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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att undersöka personalen på fritidshemmet och skolledningens 

attityd till fysisk aktivitet, samt hur planering läggs upp för att integrera fysisk aktivitet 

inom fritidshemmets arena. Den metod som jag valt att använda mig är intervjuer med 

personalen som är jobbar inom fritidsverksamheten och även skolledningen för att få två 

olika perspektiv. De som jag valt att intervjua är fyra stycken som är utbildade till 

fritidspedagoger och även en skolledare vars titel är biträdande rektor med inriktning mot 

fritidshemmet. Frågeställningarna jag utgår från är Vad har fritidslärare och 

skolledningen för attityder till fysisk aktivitet i fritidshemmet? Hur ser planeringen ut för 

att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet? Svaren har tolkats och analyserats i 

resultatet genom olika teorier för att nå mitt syfte med denna studie. Det som framkommer 

i studiens resultat är att attityden till fysisk aktivitet på fritidshemmet är positiv med det 

som är problem för att kunna genomföra det med kvalité är ramfaktorers påverkan. 
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1 INLEDNING 
Studiens syfte grundar sig i att undersöka hur attityden är till fysisk aktivitet i 

fritidshemmet bland fritidslärare och skolledningen, och även hur fritidslärare planerar 

för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet.  

I Lgr11 (Skolverket, 2016) står det att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera 

förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa 

och välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva 

rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska 

undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan 

påverka hälsan och välbefinnandet. Jag vill därför undersöka dels hur lärare i 

fritidshemmet aktivt jobbar för att få in och kunna erbjuda fysisk aktivitet i 

fritidshemmet, samt hur elevernas fysiska vanor ser ut och ifall eleverna känner att 

dem får tillräckligt med fysisk aktivitet på fritidshemmet. Under min tid som 

studerande på Lärarprogrammet med inriktning fritidshem har jag uppmärksammat en 

stor brist när det gäller möjligheten till att erbjuda fysisk aktivitet i 

fritidshemsverksamheten. Under utbildningens gång ingår det mycket praktiska 

tillfällen ute i verksamheten som kallas för VFU samt VI-dagar, VFU står för 

verksamhetsförlagd utbildning som är perioden då vi är ute på praktik 5 veckor i sträck. 

VI-dag står för verksamhetsintegrerad dag och detta innebär att vi är ute på två dagars 

praktik varannan vecka på samma skola som vi sedan har vår VFU på. Vid dessa 

tillfällen har jag lagt märket till att det är stora barngrupper och att ytan samt lokalerna 

i många fall är för små. Dessa bristande resurser leder till att möjligheten för fysisk 

aktivitet blir allt sämre och svårare för personalen att främja på grund av bristande 

ramfaktorer. 

Det står även i Lgr11 (Skolverket, 2016) att fritidshemsundervisningen ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt kunna erbjuda en meningsfull fritid till 

eleverna. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas 

behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Jag tycker att som lärare i 

fritidshemmet ska man kunna hitta aktiviteter där elever utför rörelseglädje som är 

kopplat till deras behov, intressen och erfarenheter. Genom detta tillvägagångssätt tror 

jag att eleverna blir mer motiverade till att röra på sig samt får en meningsfull fritid. 

Baserat på mina erfarenheter från praktiken så har jag noterat att merparten av eleverna 

tycker om att röra på sig vilket framförallt syns när eleverna får möjlighet till 

aktiviteter i gymnastiksalen under fritidstid. Det som däremot brister i detta är 

ramfaktorerna där i många fall lokalerna är relativt små och elevantalet är desto större. 

Detta leder till mycket stillasittande samt väntande på sin tur och antalet fysiska 

minuter under aktiviteten är ganska få.  

Som lärare i fritidshem finns det styrdokument att förhålla sig till där fysisk aktivitet 

skall ingå i fritidsverksamheten, men hur skall man som lärare i fritidshem förhålla sig 

till detta när ramfaktorerna brister och lokalerna är för små. Finns kompetensen hos 

lärare i fritidshem för att kunna komma på andra lösningar för att främja den fysiska 

aktiviteten i fritidshemmet, och hur kan man anpassa de fysiska aktiviteterna så flera 

elever vill delta i detta? Undervisningen i fritidshemmet är ganska komplex därför att 

som fritidslärare ska du göra elevernas fritid meningsfull samtidigt som att det inte är 

obligatoriskt att eleverna skall delta i de aktiviteter som erbjuds vilket det är under 

skoltid. 
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”Om barnens fysiska lek ersätts med läsplattor och tv-tittande påverkar det tänkandet. 

Barnen går miste om viktig språkutveckling vilket gör att det abstrakta tänkandet 

hämnas – något som i sin tur påverkar intelligensen”. Ingvar, M (2018). Ipads och tv-

tittande ger barn IQ-brist. Svenska dagbladet, 30 januari. 

Ett återkommande begrepp under hela arbetet är ”fritidslärare” som inkluderar de 

olika benämningar som funnits på tidigare utbildning som exempelvis dåtidens 

fritidspedagog som idag benämns som grundlärare i fritidshem. För att inte krångla till 

det för läsaren så kommer dem som deltagit i studie att tituleras som fritidslärare 

oavsett vilken typ av fritidsutbildning dem genomgått. 
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2 BAKGRUND 
Denna studie kommer undersöka hur lärare i fritidshem och skolledningens attityd och 

inställning till fysisk aktivitet inom fritidshemmets arena. I detta kapitel kommer 

effekten av fysisk aktivitet belysas, hur elever kan motiveras, fritidshemmets lärande 

och ramfaktorers påverkan.  

2.1.1  Fritidshemmets lärande 
Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan och läroplanerna där man 

definierar fritidshemmet som en komplettering till skolan. Tiden på fritids är främst 

före och efter skoldagen där eleverna stimuleras till utveckling och lärande (Pihlgren, 

2011).  Under skoltid så kan den fysiska aktiviteten komma i skymundan dels för att 

eleverna har lektioner och de flesta klassrum har inte en optimal miljö för att 

genomföra fysiska aktiviteter i. Under raster och lunchraster försvinner mycket av 

rasttiden till att ta på sig ytterkläder samt ta sig från exempelvis klassrummet till 

matsalen. Fritidshemmet spelar då en viktig roll eftersom det inte är lika styrt med 

lektions och rasttider och kan därför erbjuda fler aktiviteter som inkluderar lek samt 

rörelse. Möjligheten till att vara utomhus bjuder in till fysiska aktiviteter av olika slag 

i större utsträckning än vad det gör att vistas inomhus (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Jonsson (2018) skriver i sin avhandling att 2010 så uppmärksammades det att 

fritidshemmet hade en låg prioritet jämfört med hur skolans verksamhet prioriteras 

samt att det fanns tydliga brister på kvalitén och utförandet. I en granskningsrapport 

från Skolinspektionen (2010) klargjorde dem att en fjärdedel av alla fritidshem var 

tvungna att utveckla sitt förebyggande arbete med att utveckla elevernas 

självständighet, sociala förmågor och även elevernas relationer mellan varandra. 

Vidare understryker Skolinspektionen (2010) i sin granskningsrapport att 

fritidshemmen borde fokusera på att utmana elevernas tänkande kring deras identitet 

och att eleverna behöver utveckla sin kunskap kring livsstil och etik. 

 

2.1.2 Ramfaktorers påverkan 
Ramfaktorer har en stor inverkan på elevernas möjlighet till fysisk aktivitet och 

inlärning. Ett tydligt exempel tar Wilhelmsson (2012) upp i sin avhandling där hon 

gjort studier på lärarnas undervisning i utomhusmiljö. Enligt Wilhelmssons studier så 

sker lärande utomhus på ett effektivare när vädret tillåter, vilket oftast leder till att höst 

och vår är den optimala undervisningsperioden i en utomhusmiljö. Ramfaktorn som 

brister är inte utomhusmiljön i detta fall utan det är att eleverna inte har rätt kläder 

efter väder vilket leder till att lärandet i utomhusmiljön blir mindre effektivt. 

Pettersen (2008) skriver att det är många olika faktorer som spelar in när du 

undervisningen som påverkar, modifierar, möjliggör samt begränsar våra 

undervisnings- och lärarprocesser. Pettersen (2008) har även kategoriserat olika 

ramfaktorer för att kunna särskilja dem. 

1. Personramar: kunskaper, attityder, egenskaper, kompetenser är faktorer hos 

dem som deltar i undervisningen, både lärare och eleverna. 

