketträningen och dessa koppas till KASAM-teorin och begreppet meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). Den fysiska aktiviteten blir lustfylld och för eleverna värd att engagera sig i. Detta kan förstås 

som att fritidshemmet tillsammans med idrottsorganisationen lyckats arrangera verksamheten på sätt 

som utmanar och engagerar eleverna. 

Demokrati och samarbete 

Vi frågade informanterna vilka syften de planerade fysiska aktiviteterna har och alla nämnde att 

aktiviteterna är viktiga ur ett hälsoperspektiv men majoriteten av våra informanter nämnde också att 

det finns möjligheter till informellt lärande av demokrati, samspel eller samarbete inom fritidshemmet. 

På olika sätt förklarade informanterna hur det är viktigt att alla får komma till tals och att alla får vara 

med och bestämma. Några av dem beskrev även hur tillfällen när de har haft planerad aktivitet med 

lagsport kunde främja inlärningen av dessa förmågor. 

Informant A1 om syftet med lagsport: 

”Dels själva hälsobiten, rörelse… Gemenskap, alla får plats och alla får vara med. Demokrati, att alla 

får vara med och bestämma. Också det här med regler, spelregler. Det finns så mycket som kommer 

in. Samarbete, man kanske behöver hjälpa en kompis.” 

Informant A4 om syftet med planerade fysiska aktiviteter: 

”Man får mycket samspel de lär sig regler och att vara schyssta mot varandra och hjälpas åt, fast de 

har så olika förutsättningar så ska de kunna vara med.” 
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I detta sammanhang så kan Vygotskijs (2010) teori kring konceptuell förståelse appliceras. 

Informanterna beskriver hur eleverna får mer än bara verbal undervisning av demokrati, samspel eller 

samarbete. Vi tolkar då detta som att eleverna befinner sig i ett sammanhang där de får praktisera 

förmågorna vilket då blir mer meningsfullt enligt Vygotskij (2010) 

En stor del av informanterna talade också om hur de såg utmaningar i att låta eleverna utöva lagsporter 

under den så kallade fria leken. Informant A3 talade om hur det kan uppstå situationer där eleverna har 

svårt att uttrycka sig verbalt och hur det just därför kan uppstå missförstånd eller konflikter angående 

regler och liknande. Flera av informanterna ansåg även att det blev svårt för eleverna att träna på 

samspelsförmågor då det ofta blev konflikter, ljudnivån höjdes vilket gjorde det svårt att kommunicera 

och vissa elever kände sig utsatta då det ofta var samma elever som hördes och syntes mest. 

Informant A4 om skillnaden mellan planerad fysisk aktivitet och fri lek/fysisk aktivitet: 

” Det blir ju mer tjafs när det är fritt, men då är det ofta de väljer lagsporter och om de är ute så är de 

ofta mer själva och då blir det allmänt mer tjafs tycker jag. 

det positiva är att de oftast har jättekul och det är ju bra att de rör sig och det är ju något som de har 

valt själva. Och även om det uppstår konflikter så övar vi ju på att de ska kunna lösa det.” 

I den sociokulturella teorin så är ord och språk en väldigt viktig beståndsdel och gör vår värld 

meningsfull. Säljö (2014) beskriver hur vi med hjälp av att kommunicera med andra gör vår värld 

funktionell och på så vis kan vi samspela med människor i aktiviteter. Vidare menar författaren att 

språket har olika funktioner, varav en är den utpekande funktionen. Informant A3 ger exempel på just 

bristen av den utpekande funktionen som krävs för att sätta ord på det abstrakta, så som känslor och 

liknande. Detta kan även kopplas till KASAM-teorin och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Informant 

A4 hävdat att konflikter uppstår och de övar på att kunna lösa dessa. Och med begreppet hanterbarhet 

menar Antonovsky (2005) att med hög känsla av hanterbarhet så kan individerna hantera den typen av 

motgångar på ett lyckat sätt. 

