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Abstract 

Uppsatsens syfte är att få en inblick över hur fritidspedagoger ser på 
och arbetar med fysisk aktivitet. Undersökningen gjordes genom en 
webb enkät. 163 yrkesverksamma fritidspedagoger besvarade enkäten. 
I bakgrunden belyses fritidshemmets framväxt, fritidspedagogens 
yrkesroll samt hur den fysiska aktiviteten påverkar barns hälsa och 
utveckling. Resultatet visade att majoriteten både anser att fysisk 
aktivitet hör till fritidshemmens ansvarsområde och att det är en viktig 
del i deras verksamhet. Det finns vissa ramfaktorer som påverkar 
arbetet med fysisk aktivitet, det som påverkar mest är barngruppens 
storlek och personaltätheten. Det är inte alla barn som är motiverade 
till fysisk aktivitet och här försöker man hitta olika strategier för att nå 
dessa barn. Resultatet visar också att de anläggningar som används 
mest frekvent för fysisk aktivitet är skolgård och gymnastiksal.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, fritidshem, fritidspedagog och 
utveckling. 
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 Förord 

Arbetet med studien har varit både roligt och lärorikt. Studien har inspirerat mig till att vilja 

arbeta aktivt med detta i framtiden. De positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till borde 

belysas mer i de pedagogiska utbildningarna.  

Jag vill tacka min handledare Inger Karlefors som stöttat mig under arbetets gång. 

Handledningen har skett via mail och jag har fått otroligt snabb respons, vilket har underlättat 

arbetet. Jag vill också tacka de fritidspedagoger som tog sig tid till att besvara enkäten.    
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Inledning 

Barns hälsa och rörelse är ständigt aktuellt. Larmrapporter om att barns hälsa försämras, de 

blir fetare och rör på sig för lite är inte allt för ovanliga. Ofta läggs problemet hos barnen 

istället för att reflektera över hur vi vuxna kan möjliggöra att barnen rör på sig i vardagen. Att 

barnen har för lite idrottstimmar i skolan brukar vara en bidragande orsak till problemet och 

att problemet skulle lösas med flera idrottstimmar på schemat (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Fokus ligger på ett schemalagt ämne istället för att titta på andra 

möjligheter till att få in daglig fysisk aktivitet hos barnen. Myndigheten för 

skolutveckling(2005) skriver skolans arbete med fysisk aktivitet inte ska begränsas till ämnet 

Idrott och Hälsa. På fritidshemmen finns goda möjligheter att arbeta med fysisk aktivitet då 

pedagogerna har ett ganska fritt utrymme över innehållet i verksamheten samt att många 

elever i dag är inskrivna på fritidshem. Detta är viktigare i dagens samhälle än vad det tidigare 

varit då barnen är mer stillasittande nu på grund av aktiviter som exempelvis tv-spel, dator- 

och telefonanvändande. Dessutom har samhället stulit mycket av vardagsmotionen (Bremberg 

& Eriksson, 2010). 

Den fysiska aktiviteten hos barn bidrar till fysisk utveckling, upprätthållande av energibalans, 

välbefinnande, benhälsa och rörlighet. Samtidigt är fysisk aktivitet viktigt för lek, kreativitet, 

avkoppling och inlärning av motoriska och sociala färdigheter (Statens folkhälsoinstitut, 

2005). Resultat från forskning är enig vad gäller att regelbunden fysisk aktivitet gagnar såväl 

kropp som själ (Svedberg, Svensson & Kindeberg, 2001).  

Av egen erfarenhet och som Myndigheten för skolutveckling(2005) skriver så är det oftast de 

barn som är aktiva på fritiden som gärna deltar i undervisningen i Idrott och hälsa. Det gäller 

också de fysiska aktiviteter som erbjuds på fritidshemmen. Bara för att daglig fysisk aktivitet 

erbjuds är det inte säkert att alla barn vill och är fysiskt aktiva. Många känner sig obekväma 

och ointresserade av fysisk aktivitet. Utmaningen är alltså att nå dem som inte redan är aktiva.  

Genom det fria utrymmet som verksamheten har så har pedagogerna goda förutsättningar att 

på fritidshemmen erbjuda eleverna olika former av fysisk aktivitet som utgår från elevernas 

intressen och erfarenheter. Fysisk aktivitet kan förekomma i många olika former, exempelvis i 

olika spel och lekar, bollsporter och promenader. 
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Fysisk aktivitet har alltid intresserat mig. Jag hör till den skaran som alltid haft ämnet idrott 

och hälsa som favoritämne, som alltid var ute och lekte och som alltid har deltagit i många 

olika idrotter på fritiden. Där av mitt val av ämne. Som blivande pedagog kommer jag att 

aktivt arbeta med att få in fysisk aktivitet regelbundet i verksamheten. Med mitt engagemang 

och brinnande intresse hoppas jag att kunna motivera eleverna att vara fysiskt aktiva. Som det 

står ovan är utmaningen att nå dem som inte redan är aktiva. Det gäller att hitta former av 

fysisk aktivitet som passar varje enskild individ. Men en utmaning i mitt kommande yrke är 

också att utmana de som redan är fysiskt aktiva så att utvecklingen drivs framåt. Detta genom 

att exempelvis hitta andra former som de kanske inte skulle testa på självmant eller att 

utveckla de former som de redan är bekanta med.   
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Disposition 

