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Abstrakt 
 

Inclusion in physical activity at the leisure center  

- A survey of leisure teachers' views on motivation and adaptation to 

physical activity 

 

Syftet med vår undersökning är att visa på hur lärare i fritidshem kan 

inkludera alla elever under den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. 

Bakgrunden till denna undersökning är att det blir allt vanligare att eleverna 

väljer aktiviteter som inte innehåller fysisk aktivitet, och vi vill därför lyfta 

vikten av att vara en förebild och inspirera eleverna till att välja aktiviteter 

som gynnar kunskap och intresse för rörelseglädje. Våra frågeställningar är 

”Hur kan lärare i fritidshemmet motivera alla elever till att vara delaktiga i 

den fysiska aktiviteten under deras fritid?” och ”Hur anpassas aktiviteterna 

för en enskild elev?”. Undersökningen är grundad i en teori vid namn 

Normativ teori som lyfter ämnen som jämlikhet, och social rättvisa.  

Metoden vi har valt att använda oss av är kvalitativ enkätundersökning där vi 

fick in 13 svar. Resultaten visade sig vara enhetliga då samtliga arbetar för 

inkludering genom att lärare i fritidshem själva deltar i aktiviteter, samt 

utformar aktiviteterna efter elevernas intressen. Den tidigare forskningen i 

jämförelse med våra enkätsvar visar på att detta är en betydelsefull 

förutsättning för att eleverna ska få mera engagemang och intresse för att 

vilja delta i varierande aktiviteter. 

  

Nyckelord 
 

Inkludering, Fysisk aktivitet, Fritidshem, Lärare i fritidshem 
  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

2 Bakgrund .......................................................................................................... 2 

2.1 Begreppsförklaring..................................................................................... 2 

3 Tidigare forskning ............................................................................................ 2 

3.1 Fritidshemmets uppdrag ............................................................................ 2 

3.2 Fysisk aktivitet i fritidshemmet ................................................................... 3 

3.3 Miljöanpassning i fritidshemmet ................................................................ 5 

3.4 Lärarens uppdrag att inkludera ................................................................. 6 

4 Syfte och frågeställningar ................................................................................ 8 

5 Teoretiska utgångspunkter.............................................................................. 9 

5.1 Normativ teori ............................................................................................ 9 

5.1.1 Jämlikhet .......................................................................................... 10 

5.1.2 Etik ................................................................................................... 10 

5.1.3 Social rättvisa ................................................................................... 11 

6 Metod ............................................................................................................... 12 

6.1 Metodval ................................................................................................... 12 

6.2 Genomförande .......................................................................................... 12 

6.3 Redovisning .............................................................................................. 13 

6.4 Validitet och reliabilitet ........................................................................... 14 

6.5 Metoddiskussion ....................................................................................... 14 

6.6 Forskningsetiska utgångspunkter ............................................................. 15 

6.6.1 Informationskravet ........................................................................... 15 

6.6.2 Samtyckeskravet ............................................................................... 15 

6.6.3 Konfidentialitetskravet ..................................................................... 15 

6.6.4 Nyttjandekravet ................................................................................ 16 

7 Resultat............................................................................................................ 17 

7.1 Hur lärare i fritidshem kan motivera elever till fysisk aktivitet på 

fritidshemmet ........................................................................................................ 17 

7.2 Den meningsfulla fritiden på fritidshemmet ............................................. 18 

7.3 Anpassning för den enskilda eleven ......................................................... 19 

7.4 Sammanfattning ........................................................................................ 20 

8 Diskussion och analys .................................................................................... 21 

8.1 Pedagogiska implikationer ....................................................................... 22 

8.2 Förslag till vidare forskning .................................................................... 22 

9 Referenslista .................................................................................................... 24 

 



 

Bilagor 

Inkludering under fysisk aktivitet på fritidshemmet

I



 

1(32) 

 

1 Inledning 

 

Forskningsområdet vi har valt att undersöka handlar om hur man kan 

inkludera alla elever i den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. Skälet till val 

av forskningsområde baseras på egna erfarenheter från vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då vi upplever att det finns en ständig 

utmaning i arbetet med att inkludera samtliga elever. Att utgå från eleverna 

och ta hänsyn till deras olika behov innebär att lärare och pedagoger bör 

kunna möta variationen av elevers olikheter. Detta anser vi vara komplext 

med anledning av att det inte finns något givet tillvägagångssätt. 

  

I dagens samhälle är det inte bara vårdnadshavare som fått en allt mer 

bekväm livsstil. Även elever rör på sig allt mindre på grund av för mycket tid 

framför datorskärmar och att det finns färre naturliga tillfällen till aktivitet i 

vardagen. Vi menar att skolan är en plats där de allra flesta ungdomar nås 

oavsett vilken status de har i samhället. I Skolverket (2011 s.11) för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att “skolan ska 

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

skoldagen”. Ericsson (2003) menar att den fysiska aktiviteten ska erbjudas 

dagligen för alla elever. Detta skriver även Hansen (2016) om och menar att 

den fysiska aktiviteten inte endast bidrar till ett bättre välmående utan det 

påverkar även koncentrationen, stresståligheten och minnet. 

  

I skolan finns det tydliga riktlinjer som beskriver att de elever som ej når upp 

till kunskapskraven ska ges stöd i form av extra anpassning exempelvis 

åtgärdsprogram. Extra anpassning kan exempelvis vara att ge tydligare 

instruktioner och stöd för att sätta igång ett arbete. Det kan även betyda 

enstaka specialpedagogiska insatser som exempelvis att speciallärare under 

kort tid jobbar med eleven (Skolverket 2011). När det gäller fritidshemmet 

finns det inte några bestämda krav som motsvarar de krav som finns i 

skolans verksamhet. Det som framkommer i skollagen är att fritidshemmet 

ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 

fritid (Karlsudd 2011). 
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2 Bakgrund 

Ökat självförtroende, stimulans och välmående är mål som alla människor 

strävar mot (Hultgren 2008). ” (Skolverket 2016 s.17) syftar till att 

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom den fysiska 

aktiviteten och ett aktivt deltagande når vi de mål som vi tidigare nämnt. Vi 

anser att bakgrunden till denna undersökning är att det blir allt vanligare att 

välja aktiviteter som inte innehåller fysisk aktivitet, och vi vill därför lyfta 

vikten av att vara en förebild och inspirera eleverna till att välja aktiviteter 

som gynnar kunskap och intresse för rörelseglädje. 

 

2.1 Begreppsförklaring  
Motorik - förmåga att behärska sin rörelseapparat med skelett, muskler och 

nervsystemet. Motorik delas in i grovmotorik och finmotorik (Ericsson 

2003). Miljöanpassning- miljön runt omkring är anpassad efter allas 

olikheter och möjligheter till att ta sig fram utomhus (Mårtensson 2004). 

3 Tidigare forskning  

I den tidigare forskningen har vi valt att lyfta fram fyra olika kategorier av 

ämnen som berör vår undersökning. Fritidshemmets uppdrag, fysisk aktivitet 

i fritidshemmet, miljöanpassning i fritidshemmet och lärarens uppdrag att 

inkludera. Med dessa kategorier kommer vi gå in lite djupare kring 

kategoriernas betydelse. 

