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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att söka kunskap om fritidspedagogers upplevelser kring arbetet med 
fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemmet samt deras egna erfarenheter. Det empiriska materialet 
består av sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes på fyra olika fritidshem. En 
tematisk analys har sedan gjorts och som teoretiskt ramverk har sociokulturellt perspektiv på lärande 
och utveckling använts. Resultatet visade att fritidspedagogerna var positivt inställda till fysisk 
aktivitet och rörelse. Pedagogerna gav egna exempel på hur rörelse kan främjas och hur den hämmas 
under fritidsverksamheten samt delade med sig av sina egna erfarenheter kring fysisk aktivitet och 
rörelse. Det framgår i slutsatsen att informanterna såg positivt på rörelse och att det är viktigt för 
hälsan. Informanterna hade olika erfarenheter kring fysisk aktivitet och rörelse. Det framkom exempel 
på vad som både främjar och hämmar fysisk aktivitet och rörelse. De hinder som framkom i materialet 
berörde miljöns betydelse, engagemanget hos pedagoger och ledning samt vilka möjligheter det fanns 
för rörelse på arbetsplatsen. Det framkom i analysen att vad som främjar fysisk aktivitet och rörelse 
främst var rörelseaktiviteter som sker dagligen och samarbetet mellan pedagogerna. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka alla informanter som valde att medverka i vår studie. Samtalen har varit 
väldigt intressanta och utan er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Ett hjärtligt tack till vår 
handledare Charlotte Bagge som väglett oss genom arbetet. Vi vill också rikta ett tack till våra vänner 
och familjemedlemmar som har stöttat oss samt givit oss motivation under hela processen. Slutligen 
vill vi tacka varandra för det goda samarbetet och tålamodet. Tack! 
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Inledning 
Verksamheten i den svenska skolan är mål och kunskapsstyrd. Skolan styrs av en läroplan som 
omfattar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, förskoleklass, fritidshem 
och kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Inför riksdagsvalet 2002 uppmärksammades 
frågan om behovet av ökad fysisk aktivitet. Riksidrottsförbundet kom med förslaget att erbjuda barn 
och unga trettio minuter daglig fysisk aktivitet. Idag finner vi denna insats i läroplanen LGR11, där 
alla grundskolor tillsammans ska erbjuda barn och unga daglig fysisk aktivitet. ‘’Skolan ska även 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen’’ (Skolverket, 
2018, s.7).  

  

Samhällsutvecklingen i västvärlden, inte minst i Sverige, har lett till minskad daglig fysisk aktivitet. 
Det är viktigt att poängtera att det inte är det fysiologiska behovet av fysisk aktivitet som har minskat. 
Det som har förändrats är möjligheterna till att tillgodose behovet (Engström, 2004). Enligt Larsson 
(2012) börjar oron för barns ökade vikt och minskande grad av fysisk aktivitet bli ett hälsoproblem. 
Wolmesjö (2006) menar att det stillasittande samhället är anledningen till bristen av fysisk aktivitet. 
Bristen av fysisk aktivitet kan i sin tur leda till övervikt. Wolmesjö (2006) skriver att det gäller främst 
gäller barn mellan 8–13 år. Fritiden fylls med Tv-tittande, dataspel, mobil och Ipad-användning. 
Ungas skärmvanor är ett vanligt ämne i debatten om hälsa och fysisk aktivitet. I rapporten Skolbarns 
hälsovanor i Sverige 2013/2014 uppgav 19% av pojkar i elva års ålder och 11% av flickor i samma 
ålder en skärmtid på fyra timmar eller mer per dag (Nyberg, 2017). 

Fler tidigare studier visar oroande resultat kring barn och ungas fysiska aktivitet. I rapporten Skolbarns 
hälsovanor i Sverige 2013/2014 som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO) visar att 13% 
av flickorna och 21% av pojkarna i elva års ålder når upp till 60 minuters fysisk aktivitet med måttlig 
intensitet. I rapporten The Nordic Monitoring System 2011–2014 genomfördes intervjuer med nordiska 
barn i åldern 7–12 år. Resultaten visade att 40% av barnen når upp till rekommendationen. Andel som 
inte nådde är högst i Sverige (Nyberg, 2017).  

Skolelever rör sig för lite. Det visar ytterligare en rapport och dess resultat från Skolbarns hälsovanor i 
Sverige 2017/3018. Rapporten skriver att regelbunden fysisk aktivitet har flera positiva effekter såsom 
förbättrad styrka, balans, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga. Skolbarns hälsovanor är en 
enkätundersökning som genomförs vart fjärde år och berör barn mellan 11, 13 och 15 år. 
Undersökningen visade att tre av tio flickor samt fyra av tio pojkar som tränar utanför skoltid fyra 
gånger i veckan. WHO rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om 
dagen.  

Den minskade fysiska aktiviteten på fritiden har en negativ påverkan på den allsidiga rörelseförmågan. 
Larsson (2012) påstår att det finns många skäl för att stimulera barn och ungas rörelse. Små barns 
rörelse kan bidra till identitetsutveckling, världen blir begriplig och hanterbar. Rörelsen är också 
central för en funktionell motorisk utveckling. Den motoriska träningen är extra gynnsam fram till 
puberteten. Nyberg och Tiden (2012) skriver att behärskning av de grovmotoriska grundformerna är en 



förutsättning för en allsidig rörelseförmåga. En bred rörelsereporter kan främja betydelsen för hur lek 
och idrott uppfattas och uppskattas. Vidare menar författarna att en god motorik och kroppskontroll 
leder till större självförtroende och det i sin tur leder till en positiv självbild. Det kan också påverka 
den sociala förmågan i umgänge med kamrater.  

Ett rimligt antagande är att bristen på motorisk utveckling bland barn och unga kan medföra att de 
känner sig otrygga i idrott och lek och därmed går miste om ytterligare fysisk och social träning. I en 
SIH-studie studeras barns allsidiga rörelseförmåga genom ett test kallat NyTidstestet. Resultat från 
studien visade att sex av tio elever i årskurs 6 inte kunde genomföra motoriska grundformer, som är ett 
centralt innehåll för år 1–3 i Lgr 11 (Nyberg & Tiden, 2012). 

Deltagandet i föreningsidrott har sjunkit under de senaste åren. Barn börjar -och slutarallt tidigare med 
föreningsidrott. Fysisk aktivitet och rörelse är inte bara viktig för barns aktuella hälsotillstånd utan 
också för den framtida livskvaliteten (Larsson, 2012). Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 
2018) inriktar sig på ett livslångt lärande. Det är av stor vikt att eleverna känner en meningsfullhet och 
lust för fysiska aktivitet för ett hållbart och livslångt lärande (Thedin Jakobsson, 2012).  

Sammanfattningsvis utgör fysisk aktivitet och motorisk träning en viktig del i barns utveckling med 
betydelse inte bara för den motoriska och fysiska utvecklingen utan också för den sociala- och 
personliga utvecklingen.  

Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning kring rörelse och fysisk aktivitet. Det finns 
begränsat med relevant forskning kring ämnet. Däremot finns det forskning från GIH där det skrivs 
om rörelse hos barn mer allmänt, vilket då är relevant i koppling till vårt syfte. För att hitta ett bredare 
perspektiv på forskningen som finns inom fältet har vi även valt att använda internationell forskning 
där artiklar från England, USA, Kanada samt Nya Zeeland redovisas. Studierna som genomförts i 
England och Kanada är högst relevanta eftersom att de båda länderna har liknande kulturella ramar 
som i Sverige. Dock är vi medvetna om att när det kommer till den amerikanska studien att USA inte 
alltid har samma kulturella referensramar när det kommer till rörelse som Sverige. Exempelvis så 
problematiseras förekomsten av godismaskiner i skolan, vilket inte alls förekommer i svenska skolor. 
Vi tar upp det som vi anser är relevant för vårt syfte när det kommer till rörelse. I sökandet av vår 
tidigare forskning har vi använt oss av Google Schoolar, DIVA-portal och databaserna EDS. Vi har 
använt sökord som rörelseförmåga, physical activity, fysisk aktivitet, rörelse och motion. Detta för att 
få fram peer reviewed artiklar, rapporter och avhandlingar som berör studiens forskningsområde.  



Rörelseförmåga. 

Anna Tidén (2016) skriver i sin avhandling att hon undersöker elevers rörelseförmåga. Tidén reder ut 
begreppet rörelseförmåga och menar att det handlar om att kontrollera kroppen i olika situationer med 
enkla rörelser som att springa, hoppa och rulla. Vad det innebär att ha rörelseförmåga kan uppfattas på 
olika sätt. Betydelsen av rörelseförmåga kan förändras, är mångfacetterad och kulturellt beroende. 
Rörelseförmågan kan förändras och påverkas av olika erfarenheter genom livet. Tidén använder 
begreppet rörelseförmåga som ‘’ett sammanfattande begrepp för grovmotoriska grundformer. 
sammansatta grundformer och komplexa rörelser.’’ (Tidén, 2016, s.19).  

Tidén (2016) nämner vidare att det finns tre olika perspektiv på hur rörelse kan förstås. Dessa 
perspektiv är funktion, upplevelse och betydelse. Rörelsens funktion är ett objektivt synsätt på rörelse 
och innebär att rörelser kan mätas samt tränas. Funktionen blir vad rörelsen ska leda till. Detta 
perspektiv avspeglar en naturvetenskaplig syn på kropp och rörelse. Det andra perspektivet, 
upplevelse, tar fäste i subjektiva dimensioner av rörelse, det vill säga, hur rörelsen upplevs. Den kan 
upplevas som skön, svår, lätt, rolig och kan kopplas till en individs tidigare erfarenheter samt identitet. 
Det tredje perspektivet berör rörelsens betydelse. Beroende på sammanhanget kan en rörelse betyda 
skilda saker. Hon förklarar att rörelse är språk och har ett kommunikativt innehåll. Rörelsen kan 
förmedla olika saker i olika sociala sammanhang. Sammanfattningsvis skriver forskaren att en 
kroppslig kompetent individ klarar av alla dessa perspektiv.  

Vidare tar Tidén (2016) upp begreppet physical literacy (PL). Begreppet handlar övergripande om ett 
brett perspektiv på rörelseförmåga och kognitiva förmågor. PL används också för att bedöma barns 
rörelsefärdigheter. Begreppet omfattar förutom rörelseförmågan även delar som motivation, 
självförtroende, uttrycksförmåga och förståelse. Forskaren menar att alla delar behövs för att en 
individ ska bli fysiskt litterat. I de nuvarande styrdokumenten för idrott och hälsa finner vi många 
likheter med begreppet PL. Likheter som ‘’allsidig rörelseförmåga’’ och ‘’kroppslig förmåga’’. Det 
finns också likheter som berör hur rörelseförmågan ska utvecklas, bedömas och utvecklas. Det kan 
dock uppstå svårigheter med att bedöma elevers förmågor. Forskaren förklarar att bedöma rörelsens 
funktion inte är problematiskt men däremot är det mer komplicerat att bedöma rörelsens betydelse och 
upplevelse. Det är individens egna uppfattning och svårt att bedöma. Slutligen skriver forskaren är 
begreppet PL i stort sett är till för att individen själv ska bedöma sin förmåga utifrån sina egna 
förutsättningar och behov (Tidén, 2016).  

