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Abstract 
 
Physical activity at the after school programs.  

- A qualitative study on how after school teachers motivates students to daily physical 

activity at the after school programs.  

 

I den svenska läroplanen och i fritidshemmets allmänna råd står det att elever ska 

erbjudas daglig fysisk aktivitet. Forskningen visar dock att barn idag inte uppnår den 

rekommenderade fysiska rörelsen utan är mer och mer stillasittande. Utifrån denna 

bakgrund är syftet med denna studien att undersöka hur fritidspersonalen arbetar med 

fysisk aktivitet i sin verksamhet utifrån de tre forskningsfrågorna: Hur definierar 

fritidspersonal fysisk aktivitet på fritidshemmet?, hur arbetar fritidspersonal med daglig 

fysisk aktivitet? och vilka svårigheter ser fritidspersonal med att arbeta med fysisk 

aktivitet? Metoden som användes i studien var kvalitativ, där det användes intervjuer för 

att svara på forskningsfrågorna och för att få fram ett upplevelsebaserat 

inifrånperspektiv hos fritidspersonalen. Resultatet av genomförd studie visade att 

fritidspersonalen använder sig av olika motivationsstrategier för att motivera eleverna 

till fysisk aktivitet. De svårigheter som framkom handlade om inkludering av de elever 

som är inaktiva samt brist på planeringstid och dokumentation. Olika syn på tävlingar 

var även det en svårighet hos fritidspersonalen. För att mäta den dagliga fysiska 

aktiviteten krävs det att fritidspersonalen dokumenterar ner styrda aktiviteter vilket 

saknas i den här undersökningen. Däremot visade det sig att de elevgrupper som 

undersöktes ofta var aktiva på eget initiativ, ett resultat som kan problematiseras.  

 
 
Nyckelord 
 
Daglig fysisk aktivitet, motivation, rörelse, fritidspersonal, fritidshemmet, stillasittande 

elever, styrda aktiviteter 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att göra en undersökning om daglig fysisk aktivitet på fritidshem. Det vi vill 

ta reda på är hur fritidspersonalen definierar och arbetar med målet skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 

(Skolverket, 2011. Rev. 2018. s.7). Detta mål står även med i de allmänna råden för 

fritidshemmet (Allmänna råd med kommentarer fritidshem, 2014. s.54). Vi tycker att 

detta ämnesområde är intressant att forska vidare om då det har visats att svenska barn 

är dem mest stillasittande barnen i Norden enligt riksidrottsförbundets artikel (RF, 

2018). Därför vill vi se hur det faktiskt, rent konkret, kan se ut på fritidshemmet. 

Eftersom att det saknas forskning idag på fritidsverksamheten och fritidspersonalens 

uppdrag anser vi att det borde forskar mer kring detta.  

 

Varför vi valt att undersöka detta är för att barn och ungdomar rör sig för lite idag. 

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna meningsfull fritid (Skolverket, 2011. Rev. 2018) 

och enligt Vetenskap och hälsa är det på fritiden som barn är som minst aktiva därför är 

det viktigt att fritidshemmet arbetar med daglig rörelse (Vetenskap och hälsa, 2017).  

 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människans hälsa och välmående. 

Definitionen av fysisk aktivitet innebär all typ av rörelse exempelvis idrott, lek, motion 

och friluftsliv. Genomförandet av fysisk aktivitet kan minska risken för att drabbas av 

fetma, diabetes och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 

2013). I vår undersökning kommer fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som 

utövas på fritidshemmet i form av styrda aktiviteter. Våra erfarenheter bygger främst på 

våra verksamhetsförlagda utbildningar. Erfarenheterna inom området är att vi sällan har 

upplevt styrda aktiviteter i form av rörelse. När eleverna är aktiva har de själva valt 

detta, till exempel att de spelar fotboll under den fria leken. Det vi har sett är att det 

oftast är samma elever som utför en aktiv lek samt att det är samma elever som 

vanligtvis är inaktiva. Det som vi vill studera är hur fritidspersonalen definierar och 

arbetar med daglig fysisk aktivitet då det är en rekommendation skriven i de allmänna 

rådet för fritidshemmet och även i styrdokumenten som fritidspersonalen ska förhålla 

sig till (Allmänna råd med kommentarer fritidshem, 1999).  
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Då fritidshemmet inte är obligatorisk och verksamheten sker efter lektionstid kan 

fritidspersonalen vara till stor hjälp och nytta för att motivera eleverna till att vilja röra 

på sig och uppnå daglig fysisk aktivitet, exempelvis kan styrda aktiviteter vara ett 

verktyg för att öka deras motivation. Detta anser vi är relevant och viktigt i och med att 

svenska barn blir allt mer stillasittande. Enligt Holmberg (2018) har den dagliga fysiska 

aktiviteten minskat kraftigt bland ungdomar sen år 2000. Forskarna kan inte säga vad 

minskningen beror på men kopplar den gärna till det extrema ökandet av 

internetanvändning. Ansvaret ligger inte enbart hos föräldrarna utan skolan och 

idrottsrörelsen är minst lika ansvariga för att den fysiska aktiviteten ska vara givande 

(Holmberg, 2018). Eftersom fysisk aktivitet har minskat drastiskt anser vi att lärarna har 

en viktig uppgift under skoldagen att få eleverna att utföra någon form av fysisk 

aktivitet. I Holmbergs intervju kan vi läsa att en 14-åring endast gick totalt 24 steg 

under lördagen eftersom han enbart var hemma den dagen. Därmed ligger ansvaret mer 

hos föräldrarna under helgerna.  Det som uppfattas är att när barn är aktiva utanför 

skolan så handlar det om att de är medlemmar i någon form av föreningsidrott där de får 

möjlighet att röra på sig på kvällar och helger.  
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2. Syfte  
Syftet med vår undersökning är att få en djupare förståelse för hur fritidspersonalen på 
fritidshemmet arbetar med daglig fysisk aktivitet. Studien handlar om hur personalen 
kan motivera eleverna till fysisk aktivitet genom användning av motivationsstrategier 
som teori, samt vilka svårigheter som kan uppstå i verksamheten och i personalens 
praktiska arbete på fritidshemmet. 
 
2.1 Frågeställningar  
 

● Hur definierar fritidspersonal fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

● Hur arbetar fritidspersonal med daglig fysisk aktivitet? 

● Vilka svårigheter ser fritidspersonal med att arbeta med fysisk aktivitet?  
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3. Tidigare forskning 
Utifrån de databaser med tidigare forskning finns det begränsat med studier gällande 
vårt valda ämne, fysisk aktivitet på fritidshemmet. De studier som finns är inriktade på 
förskolan, grundskolan samt hur ledare utanför skolan motiverar barn till fysisk 
aktivitet, exempelvis inom föreningsidrotten. Ledare och fritidspersonal är båda 
relevanta för denna studie eftersom de båda strävar efter att få barn till att röra på sig. 
Detta medför att vi fokuserar på hela skolverksamheten, men även i viss mån på barns 
fritid utanför skolan. 
 