3.1 Fritidshemmets uppdrag  
Uppdraget hos lärare i fritidshem har under de senaste åren förändrats från ett 

genuint fokus på tillsyn och omsorg till att fritidshemmen idag har ett mer 

skolnära och kunskapsorienterat fokus (Skolverket 2016). Fritidshemmets 

dubbla uppdrag handlar till stor del om omsorg av elever som med tiden har 

lett till en pedagogisk verksamhet. Genom den praktiska pedagogiken som 

fritidshemmet använder sig av har det utvecklats till att verksamheten nu 

kompletterar skolans teoretiska undervisning med praktiskt hälsofrämjande 

undervisning (Jonsson 2018). Fritidshemmets uppdrag handlar om många 

olika saker som Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att alla elever 

ska erbjudas regelbunden fysisk aktivitet då eleverna ägnar en stor del av 

sina liv i skolan och fritidshemmet. Detta har en stor roll för elevernas 
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välmående och hälsotillstånd. På grund av detta bör fysisk aktivitet 

förekomma i fritidshemmets och skolans vardagliga rutiner (a.a.). 

Enligt skolverket (2017) är fritidshemmets uppdrag att erbjuda alla elever en 

meningsfull fritid och stimulera deras lärande och utveckling. Det ingår även 

i fritidshemmets uppdrag att främja elevernas rörelse, hälsa och fysisk 

aktivitet (Wiker 2017). Enligt rekommendationer från den svenska 

läkarkåren bör varje elev ägna minst 60 minuter varje dag åt pulshöjande 

träning och motion. Ericsson (2003) menar att detta kan lärare i fritidshem 

utnyttja till stor del i deras verksamhet och bidra till att eleverna utför detta 

under fritidstid. I dessa rekommendationer ingår allt från fritidsgympa, 

rörelse på raster till att cykla till och från skolan. Lärares ambitioner i 

fritidshemmet är att bibehålla relationsinriktade arbetssätt. Detta kan vara 

svårt att leva upp till när resurserna på skolan inte är tillräckliga, det kan 

exempelvis handla om för trånga lokaler eller för stora grupper (Wiker 

(2017). Skollagen (2010) betonar att skolan ska vila på en demokratisk grund 

och stödja alla elevers utveckling genom livet. Främja hänsyn för varje elevs 

egenvärde och ge eleverna inflytande över sin utbildning. Detta är ett viktigt 

uppdrag för lärare i fritidshemmet. Det betyder att lärare i fritidshemmet ska 

vara flexibla och lyssna på elevernas önskemål och intressen (a.a.).    

  

Fritidshemmets uppdrag handlar om två saker: att möjliggöra för 

vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete och bidra till fina 

uppväxtvillkor genom att stimulera och stödja elevens lärande och 

utveckling. En del i fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan, detta 

kan ske på olika sätt. Det kan handla om tid, att tidsmässigt ta emot eleverna 

innan och efter skoldagen (Skolverket 2016). Uppdraget hos lärarna i 

fritidshemmet är att utmana elevernas lärande utifrån deras behov, mognad 

och ålder Groth (2007). Det ska även kännas som en stor arena där alla 

elever känner en tillhörighet (a.a.). Arbetet på fritidshemmet ska innefatta 

aktiviteter som förebygger en fysisk god hälsa. Detta kan göras genom lek, 

spel och rörelseaktiviteter som exempelvis idrott. Davidsson (2018) skriver 

om kvalitetsarbete i sin avhandling och menar på hur viktigt det är med 

fysisk aktivitet för eleverna. Det är även viktigt att fritidshemmet har ett 

kvalitetsarbete som består av utvärdering, planering, uppföljning och rutiner 

för hur resultaten utnyttjas för att bättra på kvaliteten (a.a.). 

3.2 Fysisk aktivitet i fritidshemmet  
Folkhälsomyndigheten (2017) menar att fysisk aktivitet definieras som all 

typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning. En fysisk aktivitet som är 
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hälsofrämjande förbättrar hälsan utan att bidra till skada. Skär (2002) skriver 

i sin avhandling att begreppet fysisk aktivitet som exempel: kroppsrörelse 

och olika former av kroppsövningar, motion, motorik, gymnastik och 

friluftsliv bör utföras minst två gånger i veckan för elevernas motoriska 

färdigheter ska utvecklas. Ericsson (2003) samtycker med Skär och anser att 

aktiviteterna bör successivt utvecklas och att eleverna ska börja i så tidig 

ålder som möjligt. Begreppet fysisk aktivitet hjälper inte endast eleverna till 

ett starkare välmående, utan det gör intryck även på koncentrationsförmågan, 

stresståligheten, minnet och sinnesintrycken. Regelbunden fysisk aktivitet är 

en strategi för att motverka ökad övervikt och diabetes hos elever i unga 

åldrar (Isberg 2009). Fysisk aktivitet på fritidshemmet kan vara en startpunkt 

för att öka alla elevers huvudsakliga färdigheter i rörelser och skapa grunder 

för en ökad fysisk aktivitet. Det finns många positiva faktorer med fysisk 

aktivitet. En faktor är att äldre elever börjar fundera kring varför de utför 

fysisk aktivitet. Andersson (2017) menar då att eleverna börjar göra 

individuella val. Till en början reflekterar eleverna över egna uppsatta mål, 

som exempelvis: Vad är drivkraften till att vara så engagerad? och vad är det 

som ger dig så mycket energi? Att sätta individuella mål är en drivkraft som 

skapar en meningsfullhet för förändringar i elevernas vardag. Starka mål kan 

vara en faktor till att trivas i skolan och på fritidshemmet om man 

exempelvis kopplar målet till aktiviteter i nuet. Fysiska aktiviteter kan bli ett 

verktyg för att nå andra mål i livet. 

 

För att eleverna ska bli motiverade till fysisk aktivitet hjälper det också att 

deras omgivning har en positiv syn på regelbunden fysisk aktivitet och att 

dem får ett klart socialt stöd och att engagemanget finns där. Fysisk aktivitet 

på fritidshemmet kan bli en negativ faktor när det blir inslag av 

tävlingsmoment. Många av dessa situationer kan skapa frustration, ilska och 

irritation. Nyström (2004) skriver om bedömning i skola och fritidshemmet 

och anser att vissa bedömningar kan vara orättvisa i olika situationer. När två 

elever med kraftiga känsloyttringar ska försöka reda ut en situation i en 

aktivitet, är risken stor att man kommer till en dialog om vad som är rätt och 

fel. Även samtalet kan utmynna i en tävling, jag vinner, du förlorar. Detta 

kan bli en negativ förstärkning då obalansen kan bli en stor källa till olust 

och ovilja. Den fysiska aktiviteten ska stimulera alla elever till ett långsiktigt 

intresse och bör därför planeras utifrån de elevgrupper som inte gillar tävling 

eller som har en negativ inställning från början till fysisk aktivitet (a.a.). 

Hedström (2016) beskriver i sin avhandling hur mycket eleverna bör vara 

fysisk aktiva men trots det är många elever fysisk inaktiva och stillasittande 
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(a.a.). Fritidspedagoger kan ha olika arbetssätt när de handlar om fysisk 

aktivitet. Vissa kan tycka att de är viktigt att erbjuda olika miljöer där 

eleverna får testa på olika fysiska aktiviteter utifrån sina egna intressen. 

Uppmuntra eleverna genom så många aktiviteter som möjligt. På rasterna är 

det viktigt att fritidspedagogerna fyller stunden med aktiviteter som är 

genomförbara och aktivera eleverna men även styr upp de konflikter som kan 

uppkomma. Utomhuspedagogik kan vara en viktig del i hur fritidshemmets 

uppdrag kan involveras. Ericsson (2003) anser att skolor som arbetar och 

satsar på fysiska aktivitet ger positiva effekter på eleverna. De är lugnare i 

klassrummen, det sociala klimatet är bättre, eleverna är gladare och deras 

kunskapsutveckling påverkas positivt. 