 

 

Motivera eleverna 

På frågan om hur informanterna förhåller sig till elever som inte vill delta i de planerade fysiska 

aktiviteterna så fick vi liknande svar från de som jobbar på skola A. Det rådde total samstämmighet 

gällande individanpassning på skola A då de alla, på ett eller annat sätt förmedlade att olika 

förhållningssätt krävs för olika elever. 

Informant A1, A2 och A4 var alla tre överens om att det kunde vara till stor hjälp om en vuxen fanns 

närvarande och deltog i aktiviteten. De la även vikt vid elevernas relation till pedagogerna och vilka 

känslor som de förmedlar till eleverna. 

Informant A4: 

”Det är ju också olika men det hjälper om en vuxen som den personen känner sig trygg med är med. 

Så då kan man ju komma överens om något, som en belöning eller så.” 

Informant A1: 

”Det beror på hur man känner eleven, man kanske vet att det brukar funka med lite uppmuntran och 

på så sätt få med dem i aktiviteten. Men i vissa fall kanske det är en elev som mår dåligt om jag 

pushar på så det kanske räcker att eleven är med och tittar på och är delaktig på det viset. Man börjar 

så liksom, och utgår ifrån individen.” 

Vidare beskriver A2 att det finns flera olika typer av deltagande. 
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”Att titta på kan också vara ett sätt att delta. Och med våra elever kan det vara så att de behöver göra 

någonting fyra, fem, sex gånger innan man vågar prova på eller innan det sätter sig. Alltså, vi finns 

där och stöttar dem och så klara dem lite i taget, typ. Men att aktivt delta är inget krav, men att vara 

där och inte göra något annat är ett krav.” 

När informanten nämner ”våra elever” så tolkar vi detta som att informanten menar att deras elever 

kan behöva med tid på sig för att lyckas än andra elever som inte går på särskolans fritids. Detta kan 

ses som ett exempel på den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2010). Genom att pedagogerna 

finns där och stöttar eleverna ges eleverna möjlighet att stegvis klara av att delta i uppgiften. Första 

steget kan vara att bara vara närvarande, för att sedan titta på och tillslut delta i aktiviteten. Det faktum 

att det är krav på att eleverna i alla fall är närvarande kan också bidra till lärandet. Då ges eleverna 

möjlighet att observera och imitera för att sedan förhoppningsvis delta och klara av aktiviteten. Här 

blir även KASAM-modellen aktuell. I den ovan nämnda situationen så gör pedagogerna aktiviteten 

begriplig för eleverna genom att finnas där och stötta. En följd av detta blir också att det motstånd 

eleven har uppvisat gentemot aktiviteten förändras och blir hanterbart och slutligen finns då möjlighet 

för eleven att känna meningsfullhet i aktiviteten (Antonovsky, 2005). 

Något som var återkommande i flera intervjuer på skola A när vi pratade om elevernas deltagande i 

fysiska aktiviteter var individanpassning. Men även anpassning i de planerade fysiska aktiviteterna var 

ett återkommande tema. En gång i veckan så har de en planerad fysisk aktivitet som är utformad på ett 

sätt så att alla ska kunna delta.  

Informant A2: 

”Torsdagar just nu så har vi bara utomhus för alla. Då får det gärna ta sin tid. Vi har satt aktiviteten 

klockan halv 3 så alla kan vara med. Så vi kan klä på dem som det tar lite längre tid för och ta med 

rullstol ut för dom som har det.” 

De beskriver hur denna lek också är en del av arbetet med lika behandling på skolan. Informant A2 

lägger vikt vid att alla ska kunna delta och att de fysiska aktiviteterna har fler syften. Tankarna bakom 

de planerade fysiska aktiviteterna sträcker sig förbi själva behovet av rörelse och fokus ligger också på 

att se till att eleverna lyckas. 

Informant A2: 

”Vi försöker få med intresse hos eleverna. Somliga kanske behöver något jättemycket med ibland 

kanske det handlar om att få lyckas så att det inte bara blir ett misslyckande.” 