3.1 Fysisk aktivitet i skolan 
En tidigare genomförd studie vid namn Bedömningar om ungas rörelseförmåga - en 
idrottsvetenskaplig problematisering och validering (Tidén, 2016), handlar om barn och 
ungdomars rörelseförmåga så som grovmotoriska grundformer, sammansatta 
grundformer och komplexa rörelser. Avhandlingen beskriver hur de tolkas och bedöms i 
skolsammanhang. Det används både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder. 
Studien är uppdelad i fyra olika delstudier och det var cirka 1800 elever som deltog i de 
olika delstudierna. Eleverna gick i årskurserna 3, 6 och 9, det  vill säga från 9 – 16 år. 
Studien poängterar att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna till god hälsa 
hela livet. En god rörelseförmåga kan vara en grund för att ungdomar och barn ska lära 
känna tillit till sin egna kropp för att bli tryggare till att våga delta i fysiska aktiviteter 
(Tidén, 2016). Vidare menar Ericsson (2003) under samma tema att det är viktigt att öka 
kunskapen mellan barns relationer kring koncentrationsförmåga, motorik och 
skolprestationer. Denna undersökning är en delstudie i Bunkefloprojektet som innebar 
ett försök att arbeta mot en hälsofrämjande livsstil hos skolbarn. Metoden var 
kvantitativ och hade en hypotetisk-deduktiv ansats och utgick från tre olika hypoteser. 
Dessa tre hypoteser var att se ifall barns grovmotorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer i svenska och matematik förbättras genom ökad fysisk aktivitet och 
extra motorisk träning i skolan. Studien gick ut på att analysera statistik genom 
motorikobservationer samt provresultat i skolämnen. Totalt bestod studien av 251 elever 
i årskurs 2 och 3. Skolans idrottsundervisning utökades från två till tre lektioner i 
veckan samt att skoldagen utökades med 45 minuters obligatorisk rörelselektion. Det 
innebar att skolans elever fick minst fem rörelselektioner i veckan under hela sin 
grundskoletid i nio år. En hypotes som Ericsson (2003) hade var ifall om barns 
grovmotorik kommer att förbättras genom ökad fysisk aktivitet och med mer motorisk 
träning i skolan. Resultatet visade sig stämma överens med denna hypotes, det vill säga 
att barnen, efter genomförd studie fick en bättre grovmotorik (Ericsson, 2003). 
 



  
 

5 

Jenny Isberg (2009) har genomfört en studie som heter Viljan till fysisk aktivitet som 
handlar om att motivera barn och ungdomar till att bli mer fysiskt aktiva. De som deltog 
i studien var ungdomar i åldrarna 12 – 16 år och totalt var det 122 stycken från två olika 
skolor. Det var även fyra idrottslärare som deltog. Studien lyfter motivation till fysisk 
aktivitet hos barn men också att få dem att vilja fortsätta även i framtiden. Syftet var att 
se ifall om en träningsdagbok kan motivera människor att fortsätta ha ett aktivt liv. 
Studien är uppdelad i tre delstudier som bygger på en träningsdagbok för eleverna, 
validering av träningsdagbok samt uppföljning. Träningsdagboken var till för 
ungdomarna att registrera sin fysiska aktivitet. Den var också tänkt som motiverande för 
ungdomarna att fortsätta med fysisk aktivitet efter genomförd studie. Validering av 
träningsdagboken handlade om att se om träningsdagboken stämde överens med 
verkligheten med hjälp av exempelvis en stegräknare. På detta sätt fick 
träningsdagboken en hög validitet. Uppföljning av studien skedde efter 4,5 år. Denna 
uppföljning gjordes för att se om ungdomarna var lika aktiva före som efter 
genomförandet av träningsdagboken. Resultatet av träningsdagboken visade att 
ungdomarna blev mer motiverade till att vilja röra på sig då träningen dokumenterades 
(Isberg, 2009).  
 
3.2 Att motivera barn till rörelse  
Ledarna och barnidrotten - idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran är en 
doktorsavhandling skriven av Karin Redelius (2002). Studien handlar om att öka 
kunskapen om ledargruppen med avseende på vilka de är, vad de har för idrottssyn, hur 
de värderar sitt uppdrag och vad de vill ge barnen. Det är idrottsrörelsens ledare som 
står i fokus. De som deltog i studien var idrottsledare, lärare och fritidsledare och totalt 
var de cirka 1600 stycken. Metoderna som användes i studien var både enkätfrågor och 
intervjuer. Det som framkom efter genomförd studie var att alla respondenter ansåg att 
det var viktigt för barnen att känna en gemenskap i form av en idrottsgrupp. Det som 
skiljde respondenterna åt var synen på tävling. Vissa ansåg att det var viktigt med 
tävling då barnen ska lära sig motgångar medan andra ansåg att rörelseglädjen spelade 
större roll (Redelius, 2002). Inom samma ämne har Thedin Jakobsson (2015) skrivit en 
avhandling om att öka kunskapen om barn och ungas intresse till föreningsidrott, vad 
som får dem att fortsätta och varför. Hon lyfter i avhandlingen att det är viktigt att 
aktiviteter är organiserade för att ge möjlighet till utveckling, lärande, gemenskap och 
delaktighet. Detta kan leda till att fler fortsätter med föreningsidrott så länge som 
möjligt. Idrottsledare har en viktig roll, ifall om de har ett stort engagemang så kommer 
fler att stanna kvar. Metoden som användes var både kvalitativ och kvantitativ med både 
enkäter och intervjuer. I studien deltog cirka 2000 elever från 9-16 år på 48 skolor.  
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3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns ett tydligt mönster i den tidigare forskningen kring fysisk aktivitet att det får 
med sig goda hälsoeffekter (Ericsson, 2003). Vi har upptäckt att det finns en 
sammanhängande tråd i studierna. Redan i ung ålder är det bra med en god 
rörelseförmåga för att tidigt lära känna tillit till sin egna kropp och därmed få 
självförtroende till att våga delta i fysiska aktiviteter (Tidén, 2016). Det finns också ett 
samband mellan motoriska färdigheter och koncentrationsförmåga som kan leda till 
bättre skolprestationer om man är mer fysisk aktiv. För att hitta viljan till att utöva 
fysisk aktivitet livet ut är det viktigt med motivation och det kan idrottsledare men även 
lärare ha en stor inverkan på (Ericsson, 2003). Idrottsledare kan skapa gemenskap och 
delaktighet hos barn vilket kan göra att de stannar kvar länge och därmed kan fysisk 
aktivitet bli en naturlig del i deras framtida liv (Redelius, 2002).  
Det som skiljer forskningen är att vissa är mer skolrelaterade och vissa är mer åt 

föreningsidrotten. En del studier sträcker sig under flera års arbete för att se en 

utveckling. En likhet är att metoderna som har används grundar sig både på kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga metoder.  
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4. Teori och begrepp 
 

4.1 Begrepp 
Nedan följer hur vi i denna uppsats syftar till att definiera viktiga begrepp som är 
återkommande och som kommer användas i vår analys.  
 
Fysisk aktivitet 
Definitionen av begreppet fysisk aktivitet beskriver folkhälsomyndigheten (2013) 
tydligt. Denna definition utgick vi ifrån i vår undersökning.  
 

Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under 

såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, 

kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv (Folkhälsomyndigheten, 2013 s.1). 
 
Daglig fysisk aktivitet 
Daglig fysisk aktivitet använde vi i vår undersökning som utgångspunkt. Med detta 
begrepp menar vi att både idrott, lek, motion och friluftsliv ingår, definieras i skolan. 
Ordet daglig i vår forskningsfråga menar vi att dagligen röra på sig minst 30 minuter i 
någon form av fysisk aktivitet.  
 
Idrott, lek, motion och friluftsliv  
Fysisk aktivitet definieras både i skolan samt på fritiden. Idrott och hälsa är ett 
obligatoriskt skolämne men idrott är även något barn kan utföra på sin fritid, så som 
fotboll eller dans. Leken kan vara både fri och styrd. Med motion menar vi att det kan 
handla om hur barn tar sig till och från skolan det vill säga vardagsmotion, till exempel 
att cykla eller promenera. Friluftslivet kan barn ha tillgång till både på fritiden och i 
skolan, så som att vistas i skogen. Exempelvis kan det vara utedag på fritidshemmet 
eller att vara ute i naturen på sin fritid.  
 