2. Organisatoriska ramar: sammansättning, organisering och storleken på den 

gruppen som man undervisar. 

3. Tidsramar: tiden som läraren har att tillgå till planering och undervisning. 
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4. Fysiska ramar: den materiella miljön och omgivningen för undervisningen och 

dess lärande. Rumsutformning, undervisningsmaterial och tillgång till lokaler. 

5. Ekonomiska resurser: fördelningen av pengar, ekonomin har stor påverkan på 

övriga ramfaktorer. 

 

Lindström & Pennlert (2016) nämner att skolans placering i samhället är en 

påverkande ramfaktor också. Som lärare är det viktigt att försöka sig på att analysera 

det större sammanhang som skolan är en del av. Att ha kunskap om denna ramfaktor 

kan ha en viktig påverkan i den didaktiska analysen vid planering och reflektion. 

Skolan kan ligga placerad i centrala delar i en storstad, en mindre by ute på landet, i 

etniska homogena medklassområden eller i en förort med olika etniska grupper. Klass, 

etnicitet och social mobilitet är begrepp som går att använda sig av när man ska 

analysera samhället där skolan är placerad skriver Lindström & Pennlert (2016). 

 

2.2 Tidigare forskning 

I avsnittet nedan görs en framställning av vilka effekter som fysisk aktivitet medför 

samt hur elever kan motiveras genom olika motivationsteorier. 

2.2.1 Effekter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitets betydelse och dess positiva påverkan är välgrundad. Isberg (2009) 

refererar till Fox (2000) samt Strauss, Rodzilisky, Burackk och Collin (2001) som 

visade genom sina studier att självförtroendet förbättras hos barn och ungdomar när 

de deltar i sport och fysiska aktiviteter samt upplevd glädje under tiden man utövar en 

fysisk aktivitet kan leda till en ökad motivation till utövande av fysisk aktivitet senare 

i livet Isberg (2009) refererar till Williams & Gill, 1995; Sonstroem, (1997). Sannolikt 

känner många elever en glädje i att vara fysisk aktiv och röra på sig, men det finns 

även elever som kan känna prestationsångest och tycka att det är jobbiga att genomföra 

fysiska aktiviteter som innehåller tävling och prestationsmoment. 

Vikten av att vara fysisk aktiv och dess positiva effekter tar Isberg (2009) upp i sin 

avhandling. Att vara fysisk aktiv påverkar vuxna samt ungdomar på ett positivt sätt 

när det gäller att undvika åkommor som exempelvis övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar, samt diabetes typ 2. Isberg (2009) refererar till Kristensen et al., (2007) 

som hävdar att en hög aktivitetsgrad i ung ålder ökar möjligheterna till fysisk aktivitet 

i även vuxen ålder och de fysiska aktivitetsvanor som skapas i tidig ålder lever ofta 

kvar i ungdomsåren. 

Rekommendationerna kring fysisk aktivitet är många och de rekommendationer vi har 

i Sverige för barn och ungdomar är att de ska vara fysiskt aktiva minst i 60 minuter 

om dagen och att aktiviteten ska vara både hög och måttligt intensiv (Nordiska rådet 

2004).  En finsk expertgrupp bestående av Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso et 

al., (2008) rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar framhåller 

idrottsämnets uppgift att lära eleverna att röra sig och fostra dem till fysisk aktivitet 

Tammelin (2008) genom att få dem att förstå den fysiska aktivitetens påverkan på 

hälsan. I relation till fritidshemmet och möjligheten till att vara fysisk aktiv så är det 

oftast genom fritids gymnastik man kan erbjuda detta. Dock spelar ramfaktorerna in 
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och om man exempelvis har 45 minuters fritids gymnastik med 50 elever så blir det 

inte så många minuter totalt som eleverna är fysiskt aktiva.    

Tammelin (2008) menar även på att idrottsundervisningen inte är tillräcklig som fysisk 

aktivitet för elever i skolåldern, men också att idrottstimmarna har en för målinriktad 

uppgift: att lära eleverna och röra på sig och fostra dem till fysisk aktivitet. Tammelin 

(2008) menar också att genom idrottsundervisningen kan vi ha en positiv inverkan på 

elevernas fysiska, psykiska och sociala handlingsförmåga och välbefinnande. 

Idrottsundervisningen ger eleverna färdigheter, kunskaper och upplevelser som hjälper 

dem att hitta en fysisk aktiv livsstil.    

 

Mikaelsson (2012) hävdar att många har kunskapen om de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet men att det även behövs en drivkraft för att bli fysiskt aktiv. Drivkraften 

kan variera mellan olika mål som att få bättre kondition, gå ner i vikt eller något annat 

som är positivt för hälsan. Men då effekterna och resultaten inte kommer med en gång 

så behövs det ytterligare motivation för att fortsätta. Stöd från familj, vänner och andra 

runt ens omgivning är betydelsefulla (Allender, Cowburn, & Foster, (2006). 

Haapala (2017) har i sin avhandling skrivit om en undersökning som gjordes i Finland 

där uppgifter samlades in mellan 2010–2012 vid fyra olika tillfällen, totalt deltog 1463 

studenter från årskurs 4–9. Syftet med undersökningen var om fysisk aktivitet kunde 

bidra till ett bättre skolklimat. Eleverna fick via ett frågeformulär svara hur fysiskt 

aktiva dem var och efter att svaren samlats in sammanställdes det och utvärderades. 

Utrustningen hade stor påverkan när det gällde de fysiska aktiviteterna som erbjuds på 

skolan, eleverna blev mer motiverade till fysisk aktivitet. Haapalas (2017) resultat i 

avhandlingen visade att fysisk aktivitet hade en positiv påverkan på skolklimatet.    

I forskningsstudierna ovan är både Tammelin, (2008) och (Telema 2005) inne på 

vikten av att skapa förståelse för eleverna hur viktigt fysisk aktivitet är och vad det har 

för inverkan på hälsan och deras framtida liv. Enligt Wester (2001) som hävdar att 

många egentligen har vetskapen om de positiva effekterna fysisk aktivitet har på 

hälsan, så handlar det mer om motivation och drivkraft för att vara just fysiskt aktiv. 

Men eftersom vi har alltmer utbyggda kommunikationsmöjligheter och ett arbetsliv 

som kräver mindre fysisk aktivitet och en fritid som erbjuder mer stillasittande 

aktiviteter så krävs det att vi måste agera för att vara fysiskt aktiva. Enligt 

undersökningen som Haapala (2017) gjorde har fysiskt aktivitet en positiv påverkan 

på skolklimatet vilket kan leda till att exempelvis mobbning och liknande minskar. 

Alltså kan fysisk aktivitet ha en positiv påverkan även på grupper och inte enbart för 

inte enbart för individens hälsa. 

 

2.2.2 Motivera elever till fysisk aktivitet  

Motivation är en bidragande faktor till om en individ väljer att vara fysiskt aktiv eller 

inte. Saker som kan påverka om en person känner sig motiverad till fysisk aktivitet 

kan vara exempelvis glädje eller välbehag.  

Isberg (2009) skriver i sin avhandling om en motivationsteori vid namn Self-

determination theory som grundar sig i motivationen om personellt beteende. Teorin 

utgår från att människor kan bli inre motiverade, yttre motiverande och icke 

motiverande till att utöva en aktivitet. När en person är inre motiverad utför han eller 
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hon aktiviteten för sin egen skull. Den yttre motivationen består enligt Isberg (2009) 

som refererar till Deci och Ryan (1985, 1991) av fyra olika typer av motivation; 

External regulation är när människor presterar vissa beteenden för att få en viss 

belöning eller för att de känner press att bete sig på ett speciellt sätt. Introjected 

regulation innebär att personen utför aktiviteten för att de känner sig tvingade, 

Identified regulation grundar sig i situationer där personens beteende uppstår från 

deras egen vilja att utföra aktiviteten. Integrated regulation grundar sig i aktiviteter 

som utförs av ett val där det är överensstämmande med personens personlighet och 

värden. I relation till fritidshemmet så är det olika faktorer och situationer som spelar 

roll. Det är väldigt få individer som enbart blir motiverade genom en specifik 

motivationsteori utan situationer och ramfaktorer har även en inverkan på hur eleverna 

blir motiverade. 