Informanternas sätt att se på den planerade fysiska aktiviteten som de har en gång i veckan kan 

förknippas med det som Antonovsky (2005) säger om de olika komponenterna i KASAM-teorin. 

Pedagogerna ser till att den aktiviteten blir begriplig för alla elever på fritidshemmet. Eleverna får 

stöttning i att hantera eventuella motgångar, de får hjälp med påklädning och att ta sig till aktiviteten 

och delta. 

 

På frågan om hur informanterna förhåller sig till elever som inte vill delta i aktiviteterna fick vi 

liknande svar från informanterna i skola B. Alla fritidspedagoger var överens om att eleverna måste 

vara med i de styrda aktiviteterna och att det väldigt sällan händer att någon inte vill vara med i de 

styrda aktiviteterna. Detta beror enligt informant B1 på att eleverna är motiverade och att de har ett 

stort intresse för att röra på sig vilket gör att de flesta deltar i allt som fritidspedagogerna planerar. 

Samtidigt nämner informanterna att de har turen att jobba med sån lätt elevgrupp. 

 

Informant B1: 



20 

 

“Vi försöker att utforma aktiviteterna på ett sätt så att eleverna känner en glädje, sen försöker vi även 

anpassa oss efter eleverna och vad som är aktuellt. Fortnite är ganska populärt och då försöker vi göra 

aktiviteter som efterliknar spelet. Vi ger eleverna flera valmöjligheter och inte bara en grej annars 

finns det risk att de väljer att vara stillasittande och då ökar även risken för att de stör de som vill röra 

på sig”. 

Informanternas sätt att prata om hur eleverna är motiverade och har ett stort intresse för att röra 

på sig kan kopplas till att pedagogerna utformar undervisningen på ett sätt som gör aktiviteterna 

meningsfulla och begripliga. Detta kan då förknippas med KASAM teorin och komponenterna 

“meningsfullhet och “begriplighet”.  Genom att hela tiden ge dem olika rörelsevalmöjligheter så 

väljer oftast eleverna att röra på sig. Däremot nämner fritidspedagogerna att det finns en risk att 

de väljer att vara stillasittande ifall de inte får någonting att välja mellan. Detta kan ses som en 

problematik eller ett hinder då informanterna nämner att dem stillasittande eleverna stör de andra 

eleverna som vill röra på sig.  
 

                                                                                                           

Diskussion  

Detta kapitel består av en summering av syfte, frågeställningar samt vårt analyserade resultat. Sedan 

följer en diskussion av de resultat som vi har hittat kopplat till den tidigare forskningen. Vi kommer 

även att diskutera studiens resultat mot vår kommande profession som grundlärare mot fritidshem. 

Slutligen så sammanfattar vi diskussionen med studiens betydelse för professionen och praktiken samt 

med slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. För att ta reda på detta så valde vi frågeställningar som fokuserade på deras tankar 

kring fysisk aktivitet samt vilka hinder och möjligheter de såg i arbete med fysiska aktiviteter och hur 

pedagogerna förhåller sig till motstånd och konflikter vid fysiska aktiviteter. 

På vår första frågeställning som handlar om vilken roll den fysiska aktiviteten i fritidshemmet spelar 

så fick vi många svar där pedagogerna hänvisade till hälsoaspekten av fysiska aktiviteter. Våra resultat 

från intervjuerna på båda fritidshemmen visade på att den fysiska aktiviteten i fritidshemmet kan 

komplettera hemmet. Vi tolkar det som att pedagogerna menar att fritidshemmet har ett ansvar att 

aktivera eleverna och av olika anledningar så finns det elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid 

eller i sin hemmiljö och därför blir då fritidshemmets fysiska aktiviteter viktiga. Detta resultat från 

studien stämmer överens med den tidigare forskningen av Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012). I 

den tidigare forskningen så framkommer det även att den aktiva eleven ses som idealet och att 

personalen i fritidshemmet föredra aktiviteter där eleverna är aktiva framför stillasittande aktiviteter 

(Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Studier som fokuserat på fysisk aktivitet i fritidshemmet belyser 

även positiva samarbeten med lokala idrottsföreningar. Detta belystes även av informanterna i vår 

studie där pedagogerna ser hur elever får möjligheter att sysselsättas med fysiska aktiviteter som de 

inte skulle få göra om de inte gick på fritids. Den tidigare forskningen av Saar, Löfdahl och 

Hjalmarsson (2012) och även Käll, Nilsson och Lindén (2014) har, likt fritidshem från vår studie visat 

på positiva effekter av samarbeten med lokala idrottsföreningar på ett framgångsrikt sätt. Detta kan 

tolkas som att de lokala idrottsföreningarna kan spela en stor och avgörande roll för barns fysiska 

aktivitet, hälsa, utbildning och välbefinnande. Sett till hur de pedagoger som vi har talat med tänker 

kring samarbetet med idrottsföreningarna så ser de positiva möjligheter i samarbetet och det kan 

främja elevernas sociala utveckling. Informanterna nämnde även att genom att delta i 

basketträningarna så får eleverna en känsla av stolthet och de får känna sig stora. Vi tolkar detta som 

att dessa känslor kan främja elevernas lust att vara fysiskt aktiva och även att det gynnar elevernas 

mognadsprocess.  
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Förutom hälsoaspekten av fysisk aktivitet så talade även våra informanter om de olika typer av lärande 

i deras fysiska aktiviteter. Likt den tidigare forskningen av Jonsson och Lillvist (2019) så talade många 

av informanterna om socialt lärande. Tidigare forskning kring fysiska aktivitet för barn och unga 

nämner också den sociala aspekten. Både idrottslärare och fritidspedagoger lyfter idrottandets sociala 

funktion och hur lagsporter kan få eleverna att mötas och träna socialt samspel. I vår studie så talade 

informanterna om liknande vinningar med den fysiska aktiviteten. Eleverna ges möjlighet att träna på 

samspel och utöva demokrati, både i den fria leken och i de planerade fysiska aktiviteterna. Ekberg 

(2009) nämner i sin studie hur idrotten också har en fostrande roll när det kommer till att visa respekt, 

ta fram och bort redskap och att ställa upp för varandra. Även i vår studie talar pedagogerna hur syftet 

med de fysiska aktiviteterna kan vara att eleverna ska samarbeta och hjälpa varandra. 

Det informella lärandet vid planerade och icke planerade fysiska aktiviteter är återkommande i den 

tidigare forskningen då det nämns av både Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) samt Jonsson och 

Lillvist (2019). Även i våra intervjuer var dessa olika typer av lärande återkommande. Majoriteten av 

uttalandena är positiva men i vår studie så belyses även kritiska aspekter. Konflikter, hög ljudnivå och 

elever som hamnar i skuggan av de elever som tenderar att höras och synas mer kan vara produkter av 

den fria fysiska aktiviteten. Detta besvara delar av vår frågeställning kring vilka utmaningar 

pedagogerna upplever i arbetet med fysiska aktivitet och hur de hanterar konflikter. Vi tolkar detta 

som att fysisk aktivitet genom lagsport eller liknande aktiviteter inte per automatik inte betyder att det 

sker ett informellt lärande eller något annat lärande. Informanterna nämner att eleverna kan lära sig av 

konflikter och misstag och att de tränar på hantering av dessa. Detta kan tolkas som att pedagoger bör 

finnas tillgängliga för att stötta och vägleda eleverna när dessa tillfällen uppstår så att inga elever 

riskerar att fara illa. 