Motivation  

Motivation är ett mångbottnat begrepp som vi i denna uppsats definierar som att få 

elever att göra någonting som de kanske inte hade gjort annars. Det vill säga, att lärare 

lyckas förmedla en drivkraft till eleverna att utföra fysiska aktiviteter.   

 



  
 

8 

 
 
4.2 Vetenskapsteoretisk ansats - fenomenologi  
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som vi kommer att utgå från i vår undersökning 
ligger närmast den fenomenologiska teorin. Denna teori beskrivs som läran om det som 
visar sig, såsom något upplevs. Det handlar om att kunna förstå något genom någon 
annans ögon det vill säga genom människors olika upplevelser, åsikter och tolkningar 
(Allwood & Erikson, 2017). I denna uppsats fall är detta fritidspersonalen. Denna 
kunskap skulle byggas på människans egna upplevelser om ett fenomen. Kunskap är hur 
något upplevs snarare än antaganden kring fenomenet (Allwood & Eriksson, 2017). 
Fenomenet som vi undersöker är fysisk aktivitet i allmänhet, men i skolverksamheten i 
synnerhet.  
 
4.2.1 Teoretiskt ramverk – Motivationsstrategier  
En annan utgångspunkt vi valde att utgå ifrån i vår undersökning var 
motivationsstrategier. Detta för att vi ville komma närmare perspektivet på hur 
fritidspersonalen konkret arbetar med pedagogiska inslag kopplat till fysisk aktivitet. 
Valet av denna teorin är för att lättare kunna förstå fritidspersonalens engagemang och 
komma åt deras arbetssätt för att motivera elever till fysisk aktivitet. Det är ett viktigt 
inslag att fritidspersonal vet hur de ska motivera eleverna. I denna studien så kopplas 
pedagogiskt ledarskap samman med lärares olika motivationsstrategier. 
 
Jensen & Löw (2016) beskriver pedagogiskt ledarskap, som en balans mellan frihet och 
styrning. I grunden handlar detta om att eleverna ska få goda förutsättningar och att 
involveras i verksamhetens arbete. De ska kunna få friheten att kunna följa sina 
intressen och kunna få möjlighet till att kunna ta egna initiativ. Det handlar även om att 
den pedagogiska läraren ska kunna skapa ramar och regler för eleverna och deras egna 
vilja till att lära. Författarna poängterar även att styrda aktiviteter bör finnas för att 
eleverna ska få en vägledning i det som förväntas. Något som Jensen & Löw (2016) 
även tar upp är att finna en balans mellan omsorg och intimitet. Det handlar om att 
stötta och underlätta lärprocesser för elevens olika intressen och behov samt anpassade 
uppgifter efter en enskild elevs förutsättningar. Balansen blir mellan att som 
fritidspersonal att ställa upp som medspelare i elevernas lärprocess och samtidigt leda 
eleverna i en rätt och bestämd riktning. Vi anser att detta kopplas ihop bra till 
fritidshemmets uppdrag då uppdraget i kapitel fyra lägger stor vikt vid att 
fritidsverksamheten ska vara upplevelsebaserat och situationsstyrt (Skolverket, 2011 
rev. 2018). Med detta menas att eleverna ska ha en meningsfull fritid och att lärarna ska 
ha detta i åtanke.  
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En teori som Jensen & Löw (2016) förklarar är att pedagogiskt ledarskap sägs innebära 
att vara ledare för lärande, relationer och undervisning. Fritidspersonalen använder sina 
didaktiska, psykologiska och pedagogiska insikter när läraren planerar och organisera 
en undervisning. Det är fritidspersonalen som är ledare för den demokratiska 
gemenskapen och som ska utforma den didaktiska ramen, detta är ett av 
fritidspersonalens viktigaste motivationsstrategier. Utifrån denna teori vill vi få fram hur 
lärarna förbereder sig inför en aktivitet med till exempel en pedagogisk planering, det 
vill säga att lärarna förhåller sig till den didaktiska triangeln. Denna triangel är ett 
förhållningssätt för lärare att arbetar utifrån frågorna vad, hur och varför. Vad- frågan 
ska spegla vad som ska genomföras. Hur-frågan handlar om hur en aktivitet ska 
genomföras och varför-frågan innebär att varje aktivitet ska ha ett syfte (Lindström & 
Pennlert, 2016). Ett annat viktigt uppdrag av fritidspersonalen enligt Jensen & Löw 
(2016) är att ingen kan lära sig något av någon, utan det gäller att fritidspersonalen ska 
väcka nyfikenhet hos eleverna till att vilja lära sig. Med detta menas att läraren ska ge 
samspel mellan urval av material och målsättningar för att ge förutsättningar till att 
utvecklas. Detta är relevant att undersöka för att se vilka förutsättningar som finns på de 
olika fritidshemmen kring begreppet daglig fysisk aktivitet.  
 
Jensen & Löw (2016) beskriver att det finns olika sorters regier som en undervisande 
fritidspersonalen kan använda sig av för att eleven ska motiveras. De beskriver det som 
att det är läraren som är regissören. I Pedagogiskt ledarskap; Om att skapa goda 
relationer i klassrummet tar författarna upp sju vanliga regler som används för att 
försöka påverka elevernas beteende så att eleverna uppträder och arbetar så som 
fritidspersonalen vill. Ordet regi kommer i början från teaterns språk och betyder mer 
eller mindre olika sätt att vara på, olika roller. Vi har valt att fördjupa oss i fem olika 
regier som vi anser är mest relevanta i vår undersökning. Instruerande regi används 
under hela skoldagen då läraren hela tiden förklara och instruerar eleverna på uppgifter 
som ska genomföras. För att koppla ihop detta till fysisk aktivitet så är denna regi 
naturlig att använda eftersom fritidspersonalen måste instruera eleverna i 
undervisningen. En lärare som själv rör på sig och visar till exempel hur en aktivitet 
eller övning ska genomföras är alltså framgångsrikt i denna regin eftersom läraren ger 
instruktioner.  
 