Isberg (2009) hävdar även att personer kan vara amotivated till en aktivitet vilket 

kännetecknas som att personer saknar både inre och yttre motivation vilket leder till 

att de inte ser något som helst värde med aktiviteten. En studie där de använde sig av 

Self-determination theory på flickor och pojkar i åldern 12–15 av Hassandra, Goudas 

och Chroni (2013), se Isberg (2009) undersökte de om faktorer som påverkade den 

inre motivationen till idrottsundervisningen. Resultatet av studien visade på att många 

olika faktorer som den sociala miljön och individuella skillnader var förknippade med 

den inre motivationen. Studien visade även att sociala faktorer hade en påverkan som 

exempelvis klasskompisar och lärare. 

I sin avhandling skriver Blomgren (2016) att elevers motivation kan definieras på olika 

sätt men att flera forskare utgår från att motivation handlar om att sätta upp och uppnå 

olika sorters personliga mål. Elevers motivation och målorientering påverkas även av 

kontextuella faktorer genom den inställning de har till lärandet som finns i 

klassrummet, vilket benämns som målstruktur inom motivationsforskning med denna 

inriktning. Blomgren (2016) gör enkäter och intervjuer i sin avhandling på elever och 

får fram i resultatet att lärarens kompetens spelar stor roll för motivationen hos 

eleverna. Lärarens kroppsspråk och sitt sätt att uttrycka sig på visade sig vara 

betydelsefullt för elevernas motivations påverkan. Yrkesprofessionellt agerande av 

läraren visade sig vara en bidragande faktor till elevernas motivation till att uppnå mål 

och utföra aktiviteter samt uppgifter. 

Sammanhängande för dessa olika forskningsstudier är att motivationen och 

motivationen till fysisk aktivitet grundas mycket i hur varje individ fungerar. Vissa 

blir motiverade för att dem får en belöning och vissa blir motiverade av att aktiviteten 

de genomför faller inom ramen för deras intresse. Sen spelar givetvis situationen roll 

på hur eleven motiveras, elever kan motiveras på olika sätt beroende på vilken typ av 

situation de är i. Ramfaktorer som miljö, det sociala, klasskompisar och lärare har en 

påverkan på individers motivation men i de flesta fall är det individen känslor och 

beteende som är den avgörande faktorn ifall de skall bli motiverade till att vara fysiskt 

aktiva. Isberg (2009)  refererar till Deci och Ryan (1991) som är inne på att det finns 

fyra olika sätt som eleverna kan bli motiverade genom. Detta är även Blomgren (2016) 

inne på i sin avhandling men menar att motivationen mestadels handlar om att eleverna 

sätter upp personliga mål. Det framgår även enligt Blomgren (2016) att ytterligare en 

motivationsfaktor som enligt eleverna motiverar dem är att lärarna har ett 

professionellt förhållningssätt och en bred kunskap kring sitt ämne.  
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2.2.3 Sammanfattning 
De positiva effekterna som fysisk aktivitet är välgrundad, det medför självförtroende, 

kan leda till ökad motivation, förebyggande för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar för 

att enbart nämna några positiva effekter som det medför. Haapala (2017) gjorde även 

en undersökning som visade att fysisk aktivitet kan leda till att mobbning och 

utanförskap minskar, fysisk aktivitet har därmed även positiva effekter på grupper och 

inte enbart för individens hälsa. För att motivera en individ finns det fler olika 

tillvägagångssätt till att bli motiverad, det som är sammanhängande kring forskningen 

om motivation är att det är individuellt. Det finns alltså inte helt korrekta svar på hur 

och när man blir motiverad, situationen kan han påverkan, olika ramfaktorer som 

miljö, det sociala och vilka individer som är närvarande just i den situationen. 

Fritidshemmet inkluderar även ett lärande med centralt innehåll där ett mål är 

livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk 

aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Jonsson (2018) 

påpekar dock i sin avhandling att 2010 så uppmärksammades det att fritidshemmet 

hade en låg prioritet jämfört med hur skolans verksamhet prioriteras, samt att det fanns 

tydlige brister i kvalitén och utförandet på fritidshemmet.  

Det jag kommer undersöka i min studie är hur ställer sig egentligen fritidspersonalen 

och skolledningen till just fysisk aktivitet på fritidshemmet? Hur ser attityden ut till 

fysisk aktivitet? Dess positiva effekter belyses tydligt i tidigare forskning och tillhör 

även det centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet, men hur ser attityden och 

verkligheten ut egentligen. 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka vilka attityder fritidslärare 

och skolledare har till fysisk aktivitet i fritidshemmet, samt hur fritidslärare planerar 

för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

 

För att få reda på detta har jag tagit fram följande frågeställningar.  

 

Frågeställningar 

- Vad har fritidslärare och skolledningen för attityder till fysisk aktivitet i 

fritidshemmet? 

- Hur ser planeringen ut för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet? 
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4 METOD 
 

Denna del av arbetet kommer jag att beskriva vilka metoder jag använt mig av, vilka 

typ av lärare samt övrig personal jag valde att intervjua, hur intervjuerna är utformade 

samt hur jag gick tillväga för att förhålla mig till de forskningsetiska principerna. 

4.1 Metodval 

 Undersökningen kommer bestå av en kvalitativ studie där syftet är att undersöka 

skolledningen och fritidspersonalens attityd till fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

Intervjuerna som jag genomförde var semistrukturerade vilket innebär att forskaren 

plockar fram frågor att utgå ifrån men det kan vara flexibelt och den som intervjuas 

ska ges möjlighet att tala fritt (Denscombe, 2016). Kvalitativ studie syftar till att se 

samma syn som informanterna gör, det vill säga fritidslärare och skolledningen som 

jag kommer välja att fokusera på i min studie. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren kan förändra och utveckla frågorna under intervjuns gång, istället för att 

varje intervju skall vara likadan så kan detta leda till nya undersökningsspår tack vare 

svar från tidigare intervjuer. Anledningen till att jag väljer semistrukturerade intervjuer 

är dels för att jag anser att det är den mest lämpliga metoden för min studies syfte.  För 

att kunna vara flexibel i frågorna och ändra dem under tiden är ett bra redskap för att 

kunna få mer personliga svar än mer allmänna svar som det finns risk att få om det är 

samma frågor hela tiden.  

Jag valde frågor efter relevans utifrån mitt syfte och frågeställningar i studien. Syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, exempelvis personen du intervjuar syn på livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att aldrig i förväg kan formulera 

svarsalternativen för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en 

fråga (Patel & Davidsson 2011).  

4.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutikens filosofi beskrivs oftast som en filosofi om tolkning och handlar om 

hur vi kan få förståelse och skapa mening. Inom hermeneutiken så beskrivs tolkning, 

mening och kunskap som filosofiska antaganden, det finns även olika teorier och 

förhållningssätt i hermeneutiken (Allwood & Erikson 2010). Ursprungligen kommer 

ordet hermeneutik från grekiskan och ordet hermenia betyder tolka och förstå. 

Det hermeneutiska perspektivet handlar om läran att tolka samt hur vi kan förstå och 

tolka mening. Både hermeneutiken och fenomenologin kan båda ses som en rörelse, i 

hermeneutikens fall hålls detta ihop genom att man betonar rollen för tolkningens 

kunskap och förståelse (Allwood & Erikson 2010). Båda teorierna har även en ganska 

kritisk hållning till den naturvetenskapligt präglade vetenskapen, den hermeneutiska 

filosofin grundar sig i människans förmåga att kunna tolka kunskap och förståelse 

(Allwood & Erikson 2010). Efter att jag är klar med datainsamlingen som kommer ske 

genom semistrukturerade intervjuer så kommer jag enligt den hermeneutiska ansatsen 

att tolka de svaren jag fått vilket gör att hermeneutiken känns som den mest passande 

teorin utifrån mitt syfte med studien. Vidare så gäller det att argumentera för sin 

tolkning inom hermeneutiken, när tolkningarna hamnar i fokus leder det ofta till att 

olika individer gör olika tolkningar som i sin tur leder till olika slutsatser. Ricoeur 

(1981) påvisar att när det uppstår skilda tolkningar mellan olika individer så gäller det 
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att ställa de olika tolkningarna mot varandra och se vilken tolkning som man själv kan 

argumentera bäst för. Uttrycket falsifiering inom hermeneutiken innebär att försöka 

sammanställa den insamlade data och sin tolkade konflikt med varandra. Härifrån 

gäller det att granska den insamlade data och granska ifall det finns något i ens data 

som kan problematisera tolkningen (Ricoeur, 1981).  