En utav våra frågeställningar handlar om hur konflikter och motstånd hanteras av pedagogerna. I våra 

intervjuer på skola A så framkommer det att pedagogerna anser att den vuxnas relation till eleverna är 

viktig när det kommer till att motivera eleverna att delta. Informanterna beskriver hur eleverna kan 

motiveras genom att de känner en trygghet gentemot den pedagogen som är närvarande. De talar även 

om att ett individperspektiv är att föredra och att deltagandet kan ske stegvis. Detta resultat stämmer 

överens med den tidigare forskningen av Jonsson och Lillvist (2019) där de beskriver hur pedagogerna 

genom att prata med eleverna varje dag, delta i aktiviteterna och vara uppmärksamma kan främja 

lärandet. 

Våra resultat kring detta tema kan tolkas som att förhållningssätten gentemot de som inte vill delta av 

olika anledningar liknar varandra på båda skolorna och att särskolans fritidshem på skola A och 

fritidshemmet på skola B skiljer sig i personalstyrka men de upplever ändå liknande problematik. Vår 

tolkning av detta är att det finns skillnader i hur informanterna beskriver och definierar deltagande från 

eleverna. På skola A så beskriver pedagogerna hur de elever som tittar på också deltar och att den 

formen av deltagande kan vara positiv då det kan vara en del av en längre process. Baserat på detta så 

gör vi tolkningen att motståndet kan minskas från elevernas håll och pedagogerna ges möjligheten att 

bemöta motståndet och osäkerheten kring deltagande på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att 

delta på sina egna villkor och kanske ta steg mot att delta i större utsträckning nästa gång.  

Aktiviteter som månadens lek eller veckans lek är något som är framträdande i fritidshemmet om vi 

tittar till Saar, Löfdahl och Hjalmarssons (2012) forskning och även i vår egen studie. 

Fritidspedagogerna i Saar, Löfdahl och Hjalmarssons (2012) studie beskriver hur de anordnar veckans 

lek där alla ska delta och hur de försöker tvinga de elever som inte vill delta att vara med. I 

forskningen så framgår inte vad tanken med leken är förutom att det kan vara bra för eleverna att vara 

sysselsatta. I vår studie, när informanterna pratar om veckans lek, så lägger de vikt vid att leken ska 
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vara utformad så att alla kan vara med. Sammantaget blir vår tolkning av detta att fritidshemmen har 

liknande upplägg med gemensamma lekar men i vår studie framgår det att pedagogerna formulerar ett 

syfte med leken som gör det möjligt för alla att delta. Detta kan också ses som att risken för motstånd 

på grund av skäl som osäkerhet och liknande kan minska. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Som vi nämnt i inledningen så går vi mot ett mer digitaliserat samhälle med större risker för en 

stillasittande livsstil. Forskning av Käll, Nilsson och Lindén (2014) samt forskning av Reunamo m.fl. 

(2013) visar på att det är i de unga åren som vanorna för fysiska aktivitet sätt för att sedan fortsätta in i 

vuxen ålder. Detta gör denna studie kring fysisk aktivitet både aktuell och viktig för praktiken och 

professionen. 

I vår studie så framkommer det att fysisk aktivitet i fritidshemmet har en betydelse för elevernas hälsa 

och olika typer av lärande. Resultaten i vår studie är av betydelse för praktiken och professionen då de 

belyser vikten av fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv men även de uttalade och outtalade 

lärandesituationer som kan uppstå genom att bedriva en verksamhet med innehåll av fysiska 

aktiviteter. För att utveckla fritidshemsverksamheter så finns det här möjlighet att göra det outtalade 

lärandet uttalad och öka medvetenheten kring de faktiska lärandesituationer som uppstår i 

fritidshemmet. Vår studie belyser även situationer där utmaningar kan uppstå i arbetet med fysisk 

aktivitet i fritidshemmet och hur pedagoger kan bemöta och förbygga detta vilket vi anser är högst 

relevant i den kommande yrkesrollen.  