Regel- och positionsrelaterade regi handlar om regler och ens sociala position, till 
exempel när fritidspersonalen instruerar något så förväntas eleverna vara tysta och 
lyssna på informationen när en genomgång av en styrd aktivitet sker.  
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Kopplat till fysisk aktivitet handlar denna regi exempelvis om att läraren ska kunna ha 
ordning på sin elevgrupp och ge eleverna förutsättningar för att kunna genomföra 
fysiska aktiviteter.  
Nästa regi kallas regi med morötter, denna handlar om att fritidspersonal ger eleverna 
något motivationshöjande, det vill säga en anledning, för att öka deras motivation. Ett 
exempel kan vara att eleverna hjälps åt att plocka iordning efter en aktivitet och att 
fritidspersonalen ger eleverna en morot som de vet eleverna uppskattar. Kopplat till vårt 
ämne innebär detta att något positivt sker efter genomförd fysisk aktivitet på 
fritidshemmet. Förstärkande regi handlar om att ge eleverna positiv förstärkning, 
beröm och feedback. Det handlar om att uppmuntra dem för något de gör bra istället för 
att poängtera ett felaktigt beteende för mycket. Till exempel hur fritidspersonalens 
inställning kring elevernas olika behov, vissa elever behöver mer stöttning än andra. 
Denna regi kan motivera eleverna att vilja fortsätta att göra fysiska aktiviteter. Den sista 
regin heter diskursiv regi och den innebär att fritidspersonalen förklarar med argument 
varför eleverna ska utföra eller genomföra en viss aktivitet. Alla aktiviteter som 
genomförs ska ha ett syfte utifrån läroplanen och fritidspersonalen ska kunna 
argumentera, både skriftligt och muntligt, varför aktiviteten ska genomföras (Jensen & 
Löw, 2016). Den diskursiva regin innebär alltså att lärare ska hjälpa eleverna att förstå 
vad fysisk aktivitet är bra för, exempelvis ur ett hälsoperspektiv eller liknande.  
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5. Vetenskaplig metod 
Utifrån vårt syfte har vi har valt att använda den fenomenologiska ansatsen och denna 
ingår under den kvalitativa metoden. Den ligger närmast vår undersökning eftersom vi 
vill få fram inifrånperspektivet ifrån våra urvalsrespondenter (Allwood & Erikson, 
2017).  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar i vår undersökning har vi använt oss av en 
kvalitativ vetenskaplig metod. Denna metod är en datainsamling där man vill komma åt 
inifrånperspektivet det vill säga känslor, tankar, åsikter, uppfattningar och erfarenheter. 
Metoden mäts inte utan den bekräftar att något finns och hur något fungerar. Kvalitativa 
metoder bygger huvudsakligen på intervjuer eller observationer (Ahrne & Svensson, 
2015). I vårt arbete har vi använt oss av intervjuer med våra respondenter eftersom vi 
ville åt deras upplevelser kring begreppet daglig fysisk aktivitet. Enligt Ahrne & 
Svensson (2015) används intervjuer för att samla kunskaper om olika sociala 
förhållanden men också frågor om människors känslor och upplevelser. Det kan uppstå 
svårigheter med att genomföra en intervju. Det ska planeras, intervjun ska genomföras, 
transkriberas samt analyseras. Det krävs förberedelser innan genomförandet ska äga 
rum för att intervjun ska ge ett användbart resultat i slutändan.  
 
Det finns olika typer av intervjuer att använda sig av. Vi valde att använda oss utav 
semistrukturerade intervjuer i vår undersökning för att ta reda på hur fritidspersonalen 
arbetar med daglig fysisk aktivitet. Semistrukturerade intervjuer är löst strukturerade 
intervjuer där man använder sig av fasta frågor men kan också komplettera med öppna 
frågor. Det finns en fördel med att anpassa frågorna i den ordning de ställs än om man 
enbart har strukturerade frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Vi hade förbestämda frågor 
med oss men vi ställde även spontana frågor väl på plats. Varför vi valde att genomföra 
intervjuerna på detta sätt var för att få en större inblick i hur våra respondenter arbetar 
med daglig fysisk aktivitet på respektive fritidshem. De strukturerade frågorna använde 
vi som grund i intervjuerna och beroende på svaren vi fick kunde spontana frågor ske 
(Ahrne & Svensson, 2015).  
 
5.1 Urval 
För att vi skulle kunna genomföra våra intervjuer behövde vi ta reda på vilka som var 

mest lämpade i vår undersökning. Med lämpliga menar vi personer som arbetar på 

fritidshem. I vårt fall var två av personerna utbildade fritidspedagoger medan de andra 

två hade ingen fritidspedagogutbildning.  
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Vi använde oss utav ett så kallat tvåstegsurval som innebär att vi tog först reda på vilken 

organisation vi skulle vända oss till och sedan vilka specifika personer vi ville intervjua 

(Ahrne & Svensson, 2015). Organisationen är en grundskola belägen i södra Sverige 

och våra urvalspersoner blev fyra lärare som arbetar på skolans olika fritidshem. Det 

första fritidshemmet vi besökte var på mellanstadiet, det vill säga årskurs 4-6. Där 

arbetade en utbildad fritidspedagog som vi har valt att kalla Kim, som har arbetat som 

fritidspedagog på skolan i 29 år. Den uppfattningen vi fick genom vår intervju med 

Kim, var att hen var insatt i sitt uppdrag och hade en god inställning till fysisk aktivitet. 

På fritidshemmet där Kim arbetar var det cirka 50 elever inskrivna på fritidshemmet. 

Hen var själv mycket fysisk aktiv på sin fritid.  

 

Det andra fritidshemmet vi besökte arbetade Alex som vi valt hen att kalla. Även Alex 

har arbetat på skolan i 29 år och har en fritidspedagogutbildning. Avdelningen som 

Alex arbetade på var på lågstadiet, det vill säga årskurs 1-3. På fritidshemmet var det 

cirka 60 elever inskrivna. Hen var också mycket fysisk aktiv på sin fritid och hade en 

god inställning av rörelse.  

 

Det tredje fritidshemmet vi genomförde intervjuer på var förskoleklassavdelningen. Där 

arbetade två barnskötare som vi valt att kalla Love och Tintin. Love har arbetat på 

skolan i 13 år medan Tintin har arbetat där i 4 år. Mellan dessa respondenter var det ett 

stort åldersspann. Det är cirka 55 elever inskrivna på fritidshemmet. På deras initiativ 

ville de samköra intervjuerna för att kunna hjälpa och stötta varandra i och med ingen 

utav dem har fritidspedagogutbildning. Tintin hade en fysisk aktiv fritid medan Love 

var mer inaktiv. Inställningen till att elever bör röra på sig höll de båda med om var en 

viktigt del i verksamheten.  

 
Vi valde ut dessa fyra lärare eftersom vi ville få fram hur de arbetar med daglig fysisk 

aktivitet på respektive fritidshem. Valet att endast genomföra undersökningen på en 

skola istället för på flera skolor gjorde vi för att skolan är stor och har flera fritidshem. 

Respondenterna arbetar på olika fritidshem, därmed fick vi fram olika perspektiv om 

hur de arbetar kring det vi undersökte om, det vill säga arbetet med daglig fysisk 

aktivitet. Varför vi valde att genomföra intervjuerna på olika fritidshem var för att 

respondenterna inte skulle kunna påverka varandra i deras svar.  
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Vi har valt att kalla personerna som intervjuas för respondenter eftersom Ahrne & 

Svensson (2015) menar att respondenten är den som svarar på frågor så som de 

formuleras av intervjuaren, det vill säga av oss.  

 
5.2 Forskningsetiska överväganden  
Forskningsetiska överväganden är något man måste förhålla sig till när ett 

forskningsarbete ska genomföras. De etiska överväganden grundar sig på fyra olika 

principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. De fyra principerna vävs in i varandra. Informationskravet handlar om 

att deltagarna ska få en information om vad de ska delta i. Detta för att de ska kunna ta 

ställning om de vill medverka eller inte. Informationen som ska meddelas är 

forskningens syfte, metod och hur datainsamling kommer bevaras. Samtyckeskravet går 

in i informationskravet när personen blivit informerad och sedan samtycke om att delta i 

undersökningen. När en person tackat ja till att medverka så ska forskaren kunna 

garantera konfidentialitet vilket innebär hur man tar hand om sin insamlade data på ett 

säkert och slutet sätt. Med detta menas att ingen annan ska kunna ha tillgång till 

uppgifterna och att personerna förblir anonyma. All information som finns med i 

forskningsarbetet såsom plats, personer eller andra uppgifter som kan kopplas till 

individen ifråga får inte komma fram. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär 

att det material som samlats in enbart ska användas till forskningsändamål. Det är 

viktigt att informera respondenterna vad arbetet ska nyttjas till. Nyttjandekravet hänger 

samman med konfidentialitetskravet eftersom det handlar om individers integritet 

(Kalman & Lövgren, 2012).  