3.3 Miljöanpassning i fritidshemmet 
Nästan alla är beroende av att den miljön vi vistas i är tillgänglig för 

delaktighet. Detta kan ställa konkreta krav på miljön. Det handlar om 

exempelvis om ljus och färgsättning, hur rummen är planerade och 

stimulans. I en slutrapport skriven av Myndigheten för skolutvecklingen 

(2005) beskrivs det att en utgångspunkt i miljöanpassning för eleverna är att 

lärmiljön som erbjuder tillfällen till kunskapsutveckling kännetecknas av fina 

relationer mellan elever och lärare samt är fri från kränkningar och 

diskriminering. Detta betyder inte att det räcker med att erbjuda eleverna en 

god miljö för deras lärande utan för att lärandet ska funka bra bör eleverna 

vara i god form och hjärnan vara i ett lärande tillstånd. För att eleverna ska 

utvecklas och lära är förutsättningarna att eleverna ska mår bra fysiskt och 

psykiskt och trivas på fritidshemmet och i skolan (a.a.). I slutrapporten 

framkommer det även att skolans skolgårdar är en viktig plats för att arbeta 

med att skapa en miljö som gynnar elevers lärande. Skolorna är i behov av 

att ha skolgårdar som stimulerar eleverna till den fysiska aktiviteten och ska 

ses som en resurs för utveckling och lärandet. Sjöstrand Öhrfelt (2014) vill 

belysa hur utomhuspedagogik och den fysiska aktiviteten kan bidra så att 

stressen minskar och påverkar hälsan samt trivseln till det positiva och 

därigenom underlätta kunskapsutveckling. Mårtensson (2004) betonar i sin 

studie hur viktig roll skolgården har på elevernas lärande. Skolor som har 

någon form av klättervänliga skolgårdar menar Ericsson (2003) att elever har 

godare utvecklad balans, koncentrationsförmåga och styrka än elever som 

har en skolgård med mer traditionellt formgivna skolgårdar. Närmiljö 

behöver också utformas för att stimulera elevernas motoriska utveckling och 

lärande (a.a.). 
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Lärare i fritidshemmet har möjlighet att stimulera eleverna till fysisk aktivitet 

varje dag. Här spelar den fria tiden en stor roll. Det är viktigt att eleverna får 

välja aktivitet själva. De flesta skolgårdar kan erbjuda möjligheter såsom 

hoppa hopprep, bollspel och klättring. Nästan alla fritidshem har även 

tillgång till en gymnastiksal som kan användas minst en gång i veckan för 

fysisk aktivitet. Persson (2001) skriver i sin avhandling att förutsättningar för 

att eleverna ska uppleva fritiden som en meningsfull är att verksamheten är 

rolig, stimulerande och trygg där lek och skapande får ett utrymme. Den 

fysiska miljön är viktigt för alla elever, de ska kunna ta sig runt i lokalerna på 

fritidshemmet. Exempelvis en elev med rullstol ska ha samma förutsättningar 

som en elev utan rullstol. Söderberg (2014) formulerar i sin avhandling att 

elever som sitter i rullstol blir mer och mer inkluderade i den vanliga skolan 

och fritidshemmet medans en del placeras fortfarande i särskola. De största 

faktorerna som spelar roll om en elev ska få förflyttas till vanlig skola från 

särskola är delaktighet, undervisningssituationer och kamratrelationer. För att 

få dessa elever delaktiga i undervisningen bör eleverna kunna ta sig in i 

lokalerna (a.a.). På fritidshemmet förekommer det ofta olika miljöombyten, 

de kan exempelvis vara lekplatser, skog och trafiksituationer. Det kan vara 

svårt att inkludera alla elever i dessa olika plaster då miljöombyte inte alltid ä 

positivt för alla elever såsom att ta sig fram för en rullstolsbunden elev. Skär 

(2002) menar att alla elever inte har möjlighet av olika orsaker att vara vid 

olika miljöer vilket i sin tur kan leder till minskad fysisk aktivitet och 

exkludering av eleverna. Skogman (2004) skriver om hur viktigt det är med 

struktur och hur viktigt det är att se alla elevers intresse. Detta gäller även 

elever med behov av stöd, att dessa elever ska lockas till att ta steget och 

delta i utemiljön tillsammans med andra elever. 

3.4 Lärarens uppdrag att inkludera  
Inkludering handlar om att tillgodose alla elevers behov och delaktighet 

(Kotte 2017). Det finns olika arbetssätt som en i fritidshem kan välja för att 

nå ut till eleverna på bästa sätt. Några viktiga aspekter som nämns i Jerlinder 

(2005) avhandling är att stärka självtillit och motivationen hos eleverna. En 

lärare bör jobba på att vara medveten om sina egna reaktioner och minska på 

tillfällen när man kommer i obalans. En god lärare som ger signaler om 

trygghet och förtroende skapar bra förutsättningar för harmoni. Detta är 

något som Jerlinder (2005) menar är en viktig utgångspunkt och startskott för 

att eleverna ska få mer intresse för att vilja delta i olika aktiviteter, då dom 

har en grundläggande trygg punkt hos läraren (a.a.). Nordström-Lytz (2013) 

nämner i sin avhandling att kunskaperna som eleverna får i skolan kan leda 
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till en fortsatt lust till utveckling och ett livslångt lärande. Med detta menar vi 

att kunskaperna som eleverna får i skolan och fritidshem, kan de ta med sig 

till sina fritidsaktiviteter för att fortsätta sin kunskap och utveckling på andra 

arenor.  

 

Vi som lärare i fritidshem bör hjälpa eleverna med att utveckla sitt 

självförtroende i att utöva fysisk aktivitet. Vi som jobbar i skola och 

fritidshem ska försöka skapa goda förutsättningar och samverkansformer 

genom kommunikation som gynnar elevernas möjligheter att välja fysisk 

aktivitet (Jerlinder 2005). Jonsson (2018) menar på att kommunikation är en 

gemenskap mellan individer där relationer stärks. Inspirerande miljöer och 

tillgänglighet är också viktiga faktorer vid utövandet av fysisk aktivitet. 

Under en fysisk aktivitet på fritidshemmet är det viktigt att momenteten inte 

ska skapa betingning av obehag och olust, vilket i sin tur medför att eleverna 

kan välja bort eller undvika fysisk aktivitet. Fritidshemmet strävar mot en 

inkluderande pedagogisk lära och ett fritidshem som är öppet för alla. Med 

detta synsätt ska utrymme ges för mångfald och variation bland eleverna. 

Jerlinder (2010) menar att detta synsätt på fritidshemmet som institution ska 

genom lärare i fritidshemmet rätta sig efter metoderna, pedagogiken och 

miljön, snarare än att eleverna ska rätta sig och anpassa sig efter 

fritidshemmet och skolan (a.a.). Lärarens inkluderande uppdrag är 

omfattande. De finns dem elever som har assistenter och resurser med sig 

varje dag och dem eleverna ska givetvis också inkluderas. Detta menar 

Åström (2009) handlar om ekonomi och är en kostnadsfråga. Det finns inte 

alltid potential att ha resurser på alla lektioner, vilket betyder att dessa 

eleverna blir utan resurs och även missar den fysiska aktiviteten som 

fritidshemmet kan ge. 
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4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att visa på hur lärare i fritidshem kan 

inkludera alla elever under den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. 
  

 

• Hur kan lärare i fritidshemmet motivera alla elever till att vara 

delaktiga i den fysiska aktiviteten på fritids? 
  