 

4.1.2 Urval 
Studien kommer ske på en stor centralt belägen skola i södra Sverige. Jag kommer att 

intervjua fyra fritidslärare och även en från skolledningen. Anledningen till att jag 

enbart valde att fokusera på en skola är för att alla skolor har olika förutsättningar när 

det gäller exempelvis lokaler, skolgård, elevantal och personalstyrka. Därav väljer jag 

enbart en skola där alla på skolan har samma förutsättningar och genom det blir studien 

mer centrerade kring just hur den skolans personal ställer sig till fysisk aktivitet. Just 

att jag valde att intervjua fyra fritidslärare och en från skolledningen är på grund av att 

respondenterna är av olika kön och åldrar samt jobbar på olika fritidsavdelningar på 

skolan. Personen som är med i skolledningen har sitt fokusområde mot förskoleklass 

upp till årskurs tre samt fritidshem, därav har dessa personer en relevant koppling till 

mitt undersökningsområde.  När man genomför en kvalitativ studie så skriver Stukán 

(2011) att det kan vara en fördel att ha en bred variation bland deltagarna när det 

kommer till kön, ålder och erfarenhet, vilket jag tillämpade och hade i åtanke när jag 

valde ut personerna som jag ville intervjua.  Anledningen till att jag väljer att fokusera 

på fritidslärare och skolledningen är för att för mitt syfte och mina frågeställningar är 

riktade mot dessa två grupper samt att jag vill ha en mer inriktad datainsamling som 

fokuserar på en viss typ av lärare och skolledare.  

 

 De personer jag intervjuat presenteras nedanför där namnen är fiktiva. 

 

Intervjuperson Namn Ålder Yrkestitel Yrkeserfarenhet 

1 Eva 49 Fritidspedagog/elevassistent 15 år 

2 Håkan 49 Fritidspedagog 22 år 

3 Lena 32 Fritidspedagog 10 år 

4 Morgan 50 Fritidspedagog/idrottslärare 20 år 

5 Marie 41 Biträdande rektor F-3 / 

fritidshem 

3 år 

 

 

4.1.3 Metodkritik 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att du som forskare har en lista över 

tämligen specifika teman som skall behandlas under intervjun, medans den intervjuade 

har fritt att utforma sina svar efter egen förmåga vilket leder till en mer öppen intervju 

(Bryman, 2018). Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuprocessen är flexibel, vilket betyder at forskaren inte slaviskt behöver följa ett 
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schema för intervjun som de gör i kvantitativa undersökningar (a.a). Nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer är att risken finns för att svaren på frågorna kan sväva 

iväg och tillslut bli irrelevanta för studiens syfte. Nu i efterhand när jag genomfört 

intervjuerna enligt den semistrukturerade mallen är jag nöjd att jag valde det. Att ha 

en intervjuguide med teman som skall behandlas passade bra för denna studies syfte 

för att det finns en grund att utgå samt luta sig tillbaka mot. Allwood och Erikson 

(2017) skriver att hermeneutiken bygger till stor del på tolkningar, när du gör dessa 

tolkningar enligt den hermeneutiska filosofin måste du argumentera varför du tolkar 

det som du gör. Efter tolkningen är gjord så har jag kopplat mina tolkningar till de 

teoretiska begrepp som framkommer i resultatet.  

 

4.1.4 Databearbetning 
Mina intervjuer genomfördes genom inspelningar med hjälp av en mobiltelefon för att 

sedan kunna transkribera samtalen. Bryman (2018) menar att det medföljer flera 

fördelar när intervjun spelas in via en mobil jämfört med statiska intervjuer som 

exempelvis enkäter. Att spela in intervjun ökar intervjupersonens möjligheter att 

kontrollera riktningen på intervjun och hjälper till att koppla ihop erfarenheter och 

kontexter på ett närmare sätt (a.a). Eftersom jag skriver själv kommer jag lyssna på 

inspelningen samtidigt som jag skriver ner det som sägs, för att underlätta kommer jag 

sakta ner hastigheten på inspelningen. Då syftet med denna studie var att ta reda på 

fritidslärare och skolledningens attityd till fysisk aktivitet så bearbetades 

respondenternas svar utifrån ett hermeneutiks perspektiv för att tolka deras svar som 

sedan formades till citat som tas upp i resultatdelen.  

4.1.5 Etik 
Intervjuerna kommer grunda sig i de forskningsetiska principerna för deltagarna som 

Vetenskapsrådet (2017) definierar enligt följande. Informationskravet innebär att 

information skall ges till uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om vad deras 

medverkan i undersökningen innebär samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Det skall även framgå att deras deltagande är frivilligt och skulle dem vilja 

så har dem rätten att avbryta sin medverkan i undersökningen. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som eventuellt kan ha påverkan 

på deras villighet att delta. Samtyckeskravet står för att som forskare är det ens 

skyldighet att få uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke för att få 

genomföra sin undersökning. Om deltagaren i undersökningen är under 15 år eller om 

frågorna består av etiskt känslig karaktär så skall samtycke från förälder eller 

vårdnadshavare inhämtas. Konfidentialitetskravet handlar om att informanten skall 

förbli anonym i sitt deltagande och att utomstående inte ska kunna ta del av den lagrade 

informationen, identifierbara personer bör underteckna ett avtal om tystnadsplikt 

gällande dessa uppgifter. Nyttjandekravet forskning som innehåller uppgifter om 

enskilda personer för forskningsändamål får ej användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller inte icke-vetenskapliga syften. 

Anledningen till varför dessa fyra krav är relevanta för min studie är för att detta 

kommer vara en offentlig forskningsstudie som kommer vara tillgänglig för 

allmänheten. Därav är det viktigt att följa dessa fyra forskningsetiska principer samt 

att studien kan innehålla uppgifter som uppfattas känsliga och därför är det viktigt att 

de intervjuade förblir anonyma och namnen i studie är därav fiktiva. Innan jag 

genomförde mina intervjuer så skickade jag ett mail till rektorn på skolan och frågade 
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om det var okej att jag genomförde min studie på deras skola. I mailet så bifogades de 

forskningsetiska principerna som jag förhöll mig till under intervjuerna och min 

studies syfte, detta vidarebefordrades av rektorn till dem jag önskade att intervjua. 
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5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

5.1 Socialpsykologi 

Begreppet attityd är grundläggande inom socialpsykologin. Attityder är kopplat till 

beteende men det är inte beteende utan mer en beredskap, en tendens för ett visst 

beteende (Einarsson, 2009). Attityder kan definieras som en benägenhet att 

konsekvent reagera gillande eller ogillande mot en viss företeelse (Fishbein & Ajzen 

1975:6). En företeelse kan vara riktad mot en grupp, en person, ett uttryck eller ett 

språk. Vidare skriver Einarsson (2009) att under barndomens primära socialisation så 

har föräldrarna ofta på ett omedvetet sätt en betydande roll för utvecklingen av barnens 

attityder. De attityder som föräldrar har överfört till barnen genom att barnen imiterar 

deras beteende och genom detta övertar deras attityder, i en mer medveten del av 

uppfostran hänvisar föräldrarna öppet till sina egna föreställningar och barnen får 

tänka, värdera och handla på samma sätt som de själva (a.a).  

 

Attityder beskrivs enligt Deprez & Persoons (1987) bestående av tre komponenter: 

kognitiva, evaluativ och konativ.  

- Den kognitiva (kunskapsinriktade) innefattar alla sorters föreställningar 

oavsett som dem är sanna eller inte, som man har om det som attityden 

riktar sig mot. Detta kan bygga på egen erfarenhet eller på vad auktoriteter 

påstår. En förståndsmässig tolkning av verkligheten. 

- Den evaluativa (värderande) är ett centralt inslag i attityder. Det är här som 

föreställningarna kopplas ihop med det känslomässiga inslaget som kan 

delas in i en positiv accepterande pol till en negativ avvisande pol. En 

känslomässig sida som på ett enkelt sätt kan beskrivas som tycka om – inte 

tycka om 

- Den konativa delen består av att vi har en beredskap för att på olika plan 

agera enligt våra föreställningar och värderingar. Gränsen mellan dessa tre 

olika komponenterna är inte tydliga. Attityder innebär alltid en 

handlingsberedskap. Attityder är en form av värdering av relationen mellan 

vår förståelse och våra handlingar (Einarsson, 2009). 