Slutsatser 

En utav slutsatserna med denna studie är att det går att se många likheter med den tidigare forskning 

som finns om ämnet. Det som har framkommit i vår studie är att det finns ett flertal vinningar och 

fördelar med att bedriva fysiska aktiviteter i fritidshemmet. Vårt material visar på att pedagogernas syn 

på fysiska hälsoaspekten av den fysiska aktiviteten i fritidshemmet ibland kan ses som underförstådd. 

Majoriteten av informanterna nämner istället andra anledningar till att syssla med fysiska aktiviteter i 

fritidshemmet. Informellt lärande med fokus på samarbete och demokrati är framträdande och lärande 

sker framförallt i samspel med både andra elever och pedagoger och utifrån elevernas intressen.  

Vår studie visar även att pedagoger kan hantera motstånd från eleverna vid fysiska aktiviteter genom 

att se till individens behov och erfarenheter men också genom att arbeta förebyggande och utforma 

aktiviteter där alla kan delta. Informanterna beskriver också samstämmigt hur pedagogernas roller och 

det sociala samspelet med eleverna är viktigt i dessa lägen för att kunna hjälpa och stötta. 

Alltså, medvetna och uppmärksamma fritidspedagoger kan genom den fysiska aktiviteten ges 

möjligheten att forma välmående och hälsosamma elever och även fostra samt hjälpa dem att fungera i 

ett samhälle nu och i framtiden. 
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Vidare forskning 

Vi föreslår att det behövs mer forskning kring fritidshemmet överlag. Då fritidshemmet numera har ett 

eget kapitel i läroplanen och spelar en viktig roll i elevernas fysiska och intellektuella utveckling så 

behövs mer forskning kring ämnet. 

De flesta studier som vi har hittat och tagit del av är kvalitativa intervjustudier. Därför skulle det vara 

intressant att ta del av forskning med andra metoder. Det skulle även vara intressant att höra vad andra 

än just fritidspedagogerna har att säga om fysisk aktivitet i på fritids och även fritidsverksamheten i sin 

helhet? Vad tycker och tänker barnen själva om fritidshemmet? Vad är föräldrarnas bild av 

fritidsverksamheten? 

Vår studie fokuserar på två olika typer av fritidshem och vi skulle tycka det var intressant att ta del av 

ännu fler olika typer av fritidshem? Hur ser arbetet ut i privata fritidshem jämfört med de kommunala? 

Hur skiljer sig arbetet i olika socioekonomiska områden? 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

Introduktion 

1. Kort presentation om dig själv. (intressen inom fysisk aktivitet, utbildning, osv) 

2. Hur länge har du jobbat på fritids? 

3. Vad fick dig att vilja jobba med detta? 

4. Hur ser en vanlig dag på fritids ut för dig? 

5. Vad är fysisk aktivitet för dig? 

 

Planering 

1. Hur ofta har ni planerad fysisk aktivitet? 

2. Hur går ni tillväga när ni planerar fysiska aktiviteter på fritids? 

3. Hur delaktiga är barnen i utformningen av planeringen? 

4. Utvärderar ni era planerade aktiviteter? 

 

Fritidshemmet och fritidspedagogen 

1. Vilka planerade fysiska aktiviteter gör ni? 

-Lagsport? 

-Lekar? 

-Inomhus? 

-Utomhus? 

2. Vad är syftet med de fysiska aktiviteterna? 

för- och nackdelar? 

3. Har ni några speciella förhållningssätt när det kommer till att delta i elevernas fysiska 

aktiviteter? 

4. Hur gör ni om elever inte vill delta i planerade fysiska aktiviteter? 

-motivera eleverna? 

5. Vilka skillnader ser du mellan planerad fysisk aktivitet och fri lek/fysisk aktivitet? 

-Möjligheter och hinder? 

6. Anser du att ni har rätt förutsättningar för att arbeta med fysiska aktiviteter på fritidshemmet? 

-miljö? 

-ekonomi? 

-material? 

 

 

Övrigt 

1. Har ni något samarbete med någon idrottsförening eller organisation? 

- Vad tycker du om det? 

2. Vad är det bästa med att jobba som fritidspedagog? 
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