• Hur anpassas aktiviteterna till den enskilda eleven? 
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5 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för teoretiska utgångspunkter och 

begrepp gällande inkludering i den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. 

Avsnittet är strukturerat i fyra olika delar, Normativ teori, Jämlikhet, Etik och 

Social rättvisa där vi beskriver mer ingående kring rubrikernas betydelse 

med koppling till fritidshemmet. Jerlinder (2005) nämner i sin avhandling 

teorier och begrepp som vi anses styrker vår undersökning. Den Normativa 

teorin lyfter ämnen som jämlikhet, och social rättvisa. Med dessa begrepp 

vill vi uppmuntra till alla elevers lika värde på fritidshemmet, där inkludering 

i alla aktiviteter eftersträvas. Jerlinder (2005) riktar sin avhandling till elever 

med rörelsehinder, men vi väljer att tolka hennes avhandling som en 

inkludering av alla elever oavsett rörelsehinder eller ej. 

5.1 Normativ teori  
Normativ teori handlar om hur saker och ting bör vara och hanteras. 

Bakgrunden till den normativa teorin började genom den politiska filosofin 

och samhällsvetenskapens betydelse. Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, 

L., & Karlsson, J. (1997). Vad, hur och varför är frågor som vi har ställts 

inför många gånger under utbildningen, dessa är kopplade till det didaktiska 

kalejdoskopet och den normativa teorin som står skriven i skolans läroplan. 

De tre didaktiska frågorna bygger på bestämda perspektiv och har oftast ett 

bestämt svar. Detta är någonting som vi inte instämmer på, då vi tolkar de 

didaktiska frågorna olika beroende vilken form av aktivitet som sker på 

fritidshemmet. Den normativa teorin har sitt fokus på genusfrågor och hur de 

behandlas för att nå jämlikhet både i samhället och elevgrupper (Lundgren 

2017).  

 

Vi kopplar den normativa teorin till vår undersökning då teorin understryker 

etik, jämlikhet och social rättvisa. Elmeroth (2012) anser också att var och en 

ska kunna utvecklas som individ, känna sig bekräftad och accepterad. För att 

få en inkluderad helhetssyn i fritidshemmet krävs samtliga för att alla elever 

ska känna sig som en i gruppen. För att nå en fullständig inkludering krävs 

kommunikation mellan samtliga elever och lärare. Velásquez (2005) ställer 

sig själv frågan om vad som bör eller kan göras för att nå ett demokratiskt 

samhälle. Svaret på frågan är genom att kommunicera både verbalt och 

ickeverbalt samt lyssna på varandras tankar och åsikter (a.a.).  
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5.1.1 Jämlikhet  

En skola för jämlikhet är någonting som Sverige har jobbat för i många år 

och inte förrän på 1970-talet bildades en förening för att slå fast vid beslutet 

(Lundgren 2017). Begreppet jämlikhet står för lika villkor, möjligheter och 

rättigheter vid sociala sammanhang. För att uppnå detta bör alla människor se 

människan och inte döma på grund av sexuell läggning, kön, etnicitet, klass 

skillnader, funktionshinder eller andra faktorer (Samuelsson 2014). 

Skolverkets läroplan (2011) skriver i avsnittet Grundläggande värden att 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” 

(a.a.). Detta är någonting som fritidshemmet dagligen arbetar med för att alla 

elever ska känna sig inkluderade i klassen och undervisningen. 

Fritidshemmet kompletterar skolans teoretiska arbete genom praktiken och 

jobbar med detta genom aktiviteter som framhäver en bra kompis. 

5.1.2 Etik 

Etiska prövningar och situationer är någonting som lärare i fritidshem alltid 

kommer att ställas inför, därför är detta ingenting som endast hanteras ut av 

experter, utan samtliga i det vardagliga livet. Irisdotter (2009) skriver i sin 

bok om Etik i professionellt lärarskap de fem stegen kring etiska 

tankefigurer som kan vara bra att ta med sig i vårt framtida yrke som lärare i 

fritidshem. 

  

Dygd, Det första steget handlar om människans utvecklingsprocess då en 

förmåga till utveckling visar sig att vara någonting verkligt som leder till 

lycka. Vi tolkar detta som att en elev under en aktivitet inte förstår hur 

aktiviteten går till, men vid slutet av situationen förstår eleven precis hur 

reglerna fungerar, vilket leder till lycka. Detta leder till en medvetenhet om 

vad vi strävar efter för att ta oss vidare i livet. Plikt är steg två som stödjer 

moral, är det rätt att ljuga för min lärare? bör jag tala sanning? vad är 

konsekvenserna? Pliktbegreppet står för analys och logik, där det sunda 

förnuftet prövas hos eleven. Nytta steget är bland det äldsta begreppet inom 

etiken och började användas under sent 1700 tal. Nytta begreppet är en 

fortsättning på pliktetiken, där vi nu kan bestämma om ett handlande jag gör 

är rätt där vi nu inte längre kan se några konsekvenser. Situation begreppet 

och steget kopplas till människokroppen och dess betydelse för att få 

vardagen att fungera och för att eleverna ska kunna delta i aktiviteter. 

Kommunikation är det sista begreppen i stegen och vi har nått ett av de 
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viktigaste verktygen i vårt kommande yrke. Genom detta steg kan eleverna 

komma till tals genom att ha en dialog elevelev eller lärare- elev. För att ha 

möjlighet att yttra sig om sina behov eller tankar till en meningsfull fritid 

(Irisdotter 2009). 

5.1.3 Social rättvisa 

Begreppet social rättvisa kan tolkas på olika sätt och har olika betydelser. 

Jerlinder (2010) tolkar begreppet som att alla elever ska inkluderas i 

samhället till att bli demokratiska medborgare. Med denna tolkning stöttar vi 

Jerlinder, då vi anser att tolkningen stödjer vår undersökning om inkludering 

under den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. Den sociala rättvisan gör sig 

synlig på fritidshemmet vid alla situationer som förekommer. I samling, 

turtagning, aktiviteter och kommunikationer (Pihlgren 2017). Kontinuerligt 

sker stormöten på fritidshemmet där eleverna får lägga fram sina synpunkter 

och önskemål kring verksamheten. Detta är ett sätt att nå ut till och göra 

eleverna delaktiga i planeringssyfte. Det finns elever som inte vågar tala 

inför grupp och då kan till exempel en Idélåda vara till hjälp, då läraren i 

fritidshemmet anonymt läser upp idéen. På så sett kan fritidshemmet nå upp 

till social rättvisa inom verksamheten. 

  

Haug (1998) har en lång erfarenhet av social rättvisa och har studerat samt 

tagit diskussionen till den skandinaviska utbildnings kontexten. Han tar upp 

fyra olika uppfattningar om att nå upp till social rättvisa och jämlikhet i 

skolan. Först ut är den formella rätten till utbildning, den andra uppfattningen 

ska sträva efter kravet på att alla som går i skolan får utbyte av utbildningen. 

Den tredje uppfattningen omfamnar kompensatoriska lösningar och främst de 

åtgärder som har störst effekt, denna uppfattning har av handikapprörelsen 

kritiserats för att vara både diskriminerande och stigmatiserande. Slutligen 

skriver Haug (1998) om ett demokratiskt deltagarperspektiv för att nå upp till 

en socialt rättvis utbildning. I den här uppfattningen menar Haug att alla 

medborgare i samhället ska inkluderas och gå i samma skola/fritidshem. 

Detta har betydelse för vår undersökning då vi vill visa på kritiska aspekter. 