Fysisk aktivitet. 

En kanadensisk artikel skrivs det om landets riktlinjer kring fysisk aktivitet och rörelse samt hur unga 
lever upp till dessa riktlinjer. I denna studie skriver Janssen (2007) om problematiken med att unga 
inte rör sig tillräckligt mycket i dagens samhälle. Forskaren problematiserar detta då han menar att 
även om höga nivåer av fysisk aktivitet är att rekommendera för barn och unga ur ett rent biologiskt 
perspektiv är det inte alltid så enkelt. Han skriver istället att för att dessa mål ska kunna uppnås 
kommer det krävas stora insatser för att förändra individers beteende för att de flesta ska kunna uppnå 
en hög grad av fysisk aktivitet. Janssen (2007) menar på det är både de fysiska samt psykiska 
miljöerna i Kanada som gör det svårt för många unga att nå en hög grad av fysisk aktivitet. Författaren 
tar även upp de fysiska miljöerna som exempelvis svårigheten att gå ut och leka i vissa områden samt 



en brist på diverse anläggningar som ska syfta till fysisk aktivitet. Janssen (2007) skriver också om 
problematiken med att låta barn leka utomhus utan uppsikt samt en bristande daglig fysisk utbildning, 
utbildade idrottslärare samt föräldrar som agerar som dåliga förebilder som viktiga orsaker till att de 
rekommendationer som finns i Kanada rörande fysisk aktivitet blir väldigt svårt för unga att uppfylla.  

I en kvalitativ studie från GIH (2001) kartlades ca 2000 slumpmässigt utvalda barn mellan 9-16 år för 
att försöka kartlägga hur barns inställning till ämnet idrott och hälsa, men även till fysisk aktivitet rent 
allmänt. I denna rapport skriver bland annat Engström (2004) att fysisk aktivitet och motorisk träning 
är en viktig del i barns utveckling och av medicinska samt sociala skäl är det väsentligt att ha goda 
kunskaper om barns rörelse och fysiska aktivitet. En förutsättning är att den fysiska aktiviteten och 
motoriska träningen sker i en positiv och uppmuntrande miljö. Det är också centralt att kartlägga barn 
och ungas totala fysiska aktivitet. Med den totala fysiska aktivitet menar Engström (2004) den fysiska 
aktiviteten som bedrivs under hela skoldagen, i idrottsföreningar, på raster samt på fritiden. Kort sagt 
den sammantagna tiden under hela dagen. Engström (2004) menar att det är betydelsefullt att studera 
barn och ungas fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd.  

En engelsk artikel lyfter olika fördelar med utomhusaktiviteter. Artikeln bygger på en kvalititv studie 
med barn i åldern 9–13 som deltagit i ett jolleseglingsprogram samt deras lärare och instruktörer titalt 
38 deltagare ingick i urvalet. Som metod användes semistrukturerade intervjuer för de vuxna 
deltagarna medan barnen deltog i fokusgrupper (Cotteril & Brown, 2018).  

Cotterill och Brown (2018) undersöker vidare hur utbildning som sker utomhus ger potential till att 
främja aktiva samt hälsosamma livsstilar. Vidare menade de att utomhusutbildning leder till utveckling 
av livserfarenheter, ett stärkt självförtroende samt en ökad akademisk kapacitet. Enligt Cotteril och 
Brown (2018) finns det många olika domäner som styrker att träning kan leda till både hälsa och 
välbefinnande. Vidare skriver författarna att rekommendationen för barn i Storbritannien är att delta i 
60 minuter av måttlig eller intensiv fysisk aktivitet per dag. Rekommendationen för barn även att delta 
i aktiviteter som stärker muskler och ben minst 3 gånger varje vecka. Författarna nämner även att det 
såklart finns stora hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv men resultatet av en aktiv livsstil hos 
tonåringar ger mer fördelar än bara fysiskt hälsa. Det finns växande bevis på att fysisk aktivitet kan 
stärka det kognitiva samt den akademiska prestandan. Mer fysisk aktivitet leder också till ett bättre 
beteende hos elever under lärandesituationer och kan därför leda till en ökad koncentrationsförmåga. 
Alltså kommer elever uppnå bättre akademiska resultat om de får delta i program som syftar till att 
förbättra den fysiska aktiviteten. 

Enligt Cotteril och Brown (2018) finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och självförtroende hos 
unga. Självförtroende är något som är väldigt viktigt när det kommer till kapaciteten att fungera i 
mentala och sociala sammanhang. Vidare lyfter Cotteril och Brown (2018) att ett ökat självförtroende 
kan fungera som ett skydd mot diverse negativa element, som exempelvis ångest, depression, 
mobbning, tonårsgraviditet, ätstörningar, självmord samt långtidsarbetslöshet. 



Cotteril och Brown (2018) menar även att det är viktigt att förstå motivationen för att unga ska vilja 
delta i fysiska aktiviteter. För barn i åldersgruppen 5–15 år handlar motivationen i första hand om att 
utforska nya aktiviteter samt att deras föräldrar ska stötta dem och om aktiviteterna utförs i en säker 
miljö. Det finns även bevis på att miljön där den fysiska aktiviteten äger rum har en stor inverkan på 
hur aktiviteten kommer upplevas. Där utomhusmiljöer sägs besitta en större potential till att stärka 
hälsa och välmående än urbana miljöer.  

I en amerikanskt studie, som med hjälp av direkta observationer på 20st fritidshem i USA, med syfte 
att kartlägga hur efterskolprogram kan bidra till en ökad fysisk aktivitet och hälsa hos barn tas det upp 
problematiken med valfrihet. Författarna tar upp att i 16 av de program som undersökte fanns det 60 
minuter fysisk aktivitet dagligen. Dock finns det indikatorer på att denna tid inte alltid används 
effektivt. Det fanns bland annat inte detaljerade scheman för personalen. Vilket kan leda till en ökad 
dötid då personalen måste bestämma vilka lekar som ska göras, hitta de rätta redskapen, samt försöka 
förklara regler till barnen. En annan aspekt som hindrade effektiviteten var att hälften av programmen 
som deltog i undersökningen lät barn välja andra aktiviteter när det var fysiskt aktivitet på schemat. 
Vilket då skrivs kan vara en svårighet eftersom att det leder till att vissa barn väljer bort fysisk aktivitet 
och får således en lägre grad av fysisk aktivitet dagligen (Weaver, et al, 2016).  

Även i en studie som gjordes i nya Zeeland, där 17 barns resvägar till skolan kartlades, tas det upp 
problematiken med miljön när de kommer till rörelse hos barn (Badland, Oliver, Duncan & Schantz, 
2011). Dessa författare menar bland annat att hur barn interagerar med sin närmiljö har förändrats 
drastiskt under de senaste årtiondena. Författarna menar att i dagens samhälle är mycket mer vanligt 
att barn körs till vardagliga resmål, som exempelvis skolan, att det även är mindre vanligt att barn rör 
sig självständigt i närmiljön under skoltid. Samt att det är vanligare för dagens generation barn att i 
hemmiljön utföra stillasittande intressen, som exempelvis skärmbaserade aktiviteter. Just dessa 
förändringar i beteende bär delvis ett ansvar för ökningen av hälsoproblem, resultat som har blivit 
uppenbara hos pediatriker (Badland, m.fl., 2011).  Författarna skriver att mycket har gjorts på senare 
tid när det kommer till att förstå den fysiska miljöns påverkan på barns självständiga rörelse i sin 
närmiljö. Den självständiga rörelsen har en stor betydelse hos barn när det kommer till den sociala och 
känslomässiga utvecklingen (Badland, m.fl., 2011). Författarna skriver bland annat om betydelsen när 
det kommer till barns resa till skolan. Där de menar att det är under resan till skolan som barn får 
erfara de byggda och sociala miljöer som de lever i. Dessa erfarenheter som barnen då får kring 
närmiljön kan senare gynna, men även missgynna den fria rörelsen.  

En artikel som bygger på fältstudier samt intervjuer av fritidspedagoger på två stycken skolors 
fritidshem tar upp vilka aktiviteter fritidspedagoger utför samt deras bakomliggande tankar kring dessa 
(Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Personalen som intervjuats på dessa fritidshem berättar 
regelbundet om betydelsen av att ha strukturerade fysiska aktiviteter, mestadels idrott (Saar, m.fl., 
2012). Ett exempel på en sådan styrd fysisk aktivitet var att en av studiens skolor deltog i en 
regeringssatsning där skolan samverkade med idrottsföreningar för och kunna visa upp olika 
aktiviteter som barnen kan delta i. Enligt forskarna leder då detta till att den aktiva kroppen blir idealet 
på fritidshemmen (Saar, m.fl., 2012). Denna tanke beskrivs även av de intervjuade då de berättar att de 
känner skam över aktiviteter där barnen bara sitter stilla, som exempelvis datorbaserade aktiviteter 
(Saar, m.fl, 2012). Analysen av studiens fältstudie skrev även att fysisk aktivitet var något personalen 



hade i åtanke när de planerade aktiviteter. som att exempelvis aktiviteten tipspromenad motiverades 
med att det syftade till att träna motion (Saar, m.fl., 2012).  

Ytterligare en intressant studie med relevans för denna studi är genomförd av forskarna Jonsson och 
Lillvist (2019). Denna studie syftar till att undersöka pedagogers perspektiv på arbetet med att främja 
social inlärning på fritidshemmet. Det är en kvalitativ studie som innehåller gruppintervjuer med både 
män och kvinnor på tre olika fritidshem i Sverige. I artikeln framkommer det att pedagogerna hade 
liknande syn kring utveckling och träning av sociala förmågor. Informellt lärande är det lärande som 
ofta används inom fritidsverksamhet. Anledningen till det är för att goda relationer och sociala 
färdigheter inte ingår i planeringarna. Dessutom framgick det att stora barngrupper kan försvåra 
planerade aktiviteter för social inlärning. Däremot gav forskarna exempel på att fysiska aktiviteter kan 
hjälpa elever att integrera med varandra och öva på social inlärning. Social inlärning kan främjas 
genom att exempelvis vistas i gymnastikhallar och utöva olika bollsporter (Jonsson & Lillvist, 2019).  

Slutligen tar vi upp en kvantitativ studie som syftade till att finna ett samband mellan skolor som 
deltog i ett interventionsprogram och en ökning av akademisk prestanda. 408 elever som deltog i 
interventionsprogrammet medan 1557 elever utgjorde referensgruppen. Själva 
interventionsprogrammet bestod av att lokala idrottsföreningar samverkade med skolan för att berika 
elevernas fysiska aktivitet under och efter skolgången (Bunketorp Käll, Nilsson & Lindén, 2014). 
Vidare skedde jämförelser av skolorna för att se hur nationella mål i engelska, svenska och matte 
uppnåddes. Dessa jämförelser visade att de skolor som deltog i interventionsprogrammet nådde målen 
i alla tre ämnen i större grad än de referensskolor som inte deltog och författarna menar då således att 
främja fysisk aktivitet i skolan kan stärka elevers utbildningsresultat. 