 

Dessa fyra etiska principer förhöll vi oss till under vårt arbete. Det vi började med var 

att skicka ut ett mail till varje respondent med all tänkbar information, det vill säga ett 

missivbrev som ingår i informationskravet. Där skrev vi bland annat vårt syfte samt 

våra forskningsfrågor. Vi skrev även hur intervjun skulle gå tillväga med inspelning av 

ljud och anteckningar. Vi informerade om vad vi skulle använda materialet till samt att 

allt skulle förbli anonymt. Här förhåll vi oss till konfidentialitetskravet, det vill säga att 

materialet endast används av oss. Respondenterna skickade svar tillbaka med samtycke 

och att de ville ställa upp på en intervju. Därmed uppfylldes samtyckeskravet. Därefter 

bestämdes tid och plats för vårt genomförande. Väl på plats påminde vi respondenterna 

ytterligare om de etiska principerna för att de skulle känna sig trygga med materialets 

användning. 
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5.3 Tillvägagångssätt  
Innan vi genomförde våra intervjuer skrevs en intervjuguide. Med detta menas att vi 

förberedde olika frågor om fysisk aktivitet som vi skulle ställa till våra respondenter. 

Detta för att kunna komma förberedda och att ha en stabil grund att luta oss tillbaka på. 

Intervjuguiden hjälpte oss att följa en röd tråd genom intervjuerna och för att inte missa 

någon fråga (Back & Berterö, 2016). 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte istället för en telefonintervju då 

intervjun kan bli mer formell samt att samtalet inte får samma flyt. Vi valde även att 

intervjua våra respondenter på deras arbetsplats. Tid och plats bestämdes gemensamt via 

mail. Genomförandet skedde med våra fyra respondenter vid fyra olika tidpunkter under 

en dag.  

 

Datainsamlingen av intervjun samlades in genom anteckningar och ljudinspelning. Vi 

valde att använda oss av båda aspekterna eftersom vi var två stycken, då en av oss 

koncentrerade sig på att ställa frågorna medan den andra antecknade och tog hand om 

tekniken. Anteckningarna gjordes för att eventuellt kunna beskriva miljö, känslor och 

grimaser då ljudinspelningen inte kan spegla det. Ljudinspelningen skedde via en 

mobiltelefon och vi testade tekniken innan för att vara säkra på att det skulle bli bra 

ljud. För att inte missa några detaljer som kan vara viktiga i vår undersökning valde vi 

att använda oss av just ljudinspelning (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

När intervjuerna hade genomförts var nästa steg att skriva ut ljudmaterialet i ett 

dokument det vill säga, transkribera. Ahrne & Svensson (2015) skriver att 

transkribering kan göras på olika sätt. Antingen köps tjänster där någon annan skriver ut 

intervjuerna åt dig eller lyssnar du på inspelningen själv där du kan stoppa och spela 

upp ljudet igen. Det finns en risk med att någon annan sköter transkriberingen och det 

kan vara att personen inte förstår sammanhanget. Därför valde vi att göra 

transkriberingen själva eftersom vi genomförde intervjun och vi känner till materialet. 

Vi valde även detta på grund av konfidentialitetskravet, det vill säga anonymitet, som 

ingår i de forskningsetiska principerna (Kalman & Lövgren, 2012). Enligt Back & 

Berterö (2016) underlättar det att namnge de olika respondenterna med till exempel 

siffror eller andra namn, detta för att det ska bli enklare att följa med i texterna samt att 

anonymiteten blir säkrare.  
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Därför valde vi att i vårt utskrivna material att döpa om våra respondenter till 

könsneutrala namn, Alex, Kim, Tintin och Love. För att vi anser att det är enklare att ha 

med namn än att använda oss utav siffror. Könsneutrala namn valde vi också för att inte 

någon ska kunna identifiera personerna.  

 

5.4 Analysering av empiri 
När transkriberingsmaterialet hade skrivits ut ordagrant var det tid nog att analysera vår 

data. För att kunna analysera datan användes fyra steg som ingår i en transkription 

enligt Back & Berterö (2016). Steg 1 innebär att noggrant läsa varje intervju. Medan 

läsning sker av transkriptionerna är det bra att anteckna frågor och reflektioner. Det är 

även bra att notera beskrivningar av händelser samt notera språkliga kommentarer. I den 

andra steget det vill säga steg 2, så läses texterna ytterligare en gång och delas in i olika 

teman. Utifrån texternas sammanhang och innehåll ges temat ett namn, till exempel 

“Fritidspersonalens definition av fysisk aktivitet”. Steg 3 handlar om att belysa de olika 

beskrivande teman som har framkommit och för att sedan sortera de i så kallade kluster, 

det vill säga områden. Under detta steget urskiljs likheter och olikheter. Det sista steget 

är steg 4 i analysen och det innebär en sammanfattande tabell med citat som belyser 

varje kluster. Tabellen ska helst återspegla texternas innebörd och struktur. För att 

analysen ska vara fullgod måste den ha tolkats, därmed får den inte enbart präglas av 

beskrivningar (Back & Berterö, 2016). Dessa fyra steg följdes noggrant när 

analyseringen av vårt datamaterial gjordes.  
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6. Resultat 
Resultatet av den insamlade datan har vi valt att kategorisera i olika teman utifrån våra 

forskningsfrågor. Detta för att enklare kunna strukturera upp vårt material. Här kunde vi 

tydligt se vilka likheter och olikheter som framkom i svaren vi fick av våra 

respondenter. Här nedan följer tre väl utvalda teman ur vårt resultat som är kopplat till 

vårt syfte och frågeställningar. För att hålla oss till de etiska principerna har vi bytt ut 

namnen på respondenterna till könsneutrala namn för att säkerställa deras anonymitet i 

den mån det går. 

 

6.1  Fritidspersonalens definitionen av fysisk aktivitet 
Vi frågade våra respondenter hur de definierar begreppet fysisk aktivitet och här nedan 

presenteras resultatet av deras svar. “Jag tycker det är all rörelse som man gör. Både 

planerad och oplanerad.” - Kim.  

Alex svarade på frågan: 

 
Fysisk aktivitet är ju rörelse och inte att sitta still då kroppen ska vara i rörelse hela tiden.. 

sen kan ju pulsen höjas och sänkas det behöver ju inte va aktiva hela tiden om man säger så 

man svettas. – Alex 

 

Tintin och Loves svar löd, ”Det är väl att dom ska hålla på att röra på sig så mycket 

som möjligt.”- Love. ”Det kan vara lek, både inne och ute.”- Tintin.  

 

Det gemensamma svaret som våra respondenter kom fram till var att fysisk 

aktivitet handlade om all typ av rörelse men med olika synvinklar.  

 

6.2 Arbetet med daglig fysisk aktivitet på fritidshemmet  
 
På alla fritidshem ansåg personalen att barngrupperna var mycket aktiva. Det var bara 

några fåtal elever på varje avdelning som var mindre aktiva. Eleverna var själva 

initiativtagare till att vara aktiva, det var inget som blev påtvingat från personalens håll. 

Eleverna ville gärna vara ute och till exempel spela fotboll eller bandy. Här nedan följer 

ett citat från vår respondent Alex som svarade på frågan om de har fler aktiva eller 

inaktiva elever.  
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Jag skulle säga att dom är mer aktiva här, det känns som att dom är mer stillasittande 

hemma. Så att dom försöker väl få ut all sin ja, kreativitet, och allt här hos oss för vi har 

inte så mycket det här med paddor och sådana grejer utan dom har så mycket sånt hemma. 