Vi håller till stor del med Haug (1998) men ställer oss kritiska till den sista 

aspekten om ett demokratiskt deltagarperspektiv, för att nå upp till en socialt 

rättvis utbildning. Vi anser att elever med behov av stöd i form av en 

skolgång via särskola, kan få svårigheter att inkluderas i en skola där det ej är 

anpassningsbart och ej möjligt att få tillgång till de underlag dessa elever kan 

behöva. 
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6 Metod 

I metodavsnittet har vi som forskare motiverat vårt val av metod, samt hur vi 

bearbetade undersökningen för att komma fram till ett resultat. Vi kommer 

även att ta upp aspekter som rör forskningsetiska utgångspunkter för att 

styrka vårt metodval. 

6.1 Metodval  
Metodvalet kring vår enkätundersökning riktar sig mot lärare i fritidshem då 

ämnet berör deras arbetsuppgifter kring inkludering under den fysiska 

aktiviteten på fritidshemmet. Vi valde att dela ut ca 30 enkäter för att få en 

djupare helhetssyn. För att få en inblick i verksamheternas arbetssätt så har vi  

delat ut enkäter på två olika skolor, som vi båda har tidigare erfarenheter 

ifrån. Vi delade ut enkäter till lärare i fritidshemmet på olika avdelningar, på 

detta sätt gav det oss kunskap om hur avdelningarna använde sig av olika 

arbetssätt kring inkludering och fysisk aktivitet beroende på elevernas åldrar. 

Båda våra VFU-skolor och fritidshemmen är placerade i innerstadsmiljö och 

är förhållandevis jämnstora. 

6.2 Genomförande   
Enkät är ett sätt för oss som forskare att få en tydligare inblick i hur 

verksamheterna jobbar med inkludering under fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. Enkäten vi har valt att genomföra ut är en enkät med 8 frågor 

som innefattar beskrivande svar. Vi delade ut våra 30 enkäter på våra VFU 

skolor till lärare i fritidshem som vi sedan hämtade efter fem dagar då vi fick 

tillbaka 13 svar. Frågeställningarna var öppna då vi ville att deltagarna själva 

skulle få reflektera igenom sina svar och ge så utvecklade svar som möjligt. 

En enkätundersökning upplever vi är en lämplig metod om man berör 

känsliga ämnen vilket vår undersökning kan upplevas vara. Detta gör att 

enkäten förblir anonym och personen som besvarar den behöver inte känna 

sig utlämnad. En styrka med enkät som metod är att du som forskare kan nå 

ut till en stor grupp av människor, då den kan göras i mån av tid och inte 

kräver ett planerat möte. Det finns olika former av enkäter så som postenkät, 

internetenkät, gruppenkät, telefonenkät och besöksenkät (Dimenäs 2007). Vi 

genomförde en enkätundersökning där vi besöker skolorna för att få bäst 

respons, samt att vi anser att det blir mer seriöst och relationsskapande med 

deltagarna om vi visar vilka vi är. Fördelen med en besöksenkät är även den 

personliga kontakten vid insamling, då vi kommer att ge deltagarna fem 

dagar på sig att besvara den, för att sedan göra en personlig insamling. 
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Dimenäs (2007) skriver om sju steg som är bra att följa vid behandling av 

enkät, vi kommer att beröra fyra av dessa: 

 

      1.      Beskriva vilka vi är som skapat enkäten. 

2.      Syftet till varför denna enkät genomförs. 

3.      Vem de ska kontakta vid eventuella frågor. 

4.      Att man vid första mötet tackar deltagaren för besväret (a.a.). 

Grundtanken var att vi ville ta reda på hur respektive lärare i fritidshemmet 

jobbar med fysisk aktivitet och vad deras allmänna uppfattning om fysisk 

aktivitet är utifrån ett hälsoperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv. Genom 

vår enkätmetod ihop med forskning kring inkludering under fysisk aktivitet i 

fritidshemmet kunde vi diskutera kring hur de lärarna i fritidshemmet 

jobbade med detta i sina verksamheter och deras syn på begreppet fysisk 

aktivitet. 

6.3 Redovisning 
För att sammanställa vår enkätundersökning har vi att behandlat fråga för 

fråga för att se vad alla deltagande svarat på vardera frågan. När en fråga är 

sammanställd jobbade vi systematiskt vidare till nästa och fortsätter tills alla 

frågor är sammanställda (Watt Boolsen, Merete 2007). Genom att jobba 

enligt hermeneutikens spiral där man kontinuerligt går tillbaka och ser över 

sitt arbete är något vi kommer att använda oss av för att se olika tolkningar 

av vårt resultat i enkäten (Andersson 2014). Då vi valde att göra en 

besöksenkät så är utgångspunkten i sammanställningen kvalitativ. Fejes & 

Thornberg (2015) skriver att den kvalitativa metoden handlar om att bryta 

ner det stora materialet till att bli strukturerat och hanterbart. Att man på 

något sätt kodar de nedbrutna enheterna och söker efter mönster. Vi valde att 

strukturera enkätsvaren i två olika högar med fyra frågor i varje hög, vi 

namngav de två högarna till rubrikerna Fysisk aktivitet och Anpassning. När 

vi delat in i dessa rubriker kunde vi sedan sortera in svaren i våra teoretiska 

begrepp inom normativa teorin. För att sedan förtydliga vårt resultat 

tillsammans med våra frågeställningar valde vi att byta namn på rubrikerna 

vilket blev ”Hur lärare i fritidshem kan motivera elever till fysisk aktivitet på 

fritidshemmet”, ”Den meningsfulla fritiden på fritidshemmet ”och” 

Anpassning för den enskilda eleven.” Vi upptäckte med detta att det blev en 

tredje rubrik kallad ”Den meningsfulla fritiden på fritidshemmet” då 

deltagande i enkäten återkommande nämnde meningsfullhet. När vår 
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sortering var klar tittade vi över den och kopplade våra teoretiska 

utgångspunkter Jämlikhet, Etik och social rättvisa till de tre rubrikerna. 

 

Komplikationer som kan uppstå med denna metod är att hitta någon som 

helst mening i materialet, därför krävs en uppdelning av relevant och icke 

relevant. Fejes & Thornberg (2015) anser att det finns tre olika riktlinjer att 

följa i den kvalitativa metoden, där man till en början fokuserar på 

erfarenheterna som till exempel är dina egna uppfattningar. Den andra 

handlar om de sociala strukturerna dvs hur man får vardagsrutiner 

genomförbara. Den tredje inriktningen fokuserar på sociala fenomen vilket 

kan vara grupptryck och mobbning (a.a.). Vi valde att fokusera på den första 

riktlinjen som Fejes & Thornberg (2015) menar på berör egna erfarenheter 

och uppfattningar då enkätundersökningen har öppna frågor. En kvalitativ 

metod beskriver Langemar (2008) som empiristyrd dvs den 

erfarenhetsgrundade kunskapen undersöker forskaren den allmänna 

frågeställningen, materialet och den kommande analysen. Dessa egenskaper 

anser forskare är relevanta för en kvalitativ metod (a.a.). 

6.4 Validitet och reliabilitet 
Langemar (2008) skriver i sin bok att validitet och reliabilitet är två begrepp 

som används kontinuerligt i en forskningsprocess. Dessa är en central del i 

forskningsunderlag, vår studie är baserad på tidigare forskning och validitet 

(trovärdighet), samt en enkätundersökning där vi vänder oss till lärare i 

fritidshem som idag arbetar i verksamheterna. Vår studie och enkätfrågorna 

är baserade på vår tidigare forskningsdel, där vi upplever att det fanns vissa 

delar vi inte fick svar på. Enkätfrågorna besvarades av lärare i fritidshem, 

som idag arbetar i verksamheterna. Det andra begreppet som Langemar 

(2008) tar upp i sin bok handlar om reliabiliteten (pålitlighet) och hur vi har 

gått tillväga för att sammanställa vår undersökning. 