.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att söka kunskap om fritidspedagogers upplevelser kring arbetet med fysisk 
aktivitet och rörelse på fritidshemmet. För att besvara vårt syfte utgår vi i analysen ifrån dessa tre 
frågeställningar: 

Vilka olika föreställningar om fysisk aktivitet och rörelse framträder i det empiriska materialet?  

Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna i arbete med fysisk aktivitet och rörelse? 

Hur ser pedagogernas egna erfarenheter ut kring fysisk aktivitet och rörelse?  



Teoretiskt perspektiv 
Det var svårt att hitta en lämplig teori som berör fysisk aktivitet och rörelse relaterat till fritidshemmet 
då detta område är relativt outforskat i Sverige och inte förekommer i någon hög utsträckning i andra 
jämförbara länder. I denna studie valde vi därför att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på 
lärande och utveckling som framförallt har utvecklats och beskrivits av Professor Roger Säljö som är 
verksam vid Göteborgs Universitet (Säljö,2005). Vi är medvetna om att det sociokulturella 
perspektivets huvudsakliga område inte berör rörelse men vi kan trots det hitta likheter som vi kopplar 
till vår studie. Vi kan använda begrepp som den proximala utvecklingszonen i rörelselekar, mediering 
och lärande i samspel. 

Sociokulturell teori. 

Den sociokulturella teorin som ursprungligen bygger på den ryske forskaren Lev Vygotskys tankat 
menar att lärande måste förstås som en social process som sker i samspel mellan människor. Vygotskij 
(2001) menar vidare att människan utvecklas genom kommunikation, erfarenhet, samspel och relation 
tillsammans med andra. Han betonar han att människor samspelar och lär sig av varandra hela tiden. I 
samspelet skapas våra erfarenheter och vår förmåga att förstå och begripa världen. Vygotskij (2001) 
såg lek som något betydelsefullt för barnets utveckling. Han ansåg att lek var viktigt eftersom det 
oftast är socialt betingat. Genom lek blir barnet också medveten om sina handlingar förklarar 
Vygotskij (2001).  

Säljö (2005) skriver om begreppen redskap och verktyg som är centrala inom det sociokulturella 
perspektivet. Dessa begrepp innebär fysiska, intellektuella och språkliga resurser som människan 
behöver använda för att begripa världen och agera i den. Hur vi använder dessa redskap och verktyg är 
betydelsefulla för hur vi lär. Författaren nämner begreppet mediering som innebär att människor 
använder artefakter (kulturella redskap) för att förmedla kunskap och förstå omvärlden. Han påstår att 
vi tolkar världen med hjälp av de medierande redskapen. Vår uppfattning om omvärlden är beroende 
av vilken kultur vi lever och agerar i. Olika områden och kulturer kan använda olika sociokulturella 
redskap. Säljö (2005) menar att vi inte kan handla eller agera i olika situationer utan de medierande 
redskapen. Redskapen är en förutsättning för att ”konstituera världen”. 

Vidare menar Säljö (2005) att det finns olika former av verktyg, såsom fysiska och språkliga redskap. 
De fysiska redskapen kan vara datorer, en spade eller en bok. De språkliga redskapen kan vara ord 
eller tecken. Säljö menar att alla redskap är både fysiska och teoretiska. Redskapen tillsammans 
formar de kulturella redskapen.  Dock lägger författaren vikt vid att det fortfarande är världen som 
medieras för oss. Det går att göra en koppling mellan en sociokulturell syn och rörelse. Detta eftersom 
vi finner exempel som hör ihop med lärande i samspel och användning av mediering. 



Proximala utvecklingszonen.   

“Vygotsky definierade denna utvecklingszon som `avståndet` mellan vad en individ kan prestera 
ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera “under en vuxens ledning eller i samarbete 
med mer kapabla kamrater”(Säljö, 2005, sida 120). I detta citat kan då själva kärnan i detta perspektiv 
ses. Alltså människor kan ta till sig hjälp av andra för att klara av problem som hade varit svåra på 
egen hand. Detta stöd kan då exempelvis bestå av att dela upp diverse problem i mindre bitar som går 
att förstå (Säljö, 2005).  

Den proximala utvecklingszonen är en teori som är sprungen ur Vygotskijs Sociokulturella teori. Och 
en ständig tanke som han hade i sin teoribildning var att människor hela tiden söker en utveckling 
samt förändring. Alltså att människor alltid kan appropriera, ta till sig, diverse kunskaper från 
människor som vi samspelar med. Med detta ska människor inte endast ses som kunskapsbärare. Utan 
snarare ska man se till människans process där de alltid försöker appropriera nya sorters redskap med 
hjälp av vad de redan har kunskap om. Människan får uppleva helt nya praktiker och lär sig förstå hur 
de fungerar och använder därmed tidigare erfarenheter samt kunskaper för att göra någonting(Säljö, 
2005).  

Säljö(2005) menar även att människor kan förstå en förklaring av någonting utan att själva kunna 
utföra det. Att i exempelvis vardagen och skolan kan eleverna förstå beskrivningen av exempelvis den 
aktiviteten som ska göras men att de inte klarar av att utföra alla punkter i aktiviteten utan stöd. 

Metod 
''En metod är i sig inte lösningen på ett problem utan ett hjälpmedel'' (Ahrne & Svensson, s.18, 2015).  

I kommande avsnitt behandlas val av metod, urval och avgränsningar, genomförande, databearbetning, 
analysmetod och forskningsetiska övervägande. Det avslutas med en diskussion kring studiens kvalité.  

Val av metod 
I denna undersökning har en kvalitativ forskningsansats använts eftersom vårt intresse handlar om att 
få kunskap om pedagogernas perspektiv och egna beskrivningar av rörelse och fysisk aktivitet på 
fritidshemmet. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att kvalitativa metoder är metoder som producerar 
kvalitativt empiriskt material. Författarna menar att metoden ger förutsättningar för att analysera 
empiriskt material på ett mer djupgående plan. Deltagarnas tankesätt, erfarenheter, 
verklighetsuppfattning och motiv kommer därför att vara framträdande i denna studie. Vidare förklarar 
författarna att en kvalitativ metod kan förstås som motsatsen till en kvantitativ metod som syftar till att 
mäta och räkna samt beskriva bland annat samband mellan olika variabler. Kvalitativa data mäts inte 



utan den fastställer att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer som de förekommer (Ahrne & 
Svensson, 2011).  

I denna studie har vi samlat data genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervju kan vara ett 
sätt att komma åt just individers upplevelse av något (Ahrne & Svensson, 2011).  Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att i en semistrukturerad intervju introducerats ämnet för intervjun, 
personen som blir intervjuad ska kritiskt svara på frågorna och intervjuaren ska vara aktiv och ställa 
följdfrågor. En semistrukturerad intervju tillåter oss att ha vissa grundfrågor som vi utgår ifrån. I 
vilken ordning vi ställer dem eller hur vi uttrycker frågorna anpassas efter situationen. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att en fördel med kvalitativa intervjuer är att anpassa frågorna 
efter situationen. Det är dock viktigt att poängtera att intervjuer inte säger allt om en individs 
upplevelser. Det kan bero på att intervjun formas efter situationen. Det kan också vara en begränsning 
att använda enbart intervju som metod. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att 
användningen av en metod kan ge en begränsad bild. Vi anser dock att intervju är den metod som ger 
oss störst möjlighet att undersöka pedagogernas egna erfarenheter och upplevelsen av ämnet rörelse 
och fysisk aktivitet och hjälper oss att besvara våra frågeställningar.  

Hermeneutik. 

‘’Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla 
upplevelser av olika fenomen, till exempel i skolans värld.’’ (Westlund, 2017). Syftet med vår studie är 
att få tillgång till individens egna upplevelse, av den orsaken har vi valt att använda hermeneutik som 
metodansats. Hermeneutiken eller allmän tolkningslära som den också benämns används för att fånga 
individers föreställningar, upplevelser och drömmar. Förförståelsen är en viktig komponent i den här 
inriktningen och ligger till grund för de tolkningar som görs. Tolkningarna blir i det avseendet alltid 
någon mån subjektiva och andra forskare som undersöker samma fenomen behöver inte komma fram 
till exakt samma resultat. I det avseendet skiljer sig grundförutsättningarna från kvalitativa metoder 
där forskaren alltid strävar efter objektet. Förförståelsen berör alltså de upplevelser och den 
förkunskap om fenomenet som forskaren själv besitter och som styr vilka tolkningar denne kommer 
fram till (Westlund, 2017).  

Tolkningarna kan ske genom att ställa textdelar i förhållande till helheten. En tolkning är inte rimlig 
om det inte stämmer överens med helheten. Den allmänna tolkningsläran kan även användas när 
metaforer ska förstås. Den allmänna tolkningsläran handlar övergripande om förståelsen av ett 
budskap (Westlund, 2017).  

Centralt med en hermeneutisk metodansats är att ge informanten ett stort utrymme att utveckla och 
beskriva sina egna tankar, åsikter och erfarenheter. Den hermeneutiska processen söker dels nya 
inriktningar men också en djupare förståelse. Det är således av stor vikt att vara medveten om sina 
förutfattade meningar och fördomar. En genuint nyfiken hållning ökar forskarens möjligheter för en 
inblick i och fördjupning av det empiriska materialet. Westlund (2017, s.79) poängterar ‘’att tolka är 
att lära’’. 



Den hermeneutiska cirkeln 

Eftersom den hermeneutiska ansatsen syftar till att försöka förstå det fenomen som ska studeras så 
krävs det att man kan sätta sig in i den andres situationen. Själva ordet “förståelse” används ofta 
exempelvis i frågan om någon förstår sig på gravitationsteorin men inom hermeneutiken brukar det 
sägas att vikten ligger i att förstå själva innebörden. Alltså att till exempel förstå sig på varför en 
människa begår vissa handlingar och att själva slutprodukten, som ett konstverk, som en människa 
skapar kan då ses som ett uttryck som har skapats av diverse personers viljor och syften (Johansson, 
2011). Hermeneutiker skulle då säga att det inte finns någon tolkningsprocess där tolkaren är helt 
förutsättningslös utan att tolkaren istället tittar på ett material med en så kallad förförståelse. Denna 
förförståelse är då uppbyggd av diverse antaganden som mer eller mindre är omedvetna och 
antagandena bildar då en förståelsehorisont. Men dessa förförståelser gör senare tolkaren en första 
grovhuggen tolkning av ett fenomen som sedan agerar vägledare när detaljerna i fenomenet ska 
undersökas. Detaljerna som undersökts kan då leda till att tolkarens tolkning av fenomenet som först 
görs utifrån hens förförståelse kan styrkas eller revideras och denna process blir då en skiftning mellan 
att försöka förstå delarna samt helheten. Det är då denna process som kallas den hermeneutiska cirkeln 
och denna cirkel stannar oftast när man har lyckats få ett sammanhang mellan delarna och helheten i 
sin tolkning (Johansson, 2011).  