I detta området är ju väldigt socioekonomiskt högt, och dom flesta har datorer, egna 

datorer och det spelar ingen roll hur gamla dom är så att vi försöker ju att få dom mer 

aktiva på så vis. - Alex  

 

Personalen har även olika sätt att arbeta kring inkludering av de elever som har svårare 

att delta i styrda aktiviteter. Kim deltar aktivt själv i aktiviteten för att motivera de 

elever som inte gör det självmant medan Alex vill att alla elever ska prova en gång och 

vill inte eleverna delta så kan det uppstå tvång. Tintin och Love använder sig av en 

observationsmetod, detta innebär att eleverna få stå bredvid och observera aktiviteten 

tills de själva känner sig bekväma i att våga delta. Här följer två utdragna citat från 

intervjun med Love och Tintin: 

 
… och det är alltid dom som gärna vill se lite hur leken går till eller vad ska ni göra, sen 

glider dom med och sen.. - Love  

... och sen är ju vi med och då kan man liksom säga att, du kan haka på mig här. Så är 

dom med bredvid mig en liten stund men sen när dom bli bekväma i det så då. - Tintin 

 

Kim berättade att det främst är på loven de kan arbeta mer med fysisk aktivitet då de har 

mer tid att både planera och genomföra aktiviteter med eleverna.  

 
Det jag känner att det är nog mest under loven som vi kan gå in och styra det. Vi har ju 

till exempel alltid planerade utedagar på loven med där vi bakar in både fysiska 

aktiviteter. – Kim.  

 

Medan de andra ansåg att de uppnådde fysisk aktivitet genom att gå till skogen och 

idrottshallen två gånger i veckan. ”Måndagar har vi lek och rörelse på eftermiddagen 

så då är vi alltid i gympasalen… onsdagar går vi ut i skogen...”. – Alex  

Två av fritidshemmen hade personalen tydliga ansvarsområden, såsom att hålla i 

aktiviteter i idrottshallen eller ansvar för utedag i skogen medan det tredje 

fritidshemmet hade alla ansvar tillsammans.  

 

Angående styrda aktiviteter på de olika fritidshemmen fanns det både likheter och 

skillnader. Det som alla hade gemensamt var att de hade tillgång till idrottshallen en 

gång i veckan. Detta var något alla utnyttjade.  
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Även i idrottshallen hade lärarna styrt upp aktiviteterna som varade i cirka en timme. 

Ibland var även eleverna delaktiga i planerandet av aktiviteterna i idrottshallen. Något 

som skiljer årskurserna åt är att i förskoleklasserna och i lågstadiet har de något som 

kallas för “jorden runt varv”. Med detta menas att eleverna går ett helt varv runt skolan 

och när de kommer tillbaka får de lämna ett majskorn i en skål och när skålen är full blir 

det “popcornkalas”. Eleverna blir på så vis mer motiverade till att gå ett jorden runt varv 

när de vet att det väntas en belöning. Det är inte säkert att eleverna är förstående att 

syftet är motion utan ser det mer som en rolig aktivitet för att samla majskorn. ”… få 

barnen till att röra på sig, vi kör ju jorden runt varv här, som de är att man går ett varv 

runt skolan…” - Alex   

 
6.3 Svårigheter med daglig fysisk aktivitet 
Som tidigare nämnts berättade Kim att det främst är på loven de kan arbeta mer med 

fysisk aktivitet då de har mer tid att planera och genomföra aktiviteter med eleverna. 

Det är en svårighet att få tid till att planera och dokumentera aktiviteter under läsårets 

övriga veckor. Det är något som Kim lyfter ”Vi är nog ganska dåliga på att 

dokumentera det vi gör tyvärr. Så att det sprids sig kanske inte så mycket av vad vi 

egentligen gör”.    

 

Något som också nämndes tidigare som personalen fick arbeta extra med var 

inkluderingen. De lyfte att deras elevgrupp var aktiv men att det var vissa elever som 

var mindre aktiva som de arbetade lite extra med.  

 
Det finns ingen inaktiv i den här gruppen om man ska se gruppen i helhet. Sen är det ju 

alltid nån elev som kanske inte är lika fysisk aktiv och det är ju dom vi får jobba lite extra 

med. … vi får ta oss lite extra tid med, det är dom vi få stå och veva hopprep eller spela 

tennis med eller det är ju där vi få vara mer aktiva själva. – Kim. 

 

Kim berättar även att de elever som inte bli inkluderade på samma sätt har det 

svårt med den sociala kontakten.  

 

Vi frågade personalen om deras syn på tävlingar och vi fick både lika och olika 

svar. Alla tyckte det var jobbigt med att genomföra styrda aktiviteter som inte var 

kopplat till tävling. Det är svårt att koppla bort ordet tävling, eftersom i princip 

allt går att tävla i på något sätt.  
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Tre av respondenterna tyckte det var viktigt att eleverna både ska lära sig att vinna 

och förlora för att så är det i verkliga livet, det bär med sig med- och motgångar. 

Love beskriver aktiviteter med tävlingar, ”… man försöker vända lite på andra 

lekar, grejer som man, dom som alltid ska komma först kan komma lite sist. Så det 

är ju både för- och nackdelar det här med tävlingar”. Tintin fyller i ”Men även 

att dom måste lära sig att ibland vinner man och ibland förlorar man, då är det, 

och åker man ut, aa, då gör man det”. Medan Kim, som arbetar på mellanstadiet, 

tycker mindre om tävlingar då hen anser att människor tävlar så mycket ändå i 

både idrotter, på internet och i skolprestationer. Kim lyfter även att om tävlingar 

ska genomföras ska det helst vara slumpen som avgör vem som vinner, så att 

tävlingen inte bygger på en enskilds individs prestation.  
 

Dom tävlar så mycker mot varandra i allting idag ändå. Både idrottsligt och även med allt 

som finns på nätet och vad som läggs ut och likes och, så att det behövs inte tävling. Sen 

är det inte alltid lätt att hitta fysiska aktiviteter där man inte har tävling, man får ibland 

göra om lekar och såhär lite grann för att det inte ska finnas en vinnare. Det kan vara en 

utmaning ibland. - Kim  

 
Något som Alex, som arbetar på lågstadiet, poängterar kring tävlingar är att det är 

viktigt att förklara varför tävlingen genomförs men att hen personligen tycker om 

aktiviteter där alla ska kunna vara med och tycka det är roligt och även att eleverna ska 

själva vilja röra på sig.  
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7. Analys 
Här nedan kommer analysdelen kopplas till studiens tidigare forskning samt vårt valda 

teoretiska ramverk, det vill säga motivationsstrategier. Vi har valt att dela upp analysen 

i samma tre kategorier som vi hade med i vår resultatdel för att tydligare se mönster i 

det empiriska materialet. Vår utgångspunkt i analysen utgår ifrån våra forskningsfrågor 

och syfte.  

 

7.1 Fritidspersonalens definition av fysisk aktivitet 
Tidén (2016) beskrev i sin studie att fysisk aktivitet handlar om barn och ungdomars 

rörelseförmåga så som grovmotoriska, grundformer och komplexa rörelser. Hon lyfter 

även att en god rörelseförmåga kan vara en grund för att barn och ungdomar ska lära 

känna tillit till sin egen kropp, för att därmed våga delta i fysiska aktiviteter. Detta var 

något som våra respondenter höll med om då de förklarade begreppet fysisk aktivitet 

som all typ av rörelse, både vardagsmotion men även mer pulshöjande träning. Båda har 

således breda definitioner av vad fysisk aktivitet innebär. Det stämmer även överens 

med vår egen teoretiska begreppsanvändning. Något som våra respondenter däremot 

inte nämnde var hur utövandet av fysisk aktivitet kan påverka koncentrationsförmågan 

och skolprestationer hos elever såsom Ericsson (2003) lyfte i sin avhandling. 