Första delen av studien tar upp det syfte och de frågeställningar som studien baserats på. Efter 

det presenteras studiens nyckelord i en begreppsdefinition. I bakgrundsdelen kan det läsas om 

vad fritidshemmens styrdokument säger om fysisk aktivitet. Därefter kommer 

litteraturgenomgången, där får läsaren ta del av litteratur som beskriver fritidshemmet och 

fritidspedagogens roll nu och över tid, samt de effekter fysisk aktivitet har som främjar 

barnens hälsa och utvekling. Den metod som använts för studien beskrivs i metoddelen, där 

finns också anledning till valet och det urval som gjorts. Sedan redovisas resultatet av studien, 

i form av tabeller och kommentarer, avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Avslutningsvis i studien kommer diskussionsavsnittet som följs av referenser och enkäten i 

bilaga.      
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna på fritidshemmen ser på och arbetar med 

fysisk aktivitet. 

• Hur ser fritidspedagogerna på arbetet med fysisk aktivitet?  

• Hur motiverar de eleverna till fysisk aktivitet? 

• Vilka närområden och anläggningar används i arbetet med fysisk aktivitet? 

• Finns det ramfaktorer som påverkar arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmen?  
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Begreppsdefinition (Fysisk aktivitet, fritidshem, fritidspedagog och utveckling) 

 

Fritidshemmet  

I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2007) står det att fritidshemmet 

är en frivillig pedagogisk gruppverksamhet för barn upp till tolv år. Fritidshemmet är en del 

av skolbarnomsorgen och deras uppgift är att komplettera skolan med en meningsfull fritid 

och stöd i utvecklingen (Skolverket, 2000).  

Fritidspedagog  

Fritidspedagoger tjänstgör i fritidshem och numera också i relativt stor utsträckning i 

skolverksamhet. Även om yrkesbeteckningen fritidspedagog fortfarande används för att 

beskriva yrkesgruppen så förekommer alltmer nya beteckningar som fritidslärare, lärare mot 

fritidshem, lärare i fritidspedagogik och grundlärare med inriktning mot fritidshem 

(Andersson, 2013) I den här studien används fritidspedagog om inte samanhanget skulle kräva 

annan beteckning. 

 

Fysisk aktivitet  

All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. 

Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang, 

t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och idrottsaktiviteter (Ncff, 2012). 

Utveckling  

Det handlar om en livslång förändringsprocess, där egenskaper, förmåga och färdigheter 

ständigt förbättras, så att individen fungerar bättre. Utvecklingen följer även vissa bestämda 

faser (Jagtøien m.fl., 2002). 
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Bakgrund 

Styrdokument och allmänna råd 

Den personal som arbetar på fritidshem lyder under skollagen, Lgr11 och Allmänna råd och 

kommentarer (Pihlgren, 2011). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att skolans uppdrag är att sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Ett av skolans mål 

är att skolan ska bidra till att eleven får förståelse och kunskap för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. Fritidshemmet ska komplettera skolan både tids och innehållsmässigt 

och i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa står det att ”fysiska aktiviteter och hälsosam 

livsstil är grundläggande för människors välbefinnande” (Skolverket, 2011, s51). Syftet med 

undervisningen är att eleverna ska utveckla sina motoriska förmågor och intresse för fysisk 

aktivitet. Genom att skapa goda upplevelser kring rörelse och friluftsliv kan vi bidra till 

fortsatt utövande senare i livet. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla goda levnadsvanor och kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur den kan påverka hälsan, samt hur den fysiska 

aktiviteten förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket 2011). 

2 §  Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap (SFS 2010:800). 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshemmet (Skolverket, 2007) är 

rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter för fritidshem kan tillämpas. 

Barn har ett stort rörelsebehov och det är viktigt för hälsan att erbjuda barnen regelbunden 

fysisk aktivitet där fokus ligger på kreativitet, lust och lek så att alla vill delta. Verksamheten 

ska vara varierad och ha inslag av lek, fysisk aktivitet, utflykter, skapande verksamhet med 

mera. 
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Litteraturgenomgång 

Fritidshemmet 

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som omfattar skolfri tid, alltså innan och 

efter skoldagen, samt lov. Fritidshemmet regleras av skollagen och läroplanen. På 

fritidshemmen kan skolbarn upp till tolv år vara inskrivna. Verksamheten ska ge barnen den 

omsorg de behöver för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera (Skolverket, 2007). 

Omsorgsbehovet är idag stort och 80 % av alla 6-9 åringar är idag inskrivna på fritidshem 

(Philgren, 2011). 