Urval och avgränsningar 
Vi genomförde sex intervjuer på fyra olika skolor. Anledningen till varför det blev sex intervjuer var 
för att andra lovade intervjuer hoppade av. Vi gjorde dock bedömningen att vi hade tillräcklig med 
material för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Deltagarna i vår studie är utbildade fritidspedagoger och är anställda inom fritidsverksamheten. Detta 
var inget medvetet val utan när vi sökte efter möjliga intervjupersoner var det utbildade pedagoger vi 
blev erbjudna genom de rektorer som tillfrågades. Detta kan medföra både för och nackdelar i vår 
studie. Nackdelarna kan vara att pedagogerna ger de svar som de tror förväntas av dem. De vet att 
författarna till denna studie studerar till fritidslärare och kan känna en förväntan att så att säga ’’svara 
rätt’’ på frågorna istället för att reflektera över dem och den praktik de är verksamma i. Fördelarna 
med att intervjua enbart utbildade pedagoger kan vara att det har just en mer reflekterande syn på 
rörelse på fritidshemmet, då de förhoppningsvis stött på teorier och handlingssätt genom utbildningen 
till fritidslärare.  

I början av vår undersökning skickade vi ut e-post till rektorer i skolor i Stockholmsområdet. Vi bor i 
två olika kommuner och valde att utgå ifrån skolor som ligger nära våra hem. Från varsitt håll mailade 
vi ut till skolor som vi kände igen. En skola svarade inom kort där vi fick möjlighet att intervjua två 
fritidspedagoger. Vi gick även ut och tog personlig kontakt men utan framgång. Det var personalbrist 
och tidspressat. De skolor som inte svarade på mail ringde vi upp. Vi hittade telefonnummer på 
skolornas hemsida. Resultaten av telefonsamtalen gav oss fem fritidspedagoger som visade intresse för 
vår undersökning.  



Undersökningsmaterial/personer 

I vårt material går det att tyda en stor spridning i ålder hos informanterna. Ålder sträcker sig mellan ca 
30-60 år. I vår undersökning har både män och kvinnor medverkat. Vi har dock valt att bortse från 
genus eftersom det inte är vårt syfte i den här studien. Samtliga informanter var anställda 
fritidspedagoger som arbetar inom fritidsverksamheten. Informanternas arbetserfarenhet har varierat 
mellan 5 och 30+ år. Studiens informanter har vi valt att ge påhittade namn i resultatredovisningen. De 
fiktiva namn vi valt att använda är Sara, Kalle, Mira, Simon, Emli och Ingrid. Detta eftersom vi 
arbetar utefter konfidentialitetskravet som handlar om att ingen ska kunna koppla eller identifiera 
personerna.  För att få svar på våra frågor utgick vi ifrån en intervjuguide (Se bilaga 1). Intervjuerna 
har spelats in och transkriberats. Vi har sedan analyserat den med hjälp av tematisk analys, detta 
beskrivs mer djupgående under rubriken databearbetning och analysmetod.  

Genomförande 
Det första vi gjorde innan vi började samla empiri för denna studie var att skriva en intervjuguide samt 
såg till med vår handledare att denna var acceptabel för den intervjustudie vi ville utföra. För att få tag 
i vår empirin började vi med att kontakta olika skolor i Stockholmsområdet för att hitta pedagoger som 
ville ställa upp på intervju. Denna kontakt skedde via mail, telefonsamtal samt att vi gick ut och tog 
personlig kontakt med skolorna. När vi hade fått en avtalad tid för intervju åkte vi tillsammans ut till 
skolorna för att genomföra intervjun. Intervjun började med att vi båda gav ut ett informationsblad om 
anonymitet samt hur den insamlade empirin skulle användas, här nämndes att vi inte kommer att 
använda namn, plats, tid samt att de har rätt att avbryta intervjun när som helst, hoppa över frågor samt 
att det inspelade materialet kommer att tas bort efter ett godkännande av uppsatsen. Efter detta gav vi 
ut en samtyckeslapp som intervjupersonen fick skriva under, och därmed godkänner att vi kan använda 
det som sägs i våran uppsats. Vidare lägger vi ut våra mobiler på bordet och startar igång 
ljudupptagningsprogrammen. Efter detta börjar sedan intervju med en av oss som håller intervjun, 
utifrån intervjuguiden, medan den andra sitter och anteckningar intressanta punkter som nämns av 
intervjupersonen. När sedan intervjun är färdig så används ljudinspelningen för att transkribera det 
som sägs till skriven text på dator. Efter att allt som sägs i intervjun har skrivits ner kommer sedan 
transkriberingen tematiseras, för att vidare kunna användas i analys i resultatdelen. 

Databearbetning och analysmetod 
Fejes och Thornberg (2017) förklarar att valet av metodansats styr vilka olika datainsamlingsmetoder 
som blir lämpliga. För att analysera vår data valde vi att använda en tematisk analys. Tematisk analys 
är ett sätt att organiserar datamaterialet och består av sex steg (Braun & Clarke, 2006) 

Tematisk analys. 

Steg 1: Bekanta sig med materialet.  

Första steget i en tematisk analys handlar om att bekanta sig med materialet. Vi började med att lyssna 
igenom det inspelade intervjuerna. Sedan gick vi över till att transkribera intervjuerna till nedskriven 
text. Vi skrev ner intervjuinspelningarna ordagrant. Detta eftersom det ska spegla en sanning till den 
verbala datan (Braun & Clarke, 2006).  Därefter läste vi igenom våra utskrivna intervjuer. Braun och 
Clarke (2006) skriver vidare att det är nödvändigt att läsa igenom hela datamängden minst en gång. 
Detta eftersom det ger fler ideér och identifieringar av materialet. Det var väldigt tidskrävande men i 



processen  gjorde vi markeringar och anteckningar. om olika fynd i marginalen. Vi valde att reducera 
vår data och ha med det som var relevant för vår studie. Vid vår bearbetning använde vi varsin dator 
och vi delade upp intervjuerna mellan oss.  

Steg 2: Generera initialkoder. 

Denna fas innebär att man skapar koder från datan. Vi organiserade texten i mindre delar och olika 
grupper. Braun och Clarke (2006) skriver att koder identifierar egenskaper av datan. Organisationen av 
datan ska vara meningsfull. Vi fokuserade på intressanta delar som var relevanta och som utgjorde en 
grund för olika teman. Författarna skriver att det finns olika sätt att koda.Vi valde att koda på ett 
manuellt sätt. Vi markerade texten med olika färgval och markeringar. När vi var helt klara matchade 
vi ihop olika koder. Braun och Clarke (2006) skriver att det är viktigt att all kodning har gjorts innan 
man samlar ihop allt. Vi samlade ihop allt material i ett enskilt dokument i datorn. 

Steg 3: Sökandet efter teman. 

Startpunkten för denna fas tar fart när all data har kodats och samlats. Vi började analysera våra koder 
för att bilda möjliga teman. Sedan analyserade vi vidare för att skapa ett övergripande tema. För att 
kunna sortera olika koder i teman använde vi visuella representationer. Vi namngav koderna och skrev 
en kort beskrivning. Därefter började vi strukturera om till olika teman. Vi funderade över relationen 
mellan teman och koderna. Det formades huvudteman och även underteman. Vissa av våra koder 
passade inte in i de övriga och då skapades ett eget tema (Braun & Clarke, 2006).  

Steg 4: Granska teman. 

Nu har vi en uppsättning av teman. När vi kikade igenom vårt material insåg vi att vissa av våra teman 
innehöll för lite data. Andra teman var aningen för stora. Vi bearbetade om vissa teman och formade 
nya för att få ett sammanhängande mönster (Braun & Clarke, 2006).  

Steg 5: Definiering och namngivning av teman. 

Nu har vi en tematisk karta över vår data. Vi namngav, identifierade samt avgränsade teman som vi 
senare skulle använda för att analysera datan. Vi tittade över varje temans huvudsakliga innehåll och 
dess relation till våra undersökningsfrågor. Teman ska inte vara komplicerade utan de ska relateras till 
undersökningfrågorna. Vi avgränsade och förfinade teman genom att skapa vissa underteman. Därefter 
gjorde en utförlig analys av varje tema. Vi fick fram tre övergripande teman ‘’Föreställningar om 
fysisk aktivitet’’, ‘’ Möjligheter för arbete med fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemmet’’ och 
‘’Hinder på fritidshemmet som berör fysisk aktivitet och rörelse’’ samt en del underteman. 

Steg 6: Producering av rapporten.  

Inom denna fas är det enligt Braun och Clarke(2006) viktigt att man är kort och koncist när man 
framlägger sitt resultat samt att det är viktigt att tänka på och försöka fånga intresse hos läsaren. Detta 
var något vi eftersträvade då vi tog ut de delarna av det transkriberade materialet som vi tyckte var 
mest relevant till syftet samt det som vi fann mest intressant. Vi kollade även på andra uppsatser som 



hade använt tematiskt analys som metod för att få inspiration och en inblick i hur den tematiska 
analysen kan arbetas med. Vilket är något som Braun och Clarke(2006) skriver om där menar att det är 
bra att kolla på redan färdigställda uppsatser som har använt sig av en tematisk analys. 

Forskningsetiska överväganden  
Vi har valt att utgå och förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (2002) när vi intervjuat personer. Detta för att skydda 
informanterna både innan, under och efter undersökningen. Dessa fyra forskningsetiska principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att forskaren berättar för informanterna om syftet med undersökningen. 
Informanternas medverkan är frivillig och de har rätt att avbryta intervjun om så önskas. 
Informanterna har även rätt till att hoppa över frågor. Denna information skickade vi ut när vi hade 
mailkontakt och de informerades även muntligt (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få samtycke av informanterna innan intervjun. Vi skrev ut 
ett samtyckesformulär (Se bilaga 2) som informanterna läste igenom och skrev på. 
Konfidentialitetskravet handlar om att det råder tystnadsplikt om intervjuaren och allt som kan kopplas 
till personen. Det ska vara omöjligt att identifiera intervjuaren och arbetsplatsen. Informanten själv 
och plats ska alltså vara helt anonym. Det är bara vi som har tillgång till ljudfiler och dessa tas bort så 
fort vårt arbete är godkänt. Nyttjandekravet står för att vår datainsamling enbart används i 
forskningssyfte. Även detta informerade vi muntligt innan vi utförde intervjun (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Studiens kvalitet 
Metoden som valdes var lämplig för vår studie. Vi fick en inblick och förståelse över vårt material. Vi 
valde en kvalitativ metod och tematisk analys för att analysera vårt empiriska material. Vi bestämde 
oss för att använda semistrukturerade intervjuer, dels för en större förståelse över vårt syfte och dels 
för att kunna skapa öppna samtal. Samma frågor ställdes till intervjupersonerna även om ordningen 
varierade. Vi valde att ställa följdfrågor när vi inte förstod svaret eller när vi ville ha en utveckling. 
Vår utgångspunkt var att inte ställa ledande frågor men under vissa intervjuer behövde vi formulera 
om frågorna så att undersökningspersonen förstod.  