6.5 Metoddiskussion 
I vår metod använde vi oss av en enkätundersökning, där vi delade ut totalt 

30 stycken enkäter på två olika skolor med frågor som berörde fysisk 

aktivitet och inkludering, men fick sammanlagt tillbaka endast 13 stycken 

svar. Det vi hade gjort annorlunda vid en ny enkätundersökning hade varit att 

dela ut enkäter till ytterligare en skola för att få fler svar. De svar vi fick in 

var givande och mycket intressanta till vår undersökning, vi hade dock 

önskat att få in lite fler reflektioner kring våra frågor. Vid ytterligare 

information hade vi valt att genomföra intervjuer, där det kan ses som lättare 
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att kommunicera kring en fråga, än att skriva ner den på ett papper. Det vi 

inte visste vad vi hade kunnat gjort annorlunda var insamlingen av enkäten. 

Om vi hade väntat en vecka till, hade vi fått fler svar eller färre svar? skulle 

vi bara ha varit på skolbesöket över dagen och samlat in vid dagens slut? 

Eller handlar det om tidsbrist eller ointresse hos de deltagande ute i 

verksamheten? 

6.6 Forskningsetiska utgångspunkter  

Det finns fyra allmänna forskningsetiska huvudkrav som delas in i 

rubrikerna: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Dessa krav används för att visa på de medverkandes 

rättigheter och etiska ställningstagande i enkäten. 

6.6.1 Informationskravet 

Informationskravet bygger på att forskaren ska informera deltagande om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder 

informationskravet att forskare har en skyldighet att informera deltagarna i 

en undersökning om på vilka villkor de deltar på och vilken deras roll är i en 

undersökning. En del av dessa förutsättningar är att de som medverkar kan 

avbryta sitt deltagande när det vill och önskar. Det är viktigt att de framgår i 

informationen vad syftet med en undersökning är och vilka eventuella risker 

de kan medföra för deltagarna. I den här informationen ska det även 

tydliggöras hur och var undersökningens svar kommer offentliggöras (a.a.). 

6.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet står för enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagare själva 

får bestämma om de vill delta i en undersökning eller inte. Det menas med 

att forskare ska skaffa undersöknings deltagarnas samtycke. Om deltagarna 

är under 15 år ska i vissa fall samtycke även skaffas av föräldrar eller 

vårdnadshavare och detta gäller för de deltagare som är aktiva. Regler att 

tillgå i Samtyckeskravet är att det ska vara preciserat, uttryckligt och frivilligt 

till viss forskning. Dessutom ska samtycket dokumenteras. Vanligtvis krävs 

skriftligt samtycke, men det finns situationer då ett sådant inte är möjligt att 

inhämta. 

6.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet står för att skydda forskarens deltagare i 

undersökningens identitet, så att obehöriga ej får tillträde till det insamlade 

materialet. I och med detta krav krävs ett samtycke från berörda parter som 

deltar, då det är sekretessbelagt. Även vid publicering av kommentarer bör 
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berörda vara informerade kring detta, då det är frivilligt att delta eller att 

avstå. Beroende på ämne som undersöks kan frågor uppfattas som känsligt 

och varierar person till person. Det är därför upp till forskaren att ställa 

frågor som inte känns utpekande eller genanta att besvara. I varje krav finns 

regler att tillgå och inom konfidentialitetskravet gäller dessa: Tystnadsplikt, 

anteckna/lagra och avrapportera identiteter (Vetenskapsrådet 2002). Vi anser 

att våra frågor inte är utpekande eller etiskt svåra att besvara och har under 

denna undersökning bett om samtycke till både deltagande och publicering 

för att få deltagarnas tillit. 

6.6.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet handlar om uppgifter som forskaren samlar in om den 

enskilda individen. Personen bör då vara medveten om att informationen 

används endast i forskningssyfte. Genom detta krav så kräver deltagaren ett 

färdigt resultat på forskningen och ska behandlas med stor försiktighet för att 

inte läcka ut. Regler att tillgå inom nyttjandekravet är: insamlad information 

får ej utlånas, får ej användas för beslut eller åtgärder kring en person, kräver 

medgivande (Vetenskapsrådet 2002). Vår forskning kommer ej att beröra 

detta krav, då vi inte kommer att ställa personliga frågor i vår enkät. Utan 

kommer att fokusera på hur fritidsverksamheterna arbetar. Nyttjandekravet 

används för det mesta inom forskning inom vården. 
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7 Resultat 

I resultatdelen har vi utgått från vår enkätundersökning samt våra 

frågeställningar. Hur kan lärare i fritidshemmet motivera alla elever till att vara 

delaktiga i den fysiska aktiviteten under sin fritid? Hur anpassas aktiviteterna 

till den enskilda eleven? 

7.1 Hur lärare i fritidshem kan motivera elever till fysisk aktivitet på 

fritidshemmet 

Under sammanställningen av de fyra frågor som berör fysiska aktivitet, blev 

resultatet till stor del lika. Det vi kunde se är att lärare i fritidshem upplever 

att eleverna uppskattar vuxnas deltagande i den fysiska aktiviteten och att det 

bidrar till vidare intresse till att delta. Ett citat från vår enkät styrker detta då 

en deltagande har uttryckt sig att: Elever ÄLSKAR när vuxna är med även om 

det handlar om att gunga i gungan bredvid eller snurra ett hopprep eller på 

fritidsgymnastiken i leken. Den vuxna förebilden kan få de mest 

ointresserade att delta. Med detta visar resultatet på hur viktiga vi som lärare 

i fritidshem är för elevernas rörelseglädje, och att vi som människor blir till 

förebilder för de elever som eventuellt inte har intresse för fysisk aktivitet. 

Barn gör som vuxna gör, om vuxna är med och visar glädje i fysisk aktivitet 

är det inspirerande för eleverna. Men det måste ske på ett lekfullt och 

ansvarsfullt sätt. 

 

 Ur ett etiskt perspektiv kan vi koppla enkätsvaren till att lärare i fritidshem 

kontinuerligt jobbar tillsammans i arbetslaget och med eleverna för att 

motivera till en god hälsa genom fysisk aktivitet. Lärare i fritidshem strävar 

alltid efter att ha eleven i fokus, för att i längden nå en ömsesidig respekt, 

moral och lyhördhet. Andersson (2017) menar på att den fysiska aktiviteten 

och motivationen till den, beror helt på omgivningen eleverna har runt 

omkring sig. Även inställningen som de vuxna visar till den fysiska 

aktiviteten är till stor betydelse, då många av eleverna ser upp till de äldre. 

Hur lärare i fritidshem kan motivera elever till fysisk aktivitet på 

fritidshemmet anser Hedström (2016) kan ske genom olika aktiviteter under 

dagen. Detta kan vara bland annat rastaktiviteter av olika slag, miljöombyten, 

inkludera eleverna i planering av aktivitet samt uppmuntra eleverna till att 

våga delta. 
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7.2 Den meningsfulla fritiden på fritidshemmet 
Enligt vårt resultat anser vi att fritidshemmet handlar om att ge varje elev en 

allsidig meningsfull fritid som bidrar till ett livslångt lärande. Det kan ske på 

olika sätt både i och utanför skolans verksamhet, men är då viktigt att 

aktiviteterna som sker inte är obligatoriska. Meningen är att dessa aktiviteter 

ska locka elevernas intresse till nya erfarenheter genom nyfikenhet. Ett citat 

från vår enkät beskriver hur man kan balansera detta utan att det blir för styrt 

eller för fritt: För att vi ska få en allsidig aktivitet inom fritidshemmet så 

varvar vi fri lek med bestämda aktiviteter. Detta för att vi skall tillgodose 

alla barns behov av att röra sig och förbruka energi och fylla på med energi. 