Dessa tre begrepp är relevanta utifrån mina frågeställningar som rör 

fritidspedagogiken där jag valt att studera vilka attityder fritidspersonal och 

skolledningen har till fysisk aktivitet. Attityder kan vara komplext att undersöka 

eftersom vad du har för attityd till någonting kanske inte speglar hur du tillämpar det 

i verksamheten beroende på olika bidragande faktorer som förutsättningar på skolan 

och Lgr 11. Därav tycker jag att dessa tre begrepp är passande i ett fritidspedagogiskt 

perspektiv för att de beskriver de olika inriktningar som omfattar just attityder och att 

gränsen mellan dessa tre är relativt otydlig men det avgränsar ändå tillräckligt för att 

jag ska kunna analysera det svar jag fått utifrån mina frågeställningar. Helkama (2017) 

skriver att ett sätt att betrakta attityder för att se sambandet mellan attityd och beteende 

är att fokusera på egenskapen hos attityden, attitydens tillgänglighet förstärker 

attitydens samband med handlingen. Begreppen kommer användas för att analysera 

svaren under intervjuerna som handlar om lärares attityder till fysisk aktivitet. 

Analysen sker genom att först tolkas svaren enligt den hermeneutiska filosofin som 
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handlar om hur vi kan få förståelse och skapa mening. Inom hermeneutiken så beskrivs 

tolkning, mening och kunskap som filosofiska antaganden och efter detta så analyseras 

attityderna utifrån tre olika perspektiv inom socialpsykologin (kognitiva, evaluativa 

och konativa). 

 

5.2 Ramfaktorteori 

Från början var ramfaktorteorin ett sätt att förklara hur sambandet mellan 

undervisningsprocessens ramar och de slutliga resultaten som undervisningen ledde 

till. De ramar som finns genom undervisningstillfällen är innehåll, tid och gruppen 

som undervisas och samtliga faktorer har en påverkan på lärarens möjligheter att 

undervisa (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). Idéen kring ramfaktorteori grundas 

i att ramar ge utrymme för det lärande som ska ske,  

 

 

 

 

Figuren ovan visar en enkel form av ramfaktorteori (Lindblad m.fl. 1999). 

 

Pettersen (2008) menar att ramfaktorer går att dela upp i två olika kategorier, de yttre 

ramarna och de inre ramarna. De yttre ramarna är saker som ligger utanför lärarens 

kontroll, dessa ramar måste läraren ta hänsyn till när planerandet av undervisningen 

sker. Exempelvis hur många pedagoger det är i klassen, centrala innehållet i Lgr 11 

samt olika tidsramar. Inre ramar hävdar Pettersen (2008) är kontrollerbara för lärarens 

kontroll där det går att påverka omständigheterna som attityder, intressen och tidigare 

kunskaper. 

 

Ett sätt att dela upp olika ramfaktorer enligt Pettersen (2008) är följande: 

 

1. Personramar: kunskaper, attityder, egenskaper, kompetenser är faktorer hos 

dem som deltar i undervisningen, både lärare och eleverna. 

2. Organisatoriska ramar: sammansättning, organisering och storleken på den 

gruppen som man undervisar. 

3. Tidsramar: tiden som läraren har att tillgå till planering och undervisning. 

4. Fysiska ramar: den materiella miljön och omgivningen för undervisningen och 

dess lärande. Rumsutformning, undervisningsmaterial och tillgång till lokaler. 

5. Ekonomiska resurser: fördelningen av pengar, ekonomin har stor påverkan på 

övriga ramfaktorer. 

 

RAMAR PROCESS RESULTAT 



15 

 

 

6 RESULTAT 
 

Under denna rubrik kommer jag presentera det resultat jag fått fram efter mina 

genomförda intervjuer. Resultatet är baserat utifrån fritidspersonalens samt biträdande 

rektors attityd till fysisk aktivitet på fritidshemmet och utgår från mina 

frågeställningar. 

 

- Vad har fritidslärare och skolledningen för attityd till fysisk aktivitet i 

fritidshemmet? 

- Hur ser planeringen ut för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

 

6.1 Analys 

Resultatdelen delas in i fyra underrubriker som är kopplade till frågorna som ställdes 

under intervjuerna och kommer analyseras utifrån den socialpsykologiska teorin om 

attityder. 

 

6.2 Personalens attityd till fysisk aktivitet 

Studiens första fråga grundades i vad personalen hade för attityd till fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. Gemensamt under samtliga intervjuer har varit att fritidspersonalen 

delar meningen om att lekar eller aktiviteter som faller utanför de vanliga lekarna har 

en större dragningskraft och väcker nyfikenhet hos eleverna. De mer vanliga 

återkommande aktiviteterna som fotboll, basket, innebandy och ruta lockar också 

eleverna, men oftast är det alltid samma elever som genomför dessa enligt 

fritidspersonalen. Det kan bygga på egen erfarenhet, exakt och detaljrik information 

eller på vag och ofullständig information (Einarsson, 2009).  Respondenten Håkan 

visar ett tydligt exempel där hans attityd till fysisk aktivet grundar sig i egen erfarenhet 

som går att koppla till den kognitiva teorin som innebär att man baserar på tidigare 

livserfarenheter både privat och inom yrket. 

Eeh, jag har ju själv varit fotbollsspelare och tränare eeh idrottslärare och så, så jag liksom ser 

ju en enorm vinning i just den fysiska aktiviteten, ser också att några av dem här problembarnen 

som när dem har fått göra en fysisk aktivitet funkar mycket bättre i skolan efter det. Köra lite 

hårt i gympasalen ut på en is när vi haft det här ute liksom komma in svettiga sätta sig ner kunna 

koncentrera sig, det är väl egentligen den inställningen jag har -Håkan. 

Jag tror mycket på fysisk aktivitet, det är bra för alla andra ämnen säger vissa och det är det 

ju säkert. Men fysisk aktivitet i sig är ju bra, ibland blir jag sådär när vissa säger att det är bra 

att dem får röra på sig för då räknar dem matte bra sen, det är jättebra. Men man måste ju 

tänka på själva aktiviteten man gör, att den också är väldigt bra för kroppen. Man får se det 

från två håll -Morgan  

 

Jag tycker det är superviktigt med det på fritids, för jag tänker också att all forskning säger att 

vi blir att mer stillasittande och barn inte aktiveras lika mycket på fritiden och då har vi ett 

ansvar och möjlighet till att möta alla barn –Marie skolledare 
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Dessa citat uppkom när personalen fick frågan hur deras attityd till fysisk aktivitet på 

fritidshemmets såg ut. Att tolka attityder är ganska invecklat eftersom gränsen mellan 

de olika perspektiven inom attityder är väldigt tunn, därav kan vissa citat kopplas till 

samtliga tre perspektiven. Håkan exempelvis bygger sin attityd kring dels egen 

erfarenhet där han varit fotbollstränare privat och idrottslärare inom yrket. som går att 

koppla till det kognitiva perspektivet men även det evaluativa perspektivet som 

innebär att det kopplas till dina egna värderingar när han säger att han ser en enorm 

vinning i och med den fysiska aktiviteten. Vidare säger Morgan att han tror på fysisk 

aktivitet och har en positiv inställning till det. Han är kluven till när han hör att fysisk 

aktivitet är bra för då kan eleverna koncentrera sig sen vilket i sig han tycker är bra. 

Men ibland tycker Morgan att det glöms bort övriga saker som eleverna får på köpet 

när de är fysiskt aktiva som exempelvis motorik, bollkontroll och turtagningen för att 

benämna några positiva aspekter ur fysisk aktivitet. Även detta citat faller under ramen 

för två olika perspektiv kring attityder, det kognitiva där Morgan kopplar sin attityd 

till fysisk aktivitet genom egen erfarenhet där han ser vilka positiva effekter det 

medför. Men hans attityd faller även in under det evaluativa perspektivet då han är 

kluven till att vissa enbart ser att fysisk aktivitet är bra för då kan eleverna koncentrera 

sig efteråt, här kopplas känslorna in som i detta fall både är riktade det positiva som 

negativa hållet. Studien visar på att Marie i denna fråga har en förståndsmässig bild av 

verkligheten där hon delvis baserar sin attityd om fysisk aktivitet kring vad 

forskningen säger, ett kognitivt tänkande. Som innebär att hon baserar sin attityd på 

ett sätt som innebär en tolkning av verkligheten, som i detta fall hur det ser ut på fritids 

och vad forskningen säger om effekterna av fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

 

 

6.3 Planering inför fritids 

Planeringen inför fritidsverksamheten på eftermiddagarna planeras tillsammans i 

arbetslaget som har gemensam avsatt tid för just detta. Enligt studien visar det tydligt 

att vilka idéer på aktiviteter eller lekar de har i personalen är kopplat till deras egna 

intressen samt erfarenheter.  