Styrkor med semistrukturerade kvalitativa intervjuer är att det kan ge ett brett material genom att 
anpassa frågorna efter situationen och därav få möjlighet att ställa fler frågor. Vi fick även positiv 
feedback av informanterna som tyckte att det var intressant och roligt. För att analysera empiriskt 
material på ett djupare plan är en kvalitativ metod väsentlig (Ahrne & Svensson, 2011). Vi 
genomförde och samlade in data tillsammans eftersom vi har ett bra samarbete. Vi ville också vara 
säkra på att få med allt nödvändigt för att på så sätt utöka mängden data. En annan fördel med 
kvalitativa intervjuer som Ahrne och Svensson (2011) belyser är att man inte i förväg måste bestämma 



sig för hur många intervjuer som ska genomföras. Man kan istället varva analys och intervju genom att 
intervjua ett par personer för att senare välja vilka som ska intervjuas senare.   

Svagheter med metoden är att det tar lång tid att förbereda, genomföra, transkribera och analysera 
materialet. Ytterligare en svårighet var att få tag på fritidspersonal som ville ställa upp på en intervju. 
Det var många som inte svarade eller som skulle kontakta oss tillbaka. Ett annat problem som vi stötte 
på att de som ställde upp på intervjun var positiva till fysisk aktivitet och rörelse. Vi märkte dessutom 
att flera av pedagogerna sa det som de tror att vi vill höra.  

Reliabilitet och Validitet. 

Reliabilitet innebär att en studie ska kunna genomföras med samma tillvägagångssätt och få likvärdigt 
resultat. Ahrne och Svensson (2011) skriver att det är svårt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ studie. 
Det kan finnas många faktorer som påverkar resultatet, exempelvis hur personen mår eller hur dagen 
har varit. För att uppnå en tillräckligt hög reliabilitet har vi varit noggranna och systematiska i våra val 
av frågor. Validitet handlar om att forskaren verkligen undersöker det som är tänkt att undersöka. Vår 
validitet har stärkts genom att vår intervjuguide granskades av vår handledare innan vi gick ut för att 
samla in data. Vi fick möjlighet att omformulera och ändra vissa frågor.  

Trovärdighet, genomskinlighet och triangulering. 

I kvalitativa studier används ofta alternativa begrepp till validitet och reliabilitet. Några av dessa 
begrepp är trovärdighet, genomskinlighet och triangulering. Med trovärdighet menar Ahrne och 
Svensson (2011) att forskningen ska vara trovärdig för läsaren. Forskarens mål är att övertyga läsaren 
om sina resultat. Genomskinlighet syftar på att forskningen ska vara möjlig att diskutera och kritisera. 
Triangulering betyder att forskaren använder sig av olika metoder, data, för att förhoppningsvis 
komma fram till samma resultat (Ahrne & Svensson, 2011).  

Ahrne och Svensson (2011) skriver att empiriskt material ska bygga på undersökningar och inte på 
gissningar eller spekulationer. Därefter är det viktigt att forskningen är trovärdig. För att en 
forskningsrapport ska vara trovärdig behövs bland annat genomskinlighet och triangulering. 
Genomskinlighet inverkar på trovärdigheten och innebär att forskningen ska kunna diskuteras och 
kritiseras. Det är viktigt att redogöra forskningsprocessen och svagheter i forskningsdesignen. Vi har 
redogjort forskningsprocessen i delen Metod och vi har även kritiserat samt funnit svagheter i 
forskningsdesignen. Triangulering innebär att forskaren ska komma fram till liknande resultat med 
olika metoder, data och forskare. Då ökar trovärdigheten. I denna studie används flera olika 
forskningsstudier och en sociokulturell teori. Vi har inte haft möjlighet i form av tid för att testa olika 
metoder. 



Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi presentera resultat och analys av våra intervjuer som genomfördes. 
Redovisningen av våra resultat kommer delas upp i 3 olika rubriker, vid namn, ‘’Föreställningar om 
fysisk aktivitet’’, ‘’’Möjligheter för arbete med fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemmet’’ och 
‘’Hinder på fritidshemmet som berör fysisk aktivitet och rörelse’’. Under dessa rubriker presenteras 
våra teman som är Personalens erfarenheter kring fysisk aktivitet, Rörelseglädje, Aktiviteter, 
Samarbete, Miljöns betydelse, Möjligheter till rörelse och Bristande engagemang. Analysen kommer 
att presenteras under respektive rubrik efter resultatredovisningen.  

Föreställningar om fysisk aktivitet.  

Personalens erfarenheter kring fysisk aktivitet. 

Alla intervjupersonerna har någon form av tidigare erfarenhet kring fysisk aktivitet och rörelse. Fem 
av informanterna har deltagit i olika föreningsidrotter som barn och unga. En av personerna hade inte 
gjort det men hon la vikt vid att hon var ute och lekte mycket i skogen. Mira berättade att hon har 
prövat på olika sporter men att det inte fanns lika mycket att välja på som idag. Hon förklarade att det 
inte var aktuellt att spela fotboll om man var tjej. Idag berättade Mira att hon ofta tränar, speciellt på 
gym. Emil har prövat på väldigt många olika sporter. Han förklarade att anledningen till varför han 
slutade med föreningsidrott berodde på att det slutade vara lek. Det blev väldigt seriöst och mer 
tävlingsinriktat. Han lägger dock vikt vid att tävling är bra så länge det finns lust. Kalle nämnde att 
tävla och tvinna triggade honom och gav motivation. Han älskade idrott i skolan och gjorde extra 
tillägg i gymnasiet för att idrotta mera. Även Ingrid berättade att hon älskade idrott i skolan och att 
hon gick på friidrott på fritiden.  

I materialet framkom det inte mycket om informanternas nuvarande fysiska aktivitet. Vi valde att inte 
gå in på det eftersom vi upplever att det kan vara ett sårbart ämne.  

Intervjupersonernas upplevelser om fysisk aktivitet och rörelse var överlag positiva. Det framkom 
tankar kring att aktivitet och rörelse är väldigt viktigt, roligt och stimulerande. 

Mira ger ett konkret exempel på varför det är viktigt med rörelse för henne. ‘’Jätteviktigt! Det skingrar 
tankar, man blir liksom lugn.’’ Emil ger också ett konkret exempel men han nämner betydelsen för 
rörelse på fritidshemmet. ‘’Rörelse är en av de viktigaste aspekterna i fritids. Inte minst som kontrast 
mot skolans liksom mera stillasittande.’’ -Emil 

I materialet framkom också att det finns en medvetenhet kring vikten av att arbeta med rörelse och 
fysisk aktivitet generellt i skolor inom fritidsverksamheten. Informanterna berättade att de arbetar 
mycket med rörelse på sina respektive skolor. Ingrid menade att den skolan hon jobbar på alltid har 



arbetat kring rörelse, mer eller mindre. Hon förklarade för oss att det sitter i ryggraden. Hon nämnde 
också att på fritids rör sig eleverna, speciellt de mindre barnen. Sara beskrev barnen på lågstadiet är 
väldigt duktiga på att röra sig och att det är mycket spring i benen. Mira talade också om att de små 
barnen har mycket energi och rör på sig mycket. Emil förklarade att det ofta inte behövs introduceras 
aktiva rörelselekar eftersom de mindre eleverna ofta själva tar det initiativet. Även Simon menade att 
det inte är svårt att aktivera de mindre barnen. Han berättade vidare att det är mer stillasittande hos de 
äldre eleverna och att då behövs det mer motivation. Kalle förklarade att så länge det finns morötter så 
kan eleverna aktiveras. Beskrivningen av att yngre barnen rör på sig mer självmant gentemot äldre kan 
tolkas utifrån den sociokulturella teorin där Vygotskij (2001) skriver att erfarenheter samt förmågor för 
och förstå och begripa världen skapas i samspel. Det Vygotskij menar här kan tillämpas även till detta. 
De yngre barnens vilja till rörelse kan ses utifrån att de använder rörelse i samspel som en förmåga att 
förstå sin omvärld, medan de äldre barnen istället använder andra förmågor som inte innehåller rörelse 
i samma grad för att tolka och förstå sin omvärld.   

Vår tolkning är att informanterna anser att det är betydelsefullt med fysisk aktivitet. Deras tidigare 
engagemang inom fysisk aktivitet och rörelse kan påverka deras synsätt. Informanterna tycker att 
eleverna rör på sig under skolan men att i äldre åldrar blir det svårare. 

Rörelseglädje 

Vi kunde urskilja olika mönster i informanternas åsikter som begreppet rörelseglädje. Sara berättade 
att rörelseglädje handlar om att röra kroppen och uppleva positiva känslor kring det. Mira nämnde att 
rörelseglädje innebär att släppa tunga tankar och uppleva ett lugn. Kalle pratade om att det är en 
meningsfull fritid som är full av aktiviteter. Emil nämnde att rörelseglädje finns i leken och lusten. 
Han pratade om att utvecklingen av rörelser och dess projektion. Simon hade svårt att beskriva 
begreppet men han nämnde att röresglädje är något som man kan finna och se hos de yngre barnen. 
Ingrid gav flera exempel på begreppet. Hon förklarade att rörelseglädje kan uppstå när en låt sätts 
igång och att eleverna började dansa till den. Hon berättade vidare att rörelseglädje även kan uppstå 
spontant om hon drar igång med olika rörelser. Hon sade: 

‘’En annan grej jag kan tycka är väldigt roligt är att om barnen står på skolgården, eller i matkön så 
kan jag dra igång massa rörelser. Och då kan jag se hur det även lockar barnen i mellanstadiet. Och 
det blir jag fascinerad över. Barnen tycker det är väldigt roligt och det kan locka flera barn.’’  

Ingrid berättade att hon aldrig tvingar in något barn i en aktivitet. Hon förklarade att det ska vara en 
bra upplevelse för eleverna och att det får ta den tid det tar. Vidare berättade hon för att få med någon 
ska det vara en positiv upplevelse och eleven ska vilja vara med. Detta perspektiv har många likheter 
med vad Tidén (2016) skriver i sin avhandling om hur rörelse kan förstås. Ett av perspektiven hon 
nämner är rörelsen upplevelse. Det är subjektiva dimensioner av rörelse och hur det kan upplevas. Den 
kan upplevas som svår, jobbig, lätt, rolig och så vidare. Upplevelsen är en del av att vara kroppsligt 
kompetent. En rörelse består också av ett annat perspektiv, betydelse. Betydelsen varierar beroende på 
sammanhanget (Tidén, 2016). Betydelsen i det här fallet kan vara att det ska vara lustfyllt och positivt. 
Det är betydelsefullt att vara med och det upplevs som roligt.  