 

7.2 Arbetet med daglig fysisk aktivitet på fritidshemmet 
Vi frågade respondenterna hur en fritidsvecka på respektive fritidshem kan se ut kopplat 

till fysisk aktivitet. Deras svar var att de arbetade cirka två gånger i veckan med styrda 

aktiviteter i form av planerad aktivitet i idrottshallen samt en planerad utedag i skogen.  

 

Våra respondenter berättade även för oss att deras elevgrupper var mer aktiva än 

inaktiva men att det fanns enstaka fall med inaktiva elever. Det var elevernas egna vilja 

till att vara fysisk aktiv. Jensen & Löw (2016) skriver om att det handlar om att 

underlätta och stötta lärprocesser för elevens olika behov men också intressen samt att 

fritidspersonalen ska anpassa uppgifter efter elevers enskilda förutsättningar. Vi kan se 

ett samband mellan teori och praktik då fritidspersonalen är medvetna om vilka elever 

som inte är lika aktiva som övriga i elevgruppen. Personalen har olika 

motivationsstrategier att arbeta med inkludering. En del av fritidspersonalen måste 

själva vara aktiva för att få med de elever som behöver pushas fram lite extra, andra 

anser att alla elever bör pröva en aktivitet en gång och sedan känna efter, medan den 

tredje läraren brukar låta eleverna observera aktiviteten först för att se hur den fungerar. 
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Detta är tre sätt att arbeta med för att få alla elever inkluderade i leken. Därmed är 

fritidspersonalen väl medvetna om elevernas enskilda behov och de tar också vara på 

elevernas intressen.  

 

Enligt Jensen & Löw (2016) handlar motivationsstrategier mycket om fritidspersonal 

olika roller som de valt att kalla regier. En regi som synliggjordes var regin med 

morötter. Två av fritidshemmen använde sig av aktiviteten “jorden runt varv” där 

moroten var popcornkalas ifall eleverna samlade ihop tillräckligt många majskorn. 

Huvudsyftet med aktiviteten enligt fritidspersonalen var att fysiskt röra på sig och 

motiverade eleverna genom att avsluta med kalas. Isberg (2009) skriver om viljan till 

fysisk aktivitet och att det är viktigt att  motivera eleverna till att bli mer fysisk aktiva 

men också att få dem att vilja fortsätta i framtiden. Jensen & Löw (2016) lyfter även 

vikten av att läraren ska använda sig av sina didaktiska, psykologiska och pedagogiska 

insikter vid planering och organisering. Ett tydligt exempel på organiserad aktivitet är 

eftermiddagarna i idrottshallen. Något som dock brister mellan motivationsstrategierna 

och respondenternas svar är planeringen och dokumentationen efter de genomförda 

aktiviteterna. Aktiviteterna förklarades tydligt medan någon pedagogisk planering eller 

dokumentation kom aldrig på tal. Jensen & Löw (2916) poängterar att styrda aktiviteter 

bör finnas för att eleverna ska få en vägledning av det som förväntas. I Isbergs (2009) 

studie skriver hon hur hon arbetade med en träningsdagbok som en form av motivation 

då ungdomarna skulle dokumentera ner sin genomförda träning och därmed se resultat 

som kan leda till att vilja fortsätta. Detta är ett bra sätt att motivera och dokumentera ner 

den fysiska aktiviteten. 

 

Diskursiv regi innebär att en lärare ska kunna förklara med argument varför eleverna 

ska utföra en viss aktivitet. Alla aktiviteter som genomförs ska ha ett syfte kopplat till 

läroplansmålen och de ska kunna argumenteras (Jensen & Löw, 2016). Vi fick svar vad 

fysisk aktivitet är för fritidspersonalen men vi fick inget tydligt svar på om de förklarar 

syftet med vikten av att röra på sig inför eleverna. Vi saknade svar på hur en fysisk 

aktivitet presenteras inför eleverna och således hur de arbetar med utvärdering, både för 

sig själva och för att ta reda på om eleverna har förstått innebörden av den genomförda 

aktiviteten. Det är på detta vis fritidspersonalen kan argumentera vad syftet är med den 

valda aktiviteten.  
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Resultatet visar att fritidspersonalen inte arbetar renodlat didaktiskt enligt Lindström & 

Pennlert (2016) utan personalen menar att eleverna oftast är aktiva på eget intiativ och 

styrda didaktiska aktiviteter inte alltid är relevant att planera och genomföra. Detta för 

att de anser att de har en aktiv elevgrupp. 

 

7.3 Svårigheter med daglig fysisk aktivitet 
Det som avviker i den tidigare forskning från vår studie är planeringen utifrån 

läroplansmålen och dokumentationen kring daglig fysisk aktivitet. Redelius (2002) och 

Thedin Jakobsson (2015) menar att det är viktigt att ledare värderar sitt uppdrag och vet 

vad de vill ge barnen samt att det är viktigt med organiserade aktiviteter för att ge 

möjlighet till utveckling, lärande, gemenskap och delaktighet. När våra respondenter 

svarade på frågan om hur de arbetar med målet att uppnå daglig fysisk aktivitet så fick 

vi till svar att de arbetar med fysisk aktivitet men inte dagligen utan 2-3 dagar i veckan. 

Planering av aktivitet görs sällan skriftligen likaså utvärdering efter genomförd aktivitet. 

Respondenterna menar att tiden räcker inte till att utföra dokumentationer om det inte 

sker att större arbete. I och med att Redelius (2002) och Thedin Jakobsson (2015) lyfter 

vikten av att värdera sitt uppdrag för att finna ett syfte med det som genomförs så brister 

detta hos våra respondenter. Tiden är ett exempel på en svårighet som kan uppstå i 

verksamheten med daglig fysisk aktivitet.  

 

Redelius (2002) fick fram i sin doktorsavhandling att synen på tävling är olika bland 

ledare. Vissa tycker det är viktigt med tävling för att barnen ska lärar sig motgångar 

medan andra ledare ansåg att rörelseglädjen spelade större roll. Det var ungefär liknande 

svar som vi fick fram av våra respondenter. Begreppet tävling ansågs både vara negativt 

och positivt för elever. De fyra respondenterna hade olika syn på aktiviteter som 

innefattar tävling, att det finns både positiva och negativa aspekter. Alltså stämmer 

Redelius forskning överens med våra respondenternas svar. Respondenten Kim menar 

att ska det tävlas så ska läraren kunna argumentera om varför aktiviteten genomförs, det 

ska finnas ett syfte. Syftet med aktiviteten behöver inte gå ut på att eleverna ska tävla 

men ibland kan det uppstå en tävlan ändå mellan eleverna och det är då 

fritidspersonalen i detta fall kliver in och förklarar det huvudsakliga syftet som 

aktiviteten går ut på, till exempel samarbete. Kim använder sig då utav en diskursiv regi 

det vill säga att hen förklarar med argument.  
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För att personalen ska kunna argumentera om sin aktivitet så bör de vara förberedd med 

en pedagogisk planering där de didaktiska frågorna finns med, det vill säga vad, hur och 

varför (Jensen & Löw, 2016).   