Vi planerar på vår gemensamma planering på vårt fritidshem, så sitter vi i gruppen och gör en 

plan för veckan som kommer och försöker väva in vad vi gjort tidigare för att variera lekarna vi 

genomför. Sen är det varierande vem som drar och vem som planerar vad tex, Morgan som är 

idrottslärare och där kan man ju dra nytta med av att han har väldigt många tankar och idéer 

från yrkeslivet –Lena 

Det ska vara genomarbetat, det ska inte vara något bara för att. Det är lite farligt med fritids, 

vi hittar inte på bara på något utan det ska vara genomtänkt och försöka titta på vilket lärande 

som sker också – Morgan 

Det jag ser 22 år i branschen är då att jag märker ju att kan du komma på dem lite udda 

grejerna vi har ett gäng cyklar som vi har fått av föräldrar, vi meckar lite med dem då och då 

skruvar bort någon stänkskärm. Såna aktiviteter kanske man mindre och mindre gör med sina 

föräldrar liksom man gör inte det så mycket. Man sitter inte och meckar med ditt barns cykel, 

höjer sadeln på det sättet och byter ut styret tar bort skärmarna och sånt där. Såna aktiviteter 

tycker ju barnen är fantastiskt roligt, dem här lite udda sakerna. –Håkan  

 

 

Respondenternas svar visar på att planeringen inför fritids sker tillsammans men att 

man väljer att dra nytta av personalens olika kunskaper och erfarenheter för att få en 
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till integreringen av fysisk aktivitet på fritidshemmet. Samtliga tre perspektiv inom 

attityder kopplas in i respondenternas svar då man utgår från personalens tidigare 

erfarenheter och intressen, man använder sig även av det kunskapsinriktade tänket hos 

individerna samt sina egna föreställningar och värderingar. Studien visar på att tänket 

hos respondenterna kring hur planeringen och aktiviteterna under tiden på fritids skall 

vara genomtänkta samt till viss del vara kunskapsinriktade och att man hjälps åt och 

utnyttjar varandras olika kompetenser.  

Genom att utgå från citatet ovan så är det tydligt att udda och speciella aktiviteter är 

något som väcker extra stor uppmärksamhet, att kunna komma på ovanliga aktiviteter 

utöver de vanliga som fotboll, innebandy och basket kan leda till att man även får med 

de eleverna som vanligtvis är mindre aktiva. 

 

6.4 Hinder och möjligheter  

Studien visar att det råder delade meningar bland fritidslärarna i frågan kring 

ramfaktorernas påverkan på just fysisk aktivitet i fritidshemmet. Det som skiljer sig i 

personalens svar och tankar kring ramfaktorerna är främst elevantalet och 

personalbemanningen. Svaren bland deltagarna i studien skiljde sig en del i just 

denna fråga. 

…just personalen är det största hindret, de andra hindren kan man ofta jobba sig runt, det går 

dock inte att trolla dit en personal till. För många gånger kräver det att man täcker på många 

platser och lekarna eller aktiviteten behöver oftast vara vuxenstyrda eller någon vuxen 

behöver ha koll på aktiviteten för att reda i konflikter eller hålla igång aktiviteten om nya barn 

kommer in som ej kan reglerna –Lena 

Nja, vi har det ganska bra eftersom vi bor ju i stan med nära till ishallen så det är ganska nära 

att ta sig vart man ska, och gympasalens storlek är ganska bra för elevantalet vi har men man 

hade velat vara där inne oftare. –Eva 

Vi kan se dem dagarna på fritids när det är ett lov och det är lite regnigt, kallt och blåsigt ute 

och ingen vill egentligen vara ute så blir det att man kommer till fritids vid åtta på morgonen 

och frågar om dator och tv-spel på grund av vädret. Då ser vi på gruppen när klockan är två 

på eftermiddagen och man inte har varit ute så är det gnälligt och stökigt, tröttheten som 

skapas när du inte är ute i friska luften bidrar till konflikter och sånt. –Håkan 

Det finns väll en del hinder men å andra sidan väljer man att bara koncentrera sig vilka hinder 

det är då är det liksom svårt att göra allting egentligen på fritids, ser man istället möjligheter 

vi har att göra då kan man hitta småvägar till andra saker. –Håkan 

 

Uppfattning kring de hinder och möjligheter som finns går att koppla till 

ramfaktorteorin, med personramar och organisatoriska ramar. Kunskapen och 

attityden hos den undervisande i detta fall som är Lena visar att hon det i åtanke 

utifrån hennes svar. De organisatoriska ramarna som Lena tar upp i detta fall är 

storleken och sammansättningen på den gruppen som man undervisar. 

Tillvägagångssätt hon använder sig av går att koppla till Lindblad m.fl. (1999) 

ramfaktorteori som utfår från vilka ramar som finns, hur processen går till för att 

jobba utifrån ramarna och tillslut vad resultatet blir av exempelvis en aktivitet på 

fritids. Eva är mer inne på de fysiska ramarna som finns inom ramfaktorteorin där 



18 

 

 

den materiella miljön och omgivningen för undervisningen står i fokus. Båda citaten 

går att koppla till Pettersen (2008) indelning av inre och yttre ramar där de yttre 

ramarna är något som ligger utanför lärarens kontroll som i detta fall är både 

personalstyrkan och placeringen av skolan geografiskt sätt. Kopplat till 

ramfaktorteorin är Håkans uppfattning kring ramfaktorerna baserat på de yttre 

fysiska ramarna. Den fysiska miljön som vädret utomhus är något som ligger utanför 

lärarens kontroll men respondenten är inne på Lindblad m.fl (1999) ramfaktorteori 

med ramar, process och resultat. 

 

Vidare så ger skolledningen sin bild av hur dem ser på de hinder och möjligheter 

som finns på skolan. 

…vi har utmaningar i våra lokaler och så. Som gör att vi är hänvisade till att den fysiska 

aktivitet sker ute, men sen har vi idrottshallen som vi aldrig hyr ut innan fritids har stängt och 

det skulle vi ju kunna göra. Vi får väldigt mycket förfrågningar kring det, men den tycker vi ska 

vara låst till oss på skolan tills fritids har stängt –Marie skolledare 

Jag hade önskat att vi kunde ha renodlade fritidshem lokaler i alla årskurser, men som idag 

har vi fritids i klassrummen i ettan och tvåan. Pedagogerna gör ett bra jobb men det är en 

utmaning och detta gör att vi inte kanske erbjuda så mycket rörelse inomhus för det är mycket 

grejer i vägen utan det är förpassat till att vara ute. Viktigt från mitt perspektiv som biträdande 

rektor att förstå pedagogerna och inte bara säga gaska upp er lite, man måste ha förståelse att 

det inte är så lätt. Men nu är det såhär, pedagogerna är fantastiska på att ändå hitta lösningar 

–Marie skolledare 

 

Skolledningen förmedlar en tydlig bild för att skapa så bra möjligheter som det går 

för eleverna till fysisk aktivitet på fritidshemmet så väljer man att inte hyra ut sin 

idrottshall till utomstående under fritidstiden. Skolledningen har en gemensam syn 

som fritidspersonalen att se möjligheterna istället för hindren, skolan hade kunnat ta 

ett beslut att hyra ut idrottshallen på eftermiddagarna för att få in extra pengar men 

väljer istället att sätta eleverna i fokus. Marie visar tydligt att hennes tankesätt går att 

koppla Pettersen (2008) indelning av inre ramar som inkluderar attityder och 

intressen som i detta fall är prioriteringen av elevernas möjlighet till fysisk aktivitet 

på fritidshemmet. 

Åsikten kring lokalerna och att dem inte är optimala är tydliga ifrån skolledningens 

sida. Detta tillhör de fysiska ramarna med omgivningen för undervisningen och dess 

lärande för eleverna, de yttre ramarna som är utanför deras kontroll är de befintliga 

lokalerna som det får anpassa sig till.  Men som tidigare nämnt väljer man att se 

möjligheterna och plussa för det jobbet fritidspersonalen gör utifrån de möjligheter 

som finns. 