Det Ingrid berättade ovan kan tolkas utifrån Vygotskijs (2001) syn på hur människan kan utvecklas. 
Människan utvecklas genom kommunikation, samspel och relation tillsammans med andra. I detta fall 
utvecklas eleverna genom att tillsammans våga härma och följa efter de rörelser som Ingrid har dragit 
igång. 

Möjligheter för arbete med fysisk aktivitet och 
rörelse på fritidshemmet.  
Under denna rubrik redovisar vi informanternas berättelse om hur deras arbetsplats stimulerar rörelse 
för eleverna genom temana: aktiviteter och samarbete.  

Aktiviteter. 

Ett tema som var återkommande i material handlar om aktiviteter som främjar och möjliggör rörelse. 
Alla informanter beskrev olika aktiviteter som enligt dem främjar rörelse. Samtliga informanter 
berättade att de har tillgång till idrottshallen en till flera gånger i veckan. Det framgick även i 
materialet att alla informanter använder kortapauser där rörelse involveras under lektionstid. Mira 
nämnde att varje morgon är det fritidsgympa, vissa lektioner går klassen ut och har undervisning och 
varje vecka har hon en aktivitet på fritids som kallas för mästarens mästare som främjar rörelse. Vidare 
sade hon att det ofta är rörelsetema på kvällsmöten där personalen får diskutera rörelsens betydelse för 
hjärnan. Sara berättade att dem har en scen där det vissa dagar är uppträdande och dans under vår samt 
sommar. Det är något som även Simon nämnde. Sara framförde också att skolan har en aktiv 
rastverksamhet där personalen aktivt försöker stimulera eleverna till rörelse och lek under rasten. Kalle 
pratade om att dem ibland anordnar pingisturnéer, det finns en basketplan och en liten fotbollsplan. 
Emil berättade att varje tisdag och torsdag hålls rörelsebetonade lekar i deras rörelserum. Han sa också 
att det ofta finns mindre strukturerade rörelselekar utomhus. ‘’Måndagar och tisdagar har vi alltså 
sådana här organiserade rörelsebetonande aktiviteter och sen så har vi mindre organiserade 
aktiviteter men ändå liksom struktuerade rörelser utomhus.’’   

Vår tolkning är att informanterna menar att rörelseaktiviteter kan främja rörelse och minska 
stillasittande. Det är dock bara Ingrid som berättar hur pedagoger själva kan agera för att rörelse ska 
främjas, medan de andra informanterna berättade om vilka konkreta aktiviteter främjar rörelse. Detta 
kan bero på att Ingrid har jobbat på fritidsverksamheten under väldigt många år.  Ingrid berättade att 
hon tycker att det är viktigt att främja rörelselekar i grupp. Aktiviteten beskrev hon ska ske steg för 
steg. De som inte vågar vara med första gången kanske vill vara med andra eller tredje gången. Hon 
kallade dessa elever för ‘’intittare’’. Avslutningsvis sa hon att barnen gärna deltar tillsammans 
eftersom det skapar trygghet och det oftast är roligare. Det Ingrid berättar om här är liknande det 
Cotteril och Brown (2018) skriver om i sin forskning. Där de menar på om barn ska bli motiverade att 
delta i en aktivitet krävs det att den utförs i en säker miljö. Tidén (2016) förklarar att rörelse är ett 
språk och har ett kommunikativt innehåll. Rörelser kan förmedla olika saker i olika sammanhang. För 
att kommunicera genom rörelser är det centralt att eleverna är flera. Det sociala samspelet mellan 
människor är något som det sociokulturella perspektivet tar fasta på. Lärande sker i samspel med andra 
och människan utvecklas genom kommunikation (Vygotskij, 2001). Vidare talar Vygotskij (2001) om 



det proximala utvecklingszonen. Vi approprierar kunskap från människor vi samspelar med. I leken 
och i rörelsen kan barn tillsammans utvecklas. Problemet med ‘’intittare’’ kan lösa sig genom att de får 
delta under de vuxnas ledning och stöd, steg för steg. Då får eleven en utmaning och chans för att 
utvecklas tillsammans med de andra. Vilket kan förstås utifrån den proximala utvecklingszonen (Säljö, 
2005).  

Samarbete. 

Ytterligare ett tema som var framträdande i materialet handlade om betydelsen av samarbete mellan 
fritidspedagogerna. Emil berättade att det är till fördel om pedagogerna samarbetar och lägger upp 
scheman för olika fysiska aktiviteter. Han berättade vidare att det också är betydelsefullt att använda 
varandras intressen för att driva fram olika förslag. Sara menade också det är viktigt att ta vara på 
varandras intressen för att främja fysisk aktivitet. ‘’Det är ju så va, att ta vara på varandras intressen. 
Om vi säger att han har ett intresse för exempelvis skapande så är det ju bra om han kan hålla i det. 
Man nyttjar liksom varandra för att främja’’ Ingrid pratade om att samarbetet mellan pedagoger 
underlättar vardagen och planeringen. Hon förklarade vidare att det är lättare att få förslag genomförda 
om samarbetet fungerar och stämningen på arbetsplatsen är positiv. Simon berättade att de flesta är 
positiva till att röra sig och därav är det lätt att köra igång aktiviteter eller komma med förslag. Mira 
berättade att det är viktigt att ta reda på och nyttja varandras intressen. Hon sade följande ‘’ Man får 
hitta russin ur ett arbetslag. Vad har du för intressen när det gäller rörelse. Har du något speciellt?’’  

Vår tolkning är att informanterna lyfter fram vikten av att samarbeta och nyttja varandras egenskaper 
för att främja rörelse. Samarbetet kan leda till att förslag drivs fram och att det underlättar planeringen. 
Det är också fördelaktigt om samarbetet på arbetsplatsen är positiv. Alltså att arbetslaget har en positiv 
attityd när de försöker lyfta fram förslag, att de är glada och skrattar tillsammans. Vilket då kan stärka 
lagkänslan och leda till att fler pedagoger får modet att lägga fram egna förslag och att våga få dessa 
genomförda. Detta kan tolkas utifrån den proximala utvecklingszonen som bygger just på att 
människor kan ta till sig kunskaper från andra i samspel (Säljö, 2005). Ovan kan vi se exempel på hur 
informanterna berättar om just detta samspel, som att de tar del av varandras kunskaper samt lär sig av 
varandra i samspel.  

 

Hinder på fritidshemmet som berör fysisk 
aktivitet och rörelse. 
Miljöns betydelse.  

Ett tema som framträdde i materialet var miljöns betydelse. Kalle började prata om skolgårdens 
betydelse för rörelse på fritidshemmet och skolan. Han berättade om hur utbyggnaden av skolan har 
påverkat skolgården och rastverksamheten. Rastverksamheten har blivit mer styrd. Skolgårdens 
fotbollsplan behövdes ta bort och det har påverkat elevernas möjligheter till rörelse. Här presenteras  
ett citat där Kalle berättade om vad det leder till. “Det blir mindre av det där impulsiva. ”Ah men ska 
vi ut och spela fotboll? “Eller ska vi ut och köra den här leken som kräver mer yta” Nu går det inte.” 



Emil berättade också om skolgårdens betydande roll för rörelse. Han talade om att utbyggnaden av 
skolan är ett väldigt stort problem och att det bidrar till att eleverna inte är ute lika mycket.  

 ‘’Men var dock ett väldigt stort problem med att de bygger om på skolgården här, så vi kan ju inte 
vara ute så mycket på skolgården. Det finns helt enkelt inte ingen bra fotbollsplan. Som exempelvis 
för 2 år sen så hade vi en fotbollsplan som var stor och nu byggs det om. Så skolgården är ungefär 50 
procent... Eller nästan 50 procent mindre nu än vad den var för några år sen.’’  

Vidare menade Emil att utrymme kan vara ett hinder för rörelse på fritidshemmet. Han förklarade att 
alla inte har tillgång till exempelvis rörelserum, idrottshallar och närliggande idrottsanläggningar. Han 
avslutade med att säga att hinder kan vara av mer praktiska karaktärer och förutsättningar. Ingrid 
påpekade också att det trånga utrymmet är tufft för barnen. Det påverkar deras möjligheter till rörelse. 
Hon förklarade att ibland delas barnen upp i två grupper, då måste barnen vara ute och inne trots att 
vissa vill vara ute hela tiden. Det som Kalle, Ingrid och Emil beskriver är en minskning av fysiska 
miljöer som ska stimulera rörelse, vilket är något som Janssen (2007) menar på leder till en minskad 
möjlighet att stimulera fysisk aktivitet hos barn och unga. Emil beskriver även i citatet att den 
impulsiva rörelsen har minskat på grund av de fysiska miljöerna har blivit mindre. Detta bör då ses 
som ett problem på skolan med utgångspunkt i Badland m.fl. resonemang kring betydelsen av den 
självständiga rörelsen som de menar är vital för barn och ungas känslomässiga utveckling (Badland, 
m.fl., 2011). Dock handlar det ju alltid om en prioriteringsfråga eftersom att skolan behöver byggas ut. 
Denna utbyggnad av skolan borde dock kunna planläggas bättre eftersom forskning visar att de fysiska 
miljöerna är vitala när det kommer till stimulans av den fysiska aktiviteten hos barn och unga 
(Badland, m.fl., 2011). Om eleverna på skolan går miste om rörelse under deras tid på skolan tappar de 
även chansen till att få tillgång till de positiva effekterna som rörelsen faktiskt ger. Som exempelvis 
Cotteril och Brown (2018) har skrivit om ökad koncentrationsförmåga, ett bättre beteende i 
lärandesituationer samt en bättre akademisk prestanda. Dessa positiva effekter gynnar först och främst 
eleverna men även skolan som helhet och det bör då ses som ett problem att eleverna går miste om den 
självständiga rörelsen på skolgården.  

Möjligheter till rörelse. 

I intervjuerna reflekterade pedagogerna kring hur arbetet på fritidshemmet men också samhället i stort 
har förändrats över tid. Vi har kallat temat för möjligheter till rörelse. Det har blivit mindre spontanitet 
för att föreställningar kring barns tillvaro har blivit mer styrd och kontrollerad. En pedagogerna 
påpekar också att det finns mindre möjligheter för att åka iväg idag. Mira förklarade att möjligheterna 
på fritidshemmet har förändrats markant nu gentemot hur det var förut. 

‘’ När jag började inom fritidshemmet var det mycket att vi tältade, det innebär, vara ute i skog, tälja, 
sätta upp tält, vi var ute och cyklade, cyklade till badplatser när man fick bada med barn. Varje fredag 
hade vi cykelutflykt. Vi stod och pumpade 30 cyklar. Vi åkte bort varje sportlov, åkte skidor, hyrde 
stuga. Idag är det mycket regler.’’  