Detta förekommer inom och utomhus i forma av fri lek inne, fritidsidrott i 

gymnastiksal, aktivitetsdagar på klätterställningen och ibland under 

förutbestämda lekar av personalen. Fritidshemmet jobbar både med styrda 

aktiviteter och fri lek där den spontana, kreativa rörelseglädjen uttrycks. 

Genom våra enkätsvar visar det på att många av de deltagande upplever att 

den spontana leken är den bästa leken för eleverna. Ett citat som en lärare i 

fritidshem anser viktigt för en meningsfull fritid. Spontan rörelseglädje, 

organiserad rörelse ex fritidsgympa, rörelselekar.  

 

Enligt vår enkätundersökning fick vi fram i resultatet att en del elever 

uttrycker osäkerhet inför vissa aktiviteter på fritidshemmet. Därför har vi en 

viktig uppgift som lärare i fritidshem att se dessa elever och inkludera dem 

till nya erfarenheter och utmaningar. Även jämlikhet är någonting som 

fritidshemmet och skolan jobbar med återkommande. För att visa att alla kan 

delta i alla aktiviteter och känna sig bekväma i det oavsett kön, etnicitet eller 

funktionsnedsättning. 

 

Många elever vill titta på innan de går in i aktiviteten, uppmuntra dem att 

försöka vara med själv, stötta dem. Som tidigare nämnt har fritidshemmet 

utvecklats under åren från en mer omsorgsfull plats till en plats som är mer 

baserad på kunskap Skolverket (2016). Det dubbla uppdraget en lärare i 

fritidshem står inför menar man då handlar om omsorg av eleven samtidigt 

som du har en mer praktisk undervisning parallellt med skolans teoretiska. 

Fritidshemmet idag är alltså mer undervisningsbaserat Jonsson (2018). 

Skolverket (2017) vill med den praktiska undervisningen att den ska 

stimulera och erbjuda alla elever en meningsfull fritid för att utveckla 

elevernas lärande samt främja för deras välmående. 
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7.3 Anpassning för den enskilda eleven 
Under sammanställningen av de fyra frågor som tidigare är nämnt under 

metodkapitlet Redovisning berör inkludering och anpassning blev resultatet 

till stor del lika. Det vi kan se i vårt resultat är att lärare i fritidshem upplever 

anpassningsbehovet som varierat beroende på diagnos från elev till elev. 

Alternativ till anpassning genom våra enkätsvar har lett oss till: 

tillräckligt/olika former av material, vara en tydlig vuxen, lära känna eleven, 

anpassa aktiviteten så att alla elever når lyckat resultat och resurser. Ett citat 

från vår genomförda enkät beskriver väldigt väl olika former av inkluderings 

svårigheter. Beroende på anpassningsbehovet är så är man som pedagog 

lyhörd och kan positionera ut eleven på en roll som ger förutsättningar för 

att lyckas. Beror det på en skada så är det enklare än vid andra behov såsom 

diagnos eller andra svårigheter. Dåliga förlorare kanske inte ska utsättas för 

tävlingar i alla moment utan ibland behöver dessa elever få leka istället för 

att tävla. När man utsätter elever för tävlingsmoment så måste man ha ett 

bra argument eller vara förberedd på utfall om det brister. Att anpassa för 

alla elever handlar om att få varje elev att känna sig trygg och sedd i alla 

sammanhang. 

 För att uppnå detta så fick vi i vår enkät in ett citat som vi anser är viktigt 

när vi som lärare i fritidshemmet dagligen möter elever. Genom att lära 

känna eleven så är det lättare att anpassa aktivitet efter individen då kan 

man lägga upp aktiviteten på rätt nivå. Genom vår enkätundersökning visade 

det sig i resultatet att lärare i fritidshemmet kan lägga nivån på ett sätt där 

eleverna kan känna att de har lyckats och gå hem med ett leende. Detta visar 

på en bra pedagog som arbetar för alla barns lika värde och social rättvisa. 

Enligt Jerlinder (2010) handlar den sociala rättvisan om att alla ska känna sig 

inkluderade i samhället, därför ska det finnas material och resurser för att 

uppnå detta. Den sociala rättvisan gör sig tydlig i fritidshemmet dagligen vid 

aktiviteter, turtagning och samling.  

Det vi kan se i resultatets samtliga delar är den normativa teorin där fokus 

ligger på tidigare nämnda begrepp, jämlikhet, etik och social rättvisa. Den 

normativa teorin handlar även om hur saker och ting ska hanteras, som till 

exempel hur man motiverar till en anpassad aktivitet där alla är delaktiga. 

Myndigheten för skolutveckling (2015) anser att en aspekt som har betydelse 

för anpassning är miljön. Att miljön eleverna vistas i dagligen är anpassad 

för enskild elev är viktigt för elevernas delaktighet. Förslag på dessa är färg 

och ljussättning, hur rummen är planerade samt stimulerade. Även 

Mårtensson (2004) tar upp i sin studie vikten av anpassning på skolgården, 



 

20(32) 

 

att det finns material för att utveckla elevernas motorik oavsett ålder på 

eleverna 

7.4 Sammanfattning  
Genom vår enkätundersökning kom vi fram till att lärare i fritidshem 

anpassar fysisk aktivitet på många olika sätt och det kan till exempel vara, 

genom olika former av material, vara en tydlig och delaktig vuxen, lära 

känna eleven, anpassa aktiviteten så att alla elever når lyckat resultat och 

resurser. Även att göra eleverna mer delaktiga i planeringen av de styrda 

aktiviteterna ger mer intresse och motivation till fysisk aktivitet och 

rörelseglädje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21(32) 

 

8 Diskussion och analys   

I vårt sista kapitel har vi en diskussion och analys av resultatet från vår 

enkätundersökning kopplat till tidigare forskning. I den tidigare forskningen 

från Skolverket (2007) visar det sig att lärare i fritidshem sen tidigare jobbat 

med aktiviteter riktade mot elevernas intresse. Men en aspekt som inte 

samstämde med tidigare studier är att ett deltagande av en vuxen, det vill 

säga en lärare i fritidshemmets medverkan påverkar inkluderingen av 

eleverna positivt. Dessutom kommer vår undersöknings betydelse anslutas 

till vårt kommande yrke. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur 

pedagogerna kan inkludera den fysiska aktiviteten på fritidshemmet samt hur 

de kan anpassa aktiviteterna för en enskild elev. Dessa frågeställningar fick 

vi bland annat besvarade genom en enkätundersökning som vi gav ut på två 

av våra VFU skolor. Där fick pedagoger möjlighet att besvara åtta olika 

frågor som handlade om inkludering, fysisk aktivitet och anpassning.  