 

6.5 Gemensam attityd till fysisk aktivitet 

I studien uppkom frågan ifall de intervjuade upplevde att attityden till fysisk aktivitet 

var likadan hos övrig personal som jobbade på deras avdelning samt de andra 

fritidsavdelningarna.  
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… jag tror nog att vi är eniga kring det är av vikt för barnen att vi gör det sen är det varierande 

vem som drar och vems som planerar vad –Eva 

I en diskussion runt ett bord så tror jag att alla tycker det är viktigt med fysisk aktivitet men hur 

det blir i verkligheten är en annan sak –Håkan 

Jag att de flesta av hos tycker att det är viktigt med fysisk aktivitet, sen finns det dem så tycker 

det är mer eller mindre viktigt. Det har lite med intresset att göra vad man dras åt, har ej något 

med kvinnlig eller manligt utan mer kopplat till sina intressen - Morgan   

 

Denna fråga som riktar sig mot hur personalen upplever att övrig fritidspersonal ställer 

sig till fysisk aktivitet är aningen svårtolkad. Men respondenterna upplever att övrig 

fritidspersonal har en positiv bild av fysisk aktivitet, svaren tyder på att det spelar in 

vad man har för intressen.  Är man intresserad av fysisk aktivitet så kan det bli att det 

speglar sig i hur fritidsverksamhet utformas. Vidare kan ovanstående citat analyseras 

utifrån att övrig personal har samma attityd till fysisk aktivitet i teorin men hur det 

sedan blir i praktiken är en annan sak som Håkan nämner.  

 

Vi har varit tydliga med att kommunicera vårt synsätt. Vid medarbetarsamtal pratar vi om det 

rätt mycket kring det, i år har vi haft fokus kring fysisk aktivitet uppföljning under läsåret. Det 

är en fråga vi verkligen har prioriterat i år, sen har man önskat att man kunde avsätta ännu mer 

tid –Marie skolledare 

Skolledningen ger även sin åsikt kring denna fråga och deras attityd till fysisk aktivitet 

är positiv och det är något som prioriteras på skolan, vilket de även förmedlar till 

personalen. Just detta läsåret har dem även haft ett stor fokus på fysisk aktivitet på 

skolan. 

 

6.6 Sammanfattning 

Resultatdelen är indelad i fyra olika rubriker som är kopplade till de frågor som ställdes 

under de intervjuerna som personerna deltagit i. Det intressanta som framkommit i 

resultatet är att samtliga som blivit intervjuade har en positiv attityd till fysisk aktivitet 

inom fritidshemmets arena. De som blivit intervjuade har gemensamt haft en 

återkommande röd tråd vad det gäller ramfaktorerna och dess påverkan, att se 

möjligheterna istället för de hinder som finns. Att arbeta utifrån de förutsättningar som 

finns och inte lägga energi på det som är negativt eller som de inte kan påverka. 

Respondenterna hänvisar även till forskning kring fysisk aktivitet om hur viktigt det 

är för eleverna och vilka positiva effekter det medför, samt att skolan har en jättestor 

möjlighet att bidra till att eleverna blir mer fysiskt aktiva. Något som har varit svårt är 

att särskilja de tre olika teorierna inom just attityder eftersom skillnaden mellan dem 

är väldigt liten vilket gör att vissa svar blir svårtolkade och kan kopplas till fler än ett 

perspektiv. 
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7 DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer diskutera resultatet jag fått fram genom mina intervjuer kopplat 

till den tidigare forskningen samt mina egna tankar. 

 

7.1 Attityden till fysisk aktivitet 

En del av denna studies syfte var att undersöka vilka attityder fritidslärare samt 

skolledningen har till fysisk aktivitet på fritidshemmet. Svaren som framkom visar 

tydligt att attityden till fysisk aktivitet var positiv överlag men att det finns vissa hinder 

som kan försvåra genomförandet av det. Haapala (2017) gjorde en undersökning som 

visar på att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på skolklimatet vilket i sin tur kan 

leda till att exempelvis mobbing minskar. Alltså kan fysisk aktivitet ha en positiv 

påverkan på grupper och är inte enbart bra för individens hälsa. Tolkat utifrån de svar 

som framkom i min studie så stödjer Haapalas (2017) undersökning fritidslärarnas 

uppfattning om den positiva effekten av fysisk aktivitet, att genomföra fysiska 

aktiviteter så dämpas energinivåerna och gruppen blir lättare att samla och jobba med 

efteråt. Respondenternas attityd till fysisk aktivitet byggde i samtliga fall på tidigare 

erfarenheter där dem själva varit eller är fysiskt aktiva på ett eller annat sätt, vissa 

hänvisade även till att forskning visar positiva effekter av fysisk aktivitet vilket 

framkom hade påverkan på deras attityd till det också. Isberg (2009) skriver att en hög 

aktivitetsgrad i ung ålder ökar möjligheterna till fysisk aktivitet även i vuxen ålder och 

de fysiska aktivitetsvanor som skapas i tidig ålder lever ofta kvar i ungdomsåren. Men 

respondenterna påpekade även att bara för deras attityd till fysisk aktivitet är positiv 

så medför inte det automatiskt att eleverna alltid vill delta i de aktiviteter som erbjuds 

på fritids. Svaren från studien menar på att man får försöka sälja in aktiviteterna för att 

eleverna ska bli motiverad och intresserade. Exempelvis ”detta är något som skulle 

passa dig Lisa”, ”detta ser väll jätteroligt ut” eller att byta ut exempelvis namnen på 

aktiviteterna, att döpa hinderbana till Ninja warrior bana så att eleverna blir nyfikna 

och förhoppningsvis motiverade. Blomgren (2016) nämner även att 

yrkesprofessionellt agerande av läraren är en bidragande faktor till elevernas 

motivation till att uppnå mål och utföra aktiviteter samt uppgifter. Vidare så nämner 

Mikaelsson (2012) att många har vetskapen om de positiva effekterna som fysisk 

aktivitet medför med det som är problemet är motivationen och drivkraften till att vara 

fysisk aktiv. Detta blev påtagligt under min studie som jag nämnt ovan då svaren från 

respondenterna tyder på att man får sälja in aktiviteterna för att eleverna skall delta.  

Ytterligare en motivationsfaktor som enligt eleverna motiverar dem är att lärarna har 

ett professionellt förhållningssätt och en bred kunskap kring sitt ämne. Tidigare 

forskning visar på att yrkesprofessionaliteten bidrar till att elever blir motiverade till 

att delta i aktiviteter, att göra en sån enkel sak som att byta namn på en aktivitet kan 

leda till att eleverna blir mer motiverade att delta. 

 

7.2 Integration fysisk aktivitet  

 Den andra delen i studies syfte var att undersöka hur integreringen av fysisk aktivitet 

sker på fritidshemmet. Fritidshemmet ska följa det centrala innehållet som är inskrivet 

i Skolverket (2011) där bland annat lekar, fysisk aktivitet och utevistelse är ett område 

som skall finnas med i verksamheten. I resultatet framkommer det även från 

skolledningen sida att det är viktigt att jobba med utifrån det centrala innehållet i Lgr 
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11. Men för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet kan man ibland gå bakvägen 

som både fritidslärarna och skolledaren uttrycker det, att man först planerar aktiviteten 

och sedan ser vilka mål som uppnås genom aktiviteten. Dock poängterar båda parterna 

att man inte kan gå bakvägen varje gång, utan att man blandar så man vissa gånger 

utgår först från målen i det centrala innehållet och sedan planerar aktiviteten efter det. 

 En intressant slutsats som jag kommit fram till är att under planering för att integrera 

fysisk aktivitet på fritidshemmet är att personalen lägger upp det efter sina egna 

intressen och kunskaper. Fritidspersonalen drar alltså nytta utifrån sina kompetenser 

och spetsområden för att få en så god kvalité som möjligt under sin fritidsverksamhet, 

exempelvis är det två i personalen som undervisar i idrott under skoltid och då blir det 

automatiskt att dem delar med sig av sina tankar utifrån ett idrottslärarsyfte vilket 

fritids kan dra stor nytta av. I den tidigare forskningen så nämner Isberg (2009) att 

idrottsundervisningen inte är tillräcklig som fysisk aktivitet för eleverna i skolåldern 

samt att idrottstimmarna har en för målinriktad uppgift. Enligt min egen slutsats så har 

fritidshemmet en stor möjlighet att öka på antalet fysiska minuter för eleverna per dag 

samt att genomföra aktiviteterna på ett mer lekfullt och inte så målinriktat sätt.  