Emil tyckte inte i likhet med Mira. Han nämnde att skillnaden är att arbetet på fritids är mer 
strukturerat idag. Idag gör pedagogerna bättre planering och dokumentation. Emil säger också att det 
finns fler sporter att välja mellan. Emil uttrycker det här, ‘’Alltså det finns ju mängder med olika 



kampsporter man kan börja med redan som ganska liten. Vilket är bara positivt. Idag vill ju eleverna 
röra på sig. Framförallt i de lägre åldrarna röra på sig mycket mera än vad dom gör under 
skoldagen.’’ Han avslutar med att säga att han ser att det är mer stillasittande hos de äldre eleverna 
men att det är något som lätt kan fångas upp med idrott, lek eller dans.  

I intervjun lyftes också den ökade digitaliseringen och teknologianvändningen i samhället. Sara 
berättar att eleverna idag får skjuts till skolan, trots att familjen bor nära. Hon säger att förr var det 
vanligare att gå till skolan. Vidare berättar Sara att tekniken har påverkat möjligheter till rörelse. Hon 
säger att eleverna ofta sitter med mobiltelefonerna och spelar spel på fritiden. Även Simon nämner att 
han märker att det är mindre rörelse, speciellt på fritiden efter skola och fritids. Simon säger att det 
beror på teknologin. Han menar att eleverna har datorer, ipads och mobiler som tar upp tiden. Kalle 
nämner att förut var det fysisk aktivitet som gällde. Lek och rörelse. Idag säger han att skolan har 
massor av ipads och datorer, det hade dem inte förut. Mira förklarar att hon hör hur barnen pratar om 
vad de ska göra efter skolan. Hon säger att barnen ofta spelar tv-spel hemma och med kompisarna. Det 
som intervjupersonerna tar upp bekräftas av i forskningen kring området. Forskningen säger att elever 
oftare får skjuts till skolan samt att det blir allt vanligare med stillasittande skärmbaserade aktiviteter 
på fritiden och att det är dessa förändringar i beteende som har lätt till en ökning i hälsoproblem hos 
barn (Badland, M.fl.,2011). Dock skriver Janssen (2007) att för att ändra dessa beteenden som har 
slagit sig fast i samhället krävs det stora insatser. Dessa insatser som forskaren skriver om kan faktiskt 
skolan hjälpa till med, eftersom att barn är i skolan under majoriteten av deras vecka. Om skolan 
exempelvis kan ge barn tillfällen till att få positiva erfarenheter kring rörelse kan detta senare tas med 
på fritiden hos eleverna. En god grund för att ge eleverna i skolan en positiv erfarenhet kring rörelse 
kan vara att ge eleverna tillfälle att röra sig i utomhusmiljöer. Detta eftersom att utomhusmiljöer har 
bättre potential att främja välbefinnande än inomhusmiljöer (Cotteril & Brown, 2018).  

Att en del informanter berättade om att en ökning av skärmbaserade aktiviteter hos barn idag kan vara 
en orsak till minskad fysisk aktivitet kan även ses ur ett sociokulturellt perspektiv, speciellt om man 
ser till begreppen redskap och mediering. Det som sägs av informanterna kan ses som ett kulturskifte i 
vad barn använder för redskap för och agera i sin omvärld. Förut, innan skärmbaserade aktiviteter tog 
fäste, berättar intervjupersonerna att det var rörelse som gällde. Då kan man exempelvis tolka det som 
att fotbollen, hockeypucken eller leken var de kulturella redskap som barn medierade för att kunna 
agera i sin omvärld. Redskap som förstås bidrar till att barnen då fick fysiskt aktivitet och rörelse på 
köpet när detta gjordes. Om man således ser på dagens läge utifrån informanternas syn på saken kan 
det tolkas så att barn använder mobilen och datorn som redskap där kunskaper medieras för att kunna 
agera i sin omvärld. Vilket då inte alls leder till fysisk aktivitet på samma sätt som redskapen fotbollen 
och hockeypucken gjorde förut.  

Bristande engagemang 

Samtliga informanter anser att det är alldeles för stora barngrupper och brist på personal. Det är ett 
tydligt hinder för verksamheten eftersom möjligheterna för utflykter och annat stryps. Informanterna 
hade även liknande åsikter kring personalens egna engagemang. Sara berättade att det ofta är 
personalen som inte visar engagemang för diverse rörelseaktiviteter. Hon förklarade att det också kan 
bero på att kollegorna tycker det är löjligt att exempelvis stå och dansa. Kalle ansåg att det beror på att 
personalen är lat och att det handlar om bekvämlighet. Det är brist på motivation hos personalen. 



Simon nämnde också att det beror på personalen och deras intressen. Han förklarade vidare att rörelse 
inte ska kosta någonting utan det ska komma från fantasin tillsammans med eleverna. Ingrid kom även 
in på personalens betydande roll och engagemang. Hon tar upp vikten av att också visa att man tycker 
att någonting faktiskt är roligt och viktigt, inte bara säga det och beskriver att det syns väldigt väl om 
personalen inte tycker det är roligt. ‘’Man kan ju sända ut signaler som vuxen. Man kan ju låtsas att 
det här är jättroligt men hela ansiktet säger annat. Barnen känner ju av det direkt, va’’  

Mira påpekade att ett hinder på fritidshemmet berör ledningens engagemang och stöd. Hon förklarade 
att hon saknar att få möjlighet att gå kurs och utbildning kring rörelseglädje. Emil berättade att han 
tycker att det är viktigt att fortbilda varandra och nyttja varandras egenskaper. Han ansåg att det kan 
vara ett hinder om verksamheten inte tillämpar detta. Vidare berättade Emil att det inte finns 
tillräckligt med dokumentation och möten där pedagogerna kan planera.  

Vår tolkning är att både utrymmet och miljön kan vara ett hinder för att främja rörelse och fysisk 
aktivitet. Det kan också vara ett hinder att pedagogerna inte visar engagemang. Att det berättas om 
vuxna inom fritidshemmet som inte visar engagemang och intresse kan tolkas som ett problem om 
man ser på det utifrån den proximala utvecklingszonen.  Eftersom att detta perspektiv bygger på att 
individer exempelvis kan förstå en aktivitet men inte riktigt klara av att utföra den helt utan stöd av en 
vuxen (Säljö, 2005). Om detta då appliceras på rörelseaktiviteter och vissa barn behöver ledning av en 
vuxen för att kunna utföra dessa aktiviteter fullt. Är de vuxna själva inte engagerade eller ibland inte 
alls deltar som kalle berättade om kan det då leda till att vissa elever inte alls får en chans till att delta i 
rörelseaktiviteter och därmed missar rörelse på det sättet.  

Diskussion  
Vårt syfte med här studien har varit att söka kunskap om fritidspedagogers upplevelser kring arbetet 
med fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemme. I denna del diskuterar vi vad vi har kommit fram till 
och studiens betydelse för professionen och praktiken. Vi avslutar kapitlet med slutsatser och förslag 
på vidare forskning. 

Vilka olika föreställningar om fysisk aktivitet och rörelse framträder i det empiriska materialet 
enligt pedagogerna? 

Utifrån resultaten fick vi en bild av att pedagogerna framförallt var positiva till rörelse och 
föreställningen att rörelse är viktigt för hälsan var mest framträdande. Vi fann också föreställningen att 
fysisk aktivitet är lugnande och stimulerande. Vi upptäckte dessutom att pedagogerna hade liknande 
föreställningar om fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemmet. Vi tycker att det är viktigt att 
poängtera att pedagogerna som ställde upp på intervjun kan redan varit positiva till ämnet och tackade 
därför ja.  



Liknande föreställningar som vi kunde urskilja i arbetet var pedagogernas beskrivningar av rörelse hos 
eleverna. Pedagogerna beskrev liknande uppfattningar kring att de yngre eleverna på lågstadiet rör på 
sig mer och att yngre eleverna har mycket energi samt ‘’spring i benen’’. När eleverna senare kom upp 
i mellanstadiet så menade informanterna på att de såg en skillnad i deras rörelsemönster. Skillnaden 
var att eleverna rörde på sig mindre. Vi fick förklaringar som att yngre elever ofta själva tar initiativ 
till att röra på sig, att det är svårare att aktivera äldre elever och att elever i äldre åldrar ofta vill 
socialisera sig med vänner och att rörelse då hamnar i andra hand. 

Flera av informanterna pratade om begreppet rörelseglädje och vad det betyder för dem. Det fanns 
olika åsikter kring begreppet. Det som var gemensamt för informanterna var att rörelseglädje är något 
positivt. Utöver det fick vi beskrivningar av att rörelseglädje finns i leken, att det finns i utvecklingen 
av en rörelse, att det är något man kan tyda hos de yngre barnen, att rörelseglädje kan uppstå spontant 
och det ska upplevas som positivt. Till detta kunde vi hitta likheter med vad Tidén (2016) skriver om i 
sin avhandling. Hon skriver bland annat om hur rörelser kan förstås. Hon nämner att en rörelse kan 
upplevas och betyda olika saker i olika sammanhang. 

Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna i arbete med fysisk aktivitet och rörelse? 

Informanterna tog upp exempel som både kan främja och hämma fysisk aktivitet samt rörelse. 
Exempel som främjar rörelser togs upp i två teman, aktiviteter och samarbete. Vi såg tendenser till att 
informanterna la stor vikt vid rörelseaktiviteter. Informanterna berättade om hur olika aktiviteter på 
deras arbetsplats som kan främja rörelse. Vi fick konkreta exempel som utlåning av idrottshall under 
fritids, fritidsgympa, rörelsepauser under lektionstid, uppträdande på scen under vår och sommar samt 
aktiv rastverksamhet med styrda rörelselekar. Detta är aktiviteter som kan främja rörelse och förhindra 
stillasittande. Eleverna får möjlighet att röra på sig under skoltid och pedagogerna ansåg detta som 
väldigt viktigt. Att rörelse är något väldigt viktigt slår även den forskning vi har tagit upp fast vid. 
Cotteril och Brown (2018) skriver att rörelse är något som kan stärka det kognitiva och därmed även 
stärka den akademiska prestandan och forskarna skriver även att rörelse ger ett ökat självförtroende. 
Enligt Cotteril och Brown (2018) kan detta självförtroende då agera som en sköld mot olika negativa 
element. Mer fysisk aktivitet under skoltid kan även leda till ökat utbildningsresultat (Bunketorp Käll, 
m.fl., (2014). Med detta i åtanke bör därför rörelse ses som något väsentligt hos barn och eftersom då 
barn är i skolan under majoriteten av deras tillvaro bör skolan ha möjlighet till och ge barn goda 
förutsättningar till rörelse. Vad som också framkom i resultatet var betydelsen av positivt arbetsklimat 
och av samarbeten mellan pedagoger som betydelsefullt samt stöd av ledningen på skolan. 
Möjligheten att få gå kurser och utvecklas på arbetstid samt att ta tillvara på de kompetenser som 
faktiskt finns i arbetslaget.  