 

En annan fråga vi ställde var hur fritidspersonalen arbetar för att inkludera de elever 

som inte vill delta i styrda aktiviteter. Vi fick olika svar hur de arbetar med inkludering 

och att detta var en utmaning. Kim svarade att på hens fritidshem måste lärarna gå in 

och själva vara aktiva i leken för att kunna få med de elever som inte vill delta. Medan 

Alex menade på att alla måste prova en gång och vill inte eleverna så tvingas de ändå 

till att testa. Hen tyckte att alla ska delta och prova på för att sedan veta om det var 

något eleven vill vara med på igen. Efter att ha provat får eleven själv välja om den vill 

fortsätta eller stå över. Tintin och Love tyckte däremot att eleverna kan gärna få stå 

bredvid och titta på tills de själva känner sig bekväma i att våga delta. Ibland är lärarna 

med själva en liten stund för att visa sig som en förebild och en trygghet för eleverna. 

Detta kopplas ihop med det Thedin Jakobsson (2015) menar med delaktighet, 

gemenskap, utveckling och lärande.  
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8. Diskussion och Slutsats  
8.1 Diskussion 
Våra forskningsfrågor i vår studie är:  
 
Hur definierar fritidspersonal fysisk aktivitet på fritidshemmet?  
Hur arbetar fritidspersonal med daglig fysisk aktivitet?  
Vilka svårigheter ser fritidspersonal med att arbeta med fysisk aktivitet?  
 

När analysen av resultatet var sammanställt och noga analyserat så kunde vi se ett 

mönster utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Alla respondenter definierar fysisk 

aktivitet som all form av rörelse. De arbetade ungefär likadant på alla fritidshem med 

styrda aktiviteter, inte dagligen men några dagar i veckan. Det var en respondent som 

avvek från det generella mönstret då hens fritidshem främst arbetade med styrda 

aktiviteter på skollov. De svårigheter som vi upptäckte fanns var tidsbrist i planering 

och dokumentation samt inkludering och synen på tävlingar. Vissa motivationsstrategier 

som framför allt används var regi med morötter och diskursiv regi.  I vår analys fick vi 

fram att fritidshemmen hade goda förutsättningar för att arbeta med fysisk aktivitet då 

de hade aktiva barn, material och andra faciliteter. Tolkningen av detta är att om tiden 

hade funnits som en förutsättning så hade fritidspersonalen kunnat arbeta med fysisk 

aktivitet på ett ännu bättre sätt.  

 

8.2 Metoddiskussion 
Utifrån Ahrne & Svensson, 2015 så används kvalitativa metoder såsom intervjuer, när 

forskaren vill få fram människors känslor och upplevelser. Därmed resonerade vi att 

denna metod skulle vi använda oss utav i vår undersökning där vi ville få fram 

fritidspersonalens upplevelser och känslor kring deras syn på fysisk aktivitet. Hade vi 

istället använt oss utav en kvantitativ metod som till exempel enkäter så hade inte 

respondenternas svar kunnat tolkas från ett inifrånperspektiv då det inte hade blivit lika 

personligt som vid en intervju. Vid enkätundersökning hade inte spontana frågor kunnat 

ställas utan det hade varit mer ja-eller nej frågor och därmed inga utförliga svar. 

Slutsatsen blir då att intervjuer var rätt metodval i studien. Angående frågorna som 

ställdes utifrån intervjuguiden uppstår det en del brister. Det som skulle kunna göras 

annorlunda är färre frågor som går in i varandra och för att kunna få mer konkreta svar 

från respondenterna hade fler spontana frågor kunnat ställas utifrån deras svar.  
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När analysen genomfördes var teorin motivationsstrategier till hjälp. Den 

fenomenologiska ansatsen var svår att koppla till resultatet då den är mer riktad mot val 

av metod. Därav fick motivationsstrategier ett större fokus till analysen. Det hade varit 

möjligt att ta till fler teorier än den valda men denna kändes mest relevant utifrån våra 

forskningsfrågor. Den empirin som saknades var tidigare forskning kring fritidshemmet 

och fritidspersonal. Det fanns däremot mer forskning kring fysisk aktivitet i skolan, 

föreningsidrott samt hälsoarbete. 

 

8.3 Slutsats 
Vi vet från vårt inledningskapitel att skolan och fritidshemmet ska kretsa mycket kring 

fysisk aktivitet bland annat genom målet: 

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

hela skoldagen (Skolverket, 2011. Rev. 2018) ändå är svenska barn de mest 

stillasittande barnen i norden enligt Riksidrottsförbundet (RF, 2018). I den genomförda 

studien har vi besökt olika fritidshem med olika årskurser och fått svar på att elever var 

fysiskt aktiva på eget initiativ men att det saknas en del styrda aktiviteter kopplat till 

fysisk aktivitet och att svårigheter finns med inkludering av elever som är inaktiva. Det 

finns olika motivationsstrategier att använda sig av och den intervjuade 

fritidspersonalen använder sig av några som redovisas i analysen. Det framkom även att 

eleverna är mer stillasittande efter skoltid och på helgerna och det stämmer överens med 

Holmbergs (2018) artikel om att barn idag rör sig för lite på grund av det extrema 

ökandet av internetanvändning. Detta var även något som våra respondenter har 

upplevt. Därför är det speciellt viktigt att lärare i fritidshem arbetar mer med den fysiska 

aktiviteten eftersom det finns en medvetenhet om att barn idag är mer stillasittande på 

sin fritid. En insikt som är viktig att ta med sig är att även om elevgrupperna som har 

varit aktuella för vår undersökning har varit aktiva så är detta inget resultat som går att 

generalisera. Resultatet hade kunnat bli annorlunda på andra skolor och om eleverna 

hade varit inaktiva så hade mer styrda och didaktiska inriktade fysiska aktiviteter varit 

framgångsrikt att genomföra på fritidshem.   

 

De forskningsluckor som har uppstått i vår undersökning är att det saknas forskning om 

fritidshemmets verksamhet generellt och hur verksamheten arbetar konkret med fysisk 

aktivitet. Därför behövs det mer forskning kring fritidshemmet och dess verksamhet.  



  
 

26 

För att detta ska ge en så verklig bild som möjligt så behövs det göras en större 

undersökning som sträcker sig över flera år samt att undersöka fler fritidshem i Sverige 

för att se om det ser likadant ut överallt.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide  
 
Intervjufrågor: 

● Hur förklarar du begreppet fysisk aktivitet? 

● Vad betyder fysisk aktivitet för dig personligen?  

● Vad betyder fysisk aktivitet för dig på fritidshemmet i din lärarroll?  

● Hur arbetar ni kring målet att uppnå daglig fysisk aktivitet på er avdelning?  

● Finns det olika roller, olika ansvar för vad ni gör på fritidshemmet? Om inte, hur 

vet ni att uppnå målen? Om svaret är ja, hur är arbetsfördelningen?  

● Hur ställer sig eran elevgrupp till fysisk aktivitet? Är det en aktiv eller inaktiv 

grupp på er avdelning? 

● Kan du ge konkreta exempel på hur en fritidsvecka kan se ut? Är den 

strukturerad eller inte?   

● Vilka möjligheter har ni för att kunna genomföra fysisk aktivitet på 

fritidshemmet?  

● Upplever du att det finns fler stillasittande eller fler aktiva barn över lag som det 

ser ut idag?  

● Hur arbetar ni för att alla elever ska bli inkluderade i den fysiska aktiviteten? 

● Hur motiverar ni dem som inte vill vara med?  

● Ser ni fysisk aktivitet som ett hälsofrämjande arbete?  

● Hur ser du på aktiviteter som innebär tävling?  

● Vad tycker du kan vara bra med tävlingar? 

● Vad tycker du kan vara dåligt med tävlingar? 