 

7.3 Ramfaktorernas påverkan 

Attityden till fysisk aktivitet är genomgående positiv bland deltagarna i studien men 

det som varit återkommande har varit ramfaktorerna och dess påverkan på 

genomförandet av fysisk aktivitet. Personalen har dock samma inställning till att det 

gäller att se möjligheter istället för de hinder som finns när det kommer till fysisk 

aktivitet på fritids. Som Pettersen (2008) nämner så finns det både inre och yttre ramar 

där de yttre ramarna är något som ligger utanför lärarens kontroll vilket läraren måste 

ta hänsyn till när de planerar verksamheten. Skolans lokaler är inte optimala för att 

genomföra fysisk aktivitet inomhus då elevgrupperna är stora och oftast har dem bara 

tillgång till gympasalen en gång i veckan på fritids. Enligt den tidigare forskningen så 

nämner Wihelmsson (2012) att lärande utomhus är mer effektiv när vädret tillåter 

vilket oftast är på hösten och våren. Den bristande ramfaktorn i detta fall är inte 

utomhusmiljön utan istället att barnen inte har rätt kläder vilket leder till att lärandet 

utomhus då blir mindre effektivt. Min egen tolkning kring vad det tidigare forskningen 

säger om undervisning i utomhusmiljö och fritidspersonalens åsikter kring deras 

bristande möjligheter till att genomföra fysiska aktiviteter inomhus kanske inte är ett 

problem kopplat till vad Wihelmsson (2012) säger. Att bedriva fritidsverksamheten 

utomhus bidrar i flesta fall till att man slipper många bidragande ramfaktorer som kan 

försämra fritidsverksamheten.  Grindberg & Jagtøien (2000) är inne på samma spår 

och dem skriver att möjligheten till att vara utomhus bjuder in till fysiska aktiviteter 

av olika slag i större utsträckning än vad det gör att vistas inomhus. Ska man tolka 

Wihelmsson (2012) och Grindberg & Jagtøien (2000) så kanske det egentligen inte är 

ett problem att skolan har små lokaler utifrån den fysiska aktivitetens perspektiv. 

 

  

7.4 Sammanfattning 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar där jag ville undersöka vilka attityder 

fritidspersonalen och skolledningen har till fysisk aktivitet i fritidshemmet samt hur de 

planerar för att integrera den fysiska aktiviteten på fritids så är jag nöjd med de resultat 

jag fått fram. Det som jag märkte under tiden jag genomförde mina intervjuer var att 
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desto fler intervjuer jag gjorde desto bättre kvalité blev det på dem, det tog lite tid att 

bli bekväm som intervjuare men jag anser ändå att samtliga intervjuer medförde 

tillräckligt bra underlag för min studie.  I diskussionen har jag kunnat ställa svaren från 

respondenterna dels mot varandra men även tidigare forskning samt fått blanda in mina 

egna tankar och funderingar i detta, vilket även har gett mig en ny bild av hur andras 

attityd till fysisk aktivitet är och hur det går att jobba med det på fritidshemmet. 

 

7.5 Ny forskningsfråga 

Efter jag genomfört min studie så tycker jag det vore väldigt intressant att utgå från 

samma frågeställningar men att ha ett större upptagningsområde. Min studie är enbart 

kopplade till en centralt belägen skola i södra Sverige, att se om det finns skillnader i 

attityden till fysisk aktivitet på skolor belägna ute i förorter eller på landet. Samt att se 

ifall det finns skillnader på skolor högre uppåt i landet. Studien omfattar enbart 

intervjuer av fritidspersonal som skolledning, en utveckling hade varit att involvera 

eleverna och få deras syn på det för det är ju i slutändan dem det handlar om gällande 

detta ämne. 

 

 



23 

 

 

8 REFERENSLISTA 

 

Allender, S., Cowburn, G., & Foster, C. (2006). Understanding participation in sport 

and physical activity among children and adults: A review of qualitative studies. 

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

Blomgren, Jan (2016). Den svårfångade motivationen [Elektronisk resurs] : elever i 

en digitaliserad lärmiljö. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber 

Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (1985[1985]). Intrinsic motivation and self-

determination in human behavior. New York: Springer Science+Business Media 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

Einarsson, Jan (2009). Språksociologi. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna (2018). Historiska 

undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Tredje 

upplagan Lund: Studentlitteratur 

God forskningssed [Elektronisk resurs] . Reviderad utgåva (2017). Stockholm: 

Vetenskapsrådet 

Grindberg, Tora & Jagtøien, Greta Langlo (2000). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och 

lek i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur   

Haapala, Henna (2017). Finnish schools on the move: students' physical activity and 

school-related social factors. Väitöskirja: Tillgänglig på Internet: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-790-442-1 

Helkama, Klaus, Myllyniemi, Rauni, Liebkind, Karmela, Ruusuvuori, Johanna, 

Lönnqvist, Jan-Erik, Hankonen, Nelli, Mähönen, Tuuli Anna, Jasinskaja-Lahti, 

Inga & Lipponen, Jukka (2017). Socialpsykologi: en introduktion. Upplaga 2 

Stockholm: Liber 

Isberg, Jenny (2009). Viljan till fysisk aktivitet: en intervention avsedd att stimulera 

ungdomar att bli fysiskt aktiva. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009 

Jonsson, Kristina (2018). Socialt lärande: arbetet i fritidshemmet. Licentiatavhandling 

(sammanfattning) Mälardalens högskola, 2018 

Kvarnlöf, G. (2018). Ipads och tv-tittande ger barnen IQ-brist. Svenska dagbladet, 30 

januari. https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-

iq-brist 

Lindblad, S. Linde, G. Naeslund, L. (1999) Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk Forskning i Sverige 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: en 

introduktion i didaktik. 6. uppl. Umeå: Fundo Förlag 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-790-442-1
https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-iq-brist
https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-iq-brist


24 

 

 

Mikaelsson, Katarina (2012). Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos 

gymnasieungdomar [Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning), 2012 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17228 

Norling, Ingemar & Gunnarsson, Marie (1994). Fritid som socialt fenomen: om 

miljöer, behov, intressen, hinder, utövande och effekter samt historiska och 

kulturella perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Liber utbildning 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Pettersen, Roar C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning: introduktion till 

problem- och praktikbaserad didaktik. 1. uppl. Stockholm: Studentlitteratur 

Pihlgren, Ann S. (red.) (2011). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på 

fritidshemmet och i skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ricoeur, Paul (1981). Hermeneutics and the human sciences. Cambridge: Cambridge 

University Press 

Skolinspektionen (2010). Kvalitet i fritidshem. Kvalitetsgranskningsrapport 2010:3. 

Stockholm: Skolinspektionen. 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Tammelin, T (2008).  Rekommendationer om fysisk aktivitet för skolbarn i åldern 7-

18 år. Helsingfors: Reprotalo Lauttasaari Oy 

Wester, A. (2001). Den svårfångade motionären. I: Kindeberg T, Svederberg E, 

Svensson L, red. Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur 

Wilhelmsson, Birgitta (2012). Teachers' intentions for outdoor education 

[Elektronisk resurs] : conceptualizing learning in different domains. 

Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2012 Tillgänglig på 

Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56495 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 

och metod. Lund: Studentlitteratur 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17228
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56495


22 

 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide fritidslärare 

Ålder 

Kön 

Utbildning 

Yrkesroll 

Antal år i yrket 

 

1. Hur ställer du dig till fysisk aktivitet i fritidshemmet? 

 

2. Anser du att det är viktigt med fysisk aktivitet i fritidshemmet? 

 -Ja/nej, varför? 

 

3. Hur arbetar ni med fysisk aktivitet på ert fritidshem? 

- I vilket utsträckning/hur ofta? 

 

4. Hur ser lektionsplaneringen ut för att integrera fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

 

5. Vilka hinder/möjligheter kan finns för att utföra fysisk aktivitet med eleverna på 

fritidshemmets? (Ramfaktorer etc) 

 

6. Anser du att attityden till fysisk aktivitet på fritidshemmet är densamma hos övriga 

fritidslärare?  

- Om inte, varför? Vilka skillnader finns det?  

 

 

 

 

Intervjuguide Rektor för fritidshemmet 

 
1. Hur ställer du dig till fysisk aktivitet i fritidshemmet? 

 

2. Anser du att det är viktigt med fysisk aktivitet i fritidshemmet? 

 

3. Ett av skolans ledord är hälsa som kan kopplas ihop med fysisk aktivitet, hur 

arbetar ni i skolledningen för att främja fysisk aktivitet på fritidshemmet? 

-Tex fritidslärarnas förutsättningar, ramfaktorer etc 

 

4. Hur kommunicerar du ditt ställningstagande kring fysisk aktivitet till personalen i 

fritidshemmet?  

 

5. Finns det någon handlingsplans kring fysisk aktivitet för fritidshemmet? 

-Om det finns, vad inkluderar den?/ Om det ej finns, är det något som borde införas? 

 

 

 