Samarbete ska enligt pedagogerna främja fysisk aktivitet och rörelse. Informanterna berättade om hur 
viktigt det är att pedagogerna samarbetar och nyttjar varandras intressen samt egenskaper. Vår 
tolkning av informanternas berättelser är att atmosfären blir mer positiv och tillåtande om samarbetet 
mellan pedagogerna är god. Det kan leda till att pedagogerna vågar lägga fram förslag, spexa till sig 
och komma med nya idéer. Samarbetet kan leda till en god chans för förbättring och ett aktivt arbete 
mot rörelse och stimulera fysisk aktivitet.  



Exempel som hämmar fysisk aktivitet och rörelse sammanförde vi i tre olika teman, Miljöns betydelse, 
Möjligheter till rörelse och Bristande engagemang. Under temat miljöns betydelse framkom det i 
materialet att miljön har stor påverkan på eleverna och deras chanser till rörelse. Det kan vara faktorer 
som utbyggnaden av skolan, borttagning eller nedskärning av exempelvis fotbollsplaner och utrymmet 
på skolan. Utbyggnaden av skolan kan störa eleverna och medföra att de inte vill vara ute och leka. 
Det kan också vara en säkerhetsfråga om det är stora byggställningar på skolan. Borttagning av 
exempelvis fotbollsplaner kan leda till mindre impulsiva förslag. Det kan påverka eleverna negativt 
eftersom utbudet av platsen minskar. Det kan också påverka eleverna eftersom det inte längre blir lika 
roligt att spela fotboll. Utrymmet kan också hämma fysisk aktivitet och rörelse. Det kan bli väldigt 
högljutt om det är många elever på liten yta. Utrymmet kan också påverka skolan på så sätt att det inte 
finns tillgång till exempelvis rörelserum. Att miljön kan påverka rörelse är även någonting som 
forskningen inom området slår fast vid. Där Janssen (2007) redogör för att en brist av fysiska miljöer 
bidrar till en mindre grad av fysisk aktivitet.   

När informanterna berättade om möjligheter till rörelse kom främst hinder upp. Informanterna gick in 
på samhällsutvecklingen och pratade om digitaliseringen och teknologianvändningen samt hur det kan 
påverka elevernas chanser till rörelse. Informanterna tog upp exempel som att eleverna ofta sitter still 
framför skärmar, speciellt hemma. Även användningen av mobiltelefoner kan påverka deras chanser 
till rörelse. Badland (M.fl., 2011) skriver också om detta då forskarna menar på att ökningen av 
skärmbaserade aktiviteter är en betydande faktor till den negativa hälsoutvecklingen.  

Det sista temat som skapades döpte vi till Engagemang. Informanterna berättade att pedagogernas 
engagemang kan påverka eleverna både positivt och negativt. Det framkom i materialet att 
informanterna mestadels tog upp det negativa. Informanterna berättade att det är stora barngrupper och 
få personal under verksamheten på fritids. Det kan påverka deras chanser som exempelvis att åka iväg. 
Jonsson och Lillvist (2019) menar också att stora barngrupper kan försvåra planerade aktiviteter. Det 
kan i sin tur påverka den sociala inlärningen men också valet av aktivitet. Valet av aktivitet kan vara 
av fysisk karaktär som då i sin tur påverkas av de stora barngrupperna.  

Andra exempel som kan hämma fysisk aktivitet och rörelse enligt pedagogerna var bland annat 
pedagogernas brist på intresse, motivation, bekvämlighet och ledningens engagemang. Pedagogernas 
brist på motivation och intresse kan leda till att mindre förslag som berör rörelseaktiviteter och 
bekvämlighet kan leda till att pedagogerna inte är öppna för förändring eller att testa nya saker. 
Aktiviteter utan planering kan leda till informellt lärande där vissa färdigheter inte dokumenteras. 
Jonsson och Lillvist (2019) skriver att det är just informellt lärande som oftast används under 
fritidsverksamheten.   

En av pedagogerna berättade att det inte finns några svårigheter med att driva fram förslag eftersom 
det fanns en stöttning från ledningen. För att pedagogerna ska driva fram förslag spelar ledningens 
engagemang och stöttning stor roll. Utan stöttning från ledningen kan bristen för motivation uppstå 
hos pedagogerna och planeringar av diverse rörelseaktiviteter kan påverkas. Detaljerade scheman med 
tid för planering kan underlätta pedagogernas möjlighet att effektivt bestämma vilka rörelselekar som 
ska göras och vilka redskap som behövs (Weaver, et al, 2016).  



Hur ser pedagogernas egna erfarenheter ut kring fysisk aktivitet och rörelse? 

Utifrån informanternas egna erfarenheter om fysisk aktivitet fick vi en bild av att ämnet är viktigt och 
att informanterna är positivt inställda till det. Vi vill dock påpeka att deras erfarenheter och vilja att 
ställa upp på intervjun kan påverka deras synsätt och inställning kring vårt ämne. Alla informanter 
hade även själva tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet, fem stycken hade deltagit i någon form av 
föreningsidrott under sin uppväxt. En intervjuperson hade inte deltagit i någon föreningsidrott under 
sin uppväxt men hon berättade att hon hade erfarenhet av fysisk aktivitet då hon var ute mycket i 
skogen och lekte under uppväxten. Informanterna berättade att det är viktigt med rörelse och något 
som bör uppmärksammas.   

Vi valde att inte gå in på informanternas nuvarande koppling till fysisk aktivitet och rörelse eftersom 
det kan vara ett sårbart ämne. Däremot var informanterna stolta över att de jobbar mycket med fysisk 
aktivitet under sin arbetstid. Vi fick många exempel på olika rörelseaktiviteter som fritidshemmen har 
och deras positiva inställning till ämnet. Att informanterna känner stolthet kring att de arbetar med 
rörelse kan liknas med det Saar, m.fl. (2012) skriver i sin studie där de menar att den aktiva kroppen 
ses som idealet på fritidshemmet. Även personalen som intervjuades i denna studie berättade att de 
kände skam när eleverna satt och utförde datorbaserade aktiviteter. Vilket det även indirekt går och se 
utifrån på våra informanter när de pratar om att de känner stolthet över att de jobbar mycket med 
fysisk aktivitet på sin skola. De hade kanske inte känt samma stolthet om skolan de arbetade på 
jobbade mycket med datorbaserade aktiviteter vilket då kan tolkas som att även de skolor som våra 
informanter arbetade på såg den aktiva kroppen som idealet.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Skola och Fritidshem ska erbjuda barn och unga daglig fysisk aktivitet. Samhällsutvecklingen har 
bidragit till att det finns ett behov av ökad fysisk aktivitet. Barns minskade grad av fysisk aktivitet 
börjar bli ett hälsoproblem. Därför är det viktigt som fritidspersonal att främja rörelse och fysisk 
aktivitet. Att vara mån om dess hinder och arbeta förebyggande på bästa sätt. Det står även i 
läroplanen att fritidshemmets syfte är att elever ska få möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
samt att de ska få tillfälle att känna rörelseglädje samt få ett intresse till att vara just fysisk aktiva 
(Skolverket, 2018). “Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att 
få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer”. (Skolverket, 2018, sida 23). Med detta i 
åtanke blir då de vi tar upp i denna uppsats ytterst relevanta för professionen. 

Slutsatser 
I denna undersökning har det framkommit att alla informanter såg positivt på rörelse och att det är 
viktigt för hälsan. Informanterna hade egna men olika erfarenheter kring fysisk aktivitet och rörelse. 
Det framkom både möjligheter och hinder med fysisk aktivitet och rörelse på fritidshem. Hinder som 
framkom i materialet berörde miljöns betydelse, engagemanget hos pedagoger och ledning samt vilka 
möjligheter det fanns för rörelse på arbetsplatsen. Möjligheter med fysisk aktivitet och rörelse på 
fritidshem berörde rörelseaktiviteter som sker dagligen och samarbetet mellan pedagogerna. 



Vidare forskning 
Fritidshemsverksamheten är ett relativt outforskat område och det behövs därför mer forskning inom 
det mesta som berör verksamheten. Rörelseförmåga och fysisk aktivitet är centralt i våra liv, det kan 
betydande både i vardagliga situationer men även inom fritidsaktiviteter. Det behövs fler studier kring 
hur elever kan motiveras och hur man kan få med dem som inte tycker om att röra på sig. Det går 
också att utveckla studien genom att undersöka hur pedagoger kan engageras till ämnet, hur ledningen 
ser och förhåller sig till ämnet samt om det finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga 
pedagogers åsikter. Majoriteten av de studier vi såg var av kvalitativ karaktär vilket kan leda till 
väldigt godtyckliga fynd och svar. Det skulle således vara intressant om mer forskning av kvantitativ 
karaktär kunde utföras inom fritidshemsområdet för att se samband mellan exempelvis 
utbildningsnivåer och antal aktiviteter som bedrivs.   

. 
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Bilagor  
Bilaga 1  
Hur länge har du arbetat inom fritidshem?  

-Har du varit på samma arbetsplats?  

-Har du arbetat med något annat? 

Vad är det bästa med ditt arbete?  

-Konkreta exempel?  

-Kan du berätta om en situation?  

Vad är rörelseglädje för dig? 

Berätta om dina tidigare erfarenheter kring fysisk aktivitet och rörelse.  

-Har du deltagit i någon föreningsidrott? Hur länge? Hur upplevde du det?  

-Vilka erfarenheter har du kring rörelse under din skoltid och fritid?  

-Fanns det fler möjligheter till rörelse förr än idag? I så fall Varför, Varför inte?  

Hur ser du själv på fysisk aktivitet och rörelse hos barn på fritidshemmet?  

-Märker du någon skillnad på elever efter de utfört en fysisk aktivitet eller rört på sig? Kan du ge 

exempel? 

-Ser du skillnad mellan åldrarna?  

Vilka skillnader ser du när det kommer till rörelse hos eleverna under din tid på fritidshemmet?  

-Varför tror du det är så?   

- Rörelseglädje 

På vilka sätt kan du och dina kollegor arbeta på i fritidshemmet för att bidra till en ökad fysisk 

aktivitet och rörelse?  

-Konkreta exempel 

Vad tror du det kan finnas för hinder när det kommer till fysisk aktivitet och rörelse på 

fritidshemmet?  

-Vad kan dessa hinder bero på? 

- Hur ser du själv på lösningar?  

- Hemmet/fritidshemmet  



Berätta lite om din syn på hur rörelse ska kunna främjas på fritidshemmet på längden?  

-Vad tror du kan göras för att inte tappa det som finns?( eller vad kan göras för att skapa rörelse och 

rörelseglädje?)  

-Hur ser framtiden ut?   

Hur ser du på samverkan mellan föreningsidrotten och skolan?  

-Har ni några exempel på denna skola?  

-Har du några förslag på hur det skulle fungera?  

-Finns det några positiva effekter?  

-Finns det hinder?  
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