Till vår undersökning valde vi att koppla våra teoretiska utgångspunkter till 

den Normativa teorin. I den normativa teorin finns begrepp så som 

Jämlikhet, Etik och Social rättvisa. Vi ansåg att dessa begrepp var relevanta 

inom vår undersökning då vi skriver ett arbete kring människor.Vi kopplar 

begreppet jämlikhet till vårat resultat på så sätt att alla elever oavsett kön 

eller etnicitet ska inkluderas och kunna vara delaktiga i alla aktiviteter. Samt 

känna att det är okej att delta i aktiviteter som kan påstås vara en kill/tjej/hen 

aktivitet. Samuelsson (2014) menar på att begreppet jämlikhet står för lika 

villkor, möjligheter och rättigheter vid sociala sammanhang. Irisdotter (2009) 

anser att etik på fritidshemmet handlar om både elever och de vuxnas 

handlingar, vad är rätt och vad är fel. En situation som kan uppstå på 

fritidshemmet som rör etik är exempelvis om en elev krossar ett fönster med 

en boll och skyller på någon annan. Att ljuga är etisk fel och leder till ett 

konsekvenstänk. Det sista begreppet som är social rättvisa menar Jerlinder 

(2010) handlar om att alla elever ska inkluderas i samhället. Vi stöttar 

Jerlinder i detta då vi anser att alla elever på fritidshemmet är välkomna. 

Skollagen (2010) anser att skolan och fritidshemmet ska ligga till grund för 

att fostra och följa elevernas utveckling till demokratiska medborgare. Detta 

kan man göra genom att främja hänsyn och välmående för elevernas 

egenvärde. Andersson (2017) menar på att den fysiska aktiviteten på 

fritidshemmet kan vara en startpunkt för att öka alla elevers välmående och 

färdigheter, samt att det kan starta en grund för en ökad fysisk aktivitet. 

Många elever är idag inaktiva och väljer oftast skärmtid före fysisk aktivitet. 
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Hedström (2016) beskriver i sin avhandling hur mycket eleverna behöver 

röra på sig under en dag vilket visar sig att vara minst 60min/dag.  

8.1 Pedagogiska implikationer  
Genom vårt resultat från vår undersökning vill vi kunna inspirera lärare i 

fritidshem till att använda sig mer av den fysiska aktiviteten för elevernas 

välmående. Ett bidragande sätt till fysisk aktivitet kan vara rastaktivitet, 

fritidsgympa och den spontana leken. Resultatet visade på att eleverna 

uppskattar och blir mer motiverade samt aktiva vid ett vuxet deltagande. Det 

är lärare i fritidshemmets ansvar att ge eleverna den möjlighet till fysiska 

aktivitet som behövs, för att deras kropp och sinne ska utvecklas. I 

Skolverket (2016 s.17) står det att: Eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter 

och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara 

fysiskt aktiva. Detta är någonting som genom vårt resultat visar på att 

samtliga strävar efter. Det är enligt enkätundersökningen tydligt att eleverna 

uppskattar när lärare i fritidshemmet är med och deltar i aktiviteterna. Vissa 

elever känner sig osäkra vid aktivitetens start men kan genom ett vuxet 

deltagande känna tryggheten att våga ta initiativ till delaktighet. Många 

elever vill titta på innan de går in i aktiviteten, uppmuntra dem att försöka 

vara med själv, stötta dem. 

 

Delaktighet är någonting som samtliga lärare i fritidshem arbetar för. En 

fråga som vi ställde i vår enkätundersökning handlade om skillnaden i den 

upplevda hälsan mellan årskurs 1 och årkurs 3. Det vi fick fram i 

enkätundersökningen var dessa citat: Ingen skillnad mellan hälsan och den 

fysiska aktiviteten. Den som skiljer är det motoriska där år tre har kommit 

längre. Ålder har inget med det att göra. Utan individen själv. Samt: De 

större barnen är mer medvetna om att rörelse är nyttigt för kroppen, de är 

mindre är mer luststyrda. Vi upplever att den största skillnaden mellan 

årkurs 1 och årkurs 3 är den motoriska delen. Medvetenheten är även en stor 

skillnad då den fysiska aktiviteten är bra för alla elever. Resultatet visade 

även på att de yngre eleverna är mer luststyrda och har lättare till spontan 

lek, än vad de äldre eleverna har. 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Enligt rekommendationer från den svenska läkarkåren (1932) bör varje elev 

genomföra minst 60 minuter varje dag åt någon form av fysisk aktivitet, 

vilket inte nås upp av alla elever på fritidshemmen vi har varit på under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vissa elever är såklart mycket fysisk aktiva 
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under dagen och exempelvis spelar fotboll på varje rast under dagen. Andra 

elever är mindre fysisk aktiva om dagarna. Ericsson (2003) och Persson 

(2001) är eniga om att lärare i fritidshem kan påverka genom att bidra till att 

eleverna utför mer fysisk aktivitet under fritidstid och utnyttja till stor del i 

verksamheten. De elever som är mindre aktiva på fritidshemmet som vi stött 

på kan bero på att pedagogerna tycker att fritidshemmet är elevernas fria tid 

och att eleverna alltså själva får avgöra hur de bestämmer sig för att använda 

denna tid. För vidare forskning så hade vi velat genomföra en studie om hur 

den fysiska aktiviteten påverkar kroppen vid kontinuerlig rörelse, i 

jämförelse med elever som inte rör sig alls. På så sätt kan man då se hur 

barns fysiska och psykiska utveckling påverkas i detta. I Skolverket (2016 

s.18) står det att eleverna ska: Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå 

vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Genom den nya studien kan 

vi då gå djupare i detta och se vad som krävs för att nå detta mål.  
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Inkludering under fysisk aktivitet på fritidshemmet 

 

Det är allt vanligare att elever är stillasittande på sin fritid, då sociala medier och 

hemelektronik lockar mer än fysisk aktivitet. Forskningen visar på att varje elev bör 

utföra någon form av fysisk aktivitet minst 60 min per dag, för att nå en god hälsa 

och stimulans som bidrar till välmående och en djupare koncentrationsförmåga. 

Vi är två stycken studenter som studerar vår sista termin på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi har nu börjat med vårt examensarbete och ska genomföra en studie. Det 

vi båda vill uppmärksamma i vår undersökning är hur fritidshemmen inkluderar och 

motiverar sina elever till att delta i den fysiska aktiviteten som fritidshemmet 

erbjuder. 

 

Som metod till denna studie har vi valt att använda oss av en enkät där deltagandet 

är anonymt och frivillig. Med ert samtycke kommer det färdiga resultatet att 

publiceras i DIVA som är en allmän portal för examinationsarbeten. Enkäten med 

era kommentarer kommer endast att användas i forskningssyfte och vid färdigt 

resultat att avlägsnas och raderas. 

 

På grund av att vi har kort om tid, kommer vi att behöva samla in enkäterna senast 

22/3 klockan: 8.00.  

 

Vid frågor kontakta: 

Julia Ekelin:  je222zf@student.lnu.se 

Denise Barkelind: db222jr@student.lnu.se 

Handledare: Sofie Walter: sofie.walter@lnu.se 
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1.      Vad uppfattar du är fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Hur kan du peppa eleverna till fysisk aktivitet som inte vill delta 
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3. Hur anpassar du/ni aktiviteterna efter enskild elev? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

4. Hur gör du/ni för att involvera eleverna i planeringen kring fysisk aktivitet?  
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5.      Hur kan ett projekt struktureras upp för att få fler elever att bli fysisk 

aktiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Anser du/ni att intresset för den fysiska aktiviteten skulle kunna öka vid att 

en/flera vuxna deltog i aktiviteten tillsammans med eleverna? Varför/ Varför 

inte? 
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7. Är det skillnad på den upplevda hälsan/fysiska aktiviteten mellan årskurs 1 

och 3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Upplever du/ni skillnaden på deltagarantalet mellan de olika åldrarna under 

den fysiska aktiviteten? Varför tror/ni att det är/inte är det? 
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