I slutet av 1800- talet när det rådde stor fattigdom i Sverige inrättades arbetsstugan. 

Arbetsstugan bildades för tillsyn av barnen då föräldrarna i fattiga familjer skickades ut i 

arbete, eller till tiggeri och snatteri för att få ihop pengar. Syftet med arbetsstugan var att 

fostra barnen till arbetare, men också att få barnen att gå i skolan. Efter skoldagens slut kom 

nämligen barnen till arbetsstugan och där fick de ett mål mat. Det var ideellt arbetande 

kvinnor och hantverkare som ansvarade för arbetsstugorna. Dessa arbetsstugor sägs vara 

fritidshemmets föregångare (Pihlgren, 2011). 

Fritidshemmets uppgifter har varierat över tid, på slutet av 1980-talet beskrev Socialstyrelsen 

fritidshemmet som ett komplement till hemmet. Organisationen anpassades efter familjernas 

behov av barnomsorg. God omsorg skulle förenas med en pedagogisk verksamhet som utgick 

från barnens behov, utveckling och intressen. 1995 ändrades socialtjänstlagen och 

fritidshemmet definierades nu som en del av skolbarnsomsorgen och uppgiften nu var att 

komplettera skolan samt att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen 

(Skolverket, 2000). Läroplanen var från början endast till för skolans verksamhet men 

ändrades 1998 så att den skulle kunna användas även på fritidshemmen (Skolverket, 2007). 
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Fritidspedagogen 

Även yrkesrollen och därmed utbildningen för arbetet på fritidshem har ändrats och idag är 

professionsutbildningen en lärarutbildning med inriktning mot fritidshem. De pedagoger som 

arbetar på fritidshem idag arbetar oftast även under skoltiden. I många intervjuer med 

fritidspedagoger kom ordet hjälplärare upp (Klerfelt och Haglund, 2011). Syftet med 

integreringen mellan skola och fritidshem både vad gäller lokaler och resurser var att göra 

besparingar i kommunerna. Det pedagogiska syftet med integrationen var att barnens 

utveckling och inlärning skulle underlättas och att barnens behov av helhet, kontinuitet och 

trygghet bättre skulle bli tillgodosedda (Pihlgren. 2011). Skolans arbete följer med och 

påverkar innehållet på fritids, detta gäller speciellt på de fritidshem belägna i skolans lokaler 

(Klerfelt och Haglund, 2011). Calander (2001) skriver att fritidspedagogernas arbete mer och 

mer handlar om den obligatoriska skoltiden, att de blivit ett stöd i undervisningen. Istället för 

den jämlika samverkanspartnern har fritidspedagoger blivit en hjälplärare. 

Dagens fritidspedagogverklighet är emellertid den att fritidspedagogerna ofta får 

en skolkulturellt förankrad lärarfunktion såväl på lektioner som i andra 

undervisningssammanhang (Calander, 2001, s.3)  

Yrkesrollen har radikalt förändrats och vissa fritidspedagoger välkomnar förändringen och ser 

den som en utveckling av yrkets innehåll och pedagogiska funktion medan andra är 

frustrerade av de dubbla krav som ställs på fritidspedagogerna i den integrerade verksamheten 

(Calander, 2001).  

Fritidspedagoger har en bred yrkesroll som handlar om två delar, en på skolan och en på 

fritidshemmet. Tonvikten för yrkesrollen ligger i det sociala samspelet. Detta utifrån både ett 

grupp- och individperspektiv, pedagogerna använder sig själva som pedagogiskt redskap och 

organiserar miljöer för barns relations- och identitetsskapande i grupp och i sig själva 

(Pihlgren, 2011). Pihlgren (2011) skriver också att barnens syn på fritidspedagogen är att 

pedagogen är en förebild för eleverna och att de förmedlar normer och värden.  

Fritidspedagogen ska utforma en verksamhet på fritiden som kompletterar skolan både tids- 

och innehållsmässigt, verksamheten ska erbjuda en meningsfull, stimulerande och 

utvecklande fritid. Verksamheten ska vara varierad och utgå från barns behov och intressen. 

Verksamheten ska förena omsorg med pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling (Skolverket, 2007).  
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Fysisk aktivitet för hälsan 

Barn och deras familjer har ett ansvar för barnets hälsa men så har även skolan och 

fritidshemmen (Pihlgren. 2011). En rad studier förmedlar budskapet att fetman tilltar och 

orken avtar, vi äter fel och rör oss för lite. Konsekvensen av detta är ett sjukare samhälle. 

(Svedberg, Svensson & Kindeberg, 2001). ”Vi är skapade för ett liv i rörelse!” (Raustorp, 

2004, s. 11).  

 

Om vi jämför vårt samhälle med hur det såg ut för bara 70 år sedan kommer vi att se en 

enorm skillnad. Vi har en växande grupp helt inaktiva ungdomar. Det som försvunnit är 

spontanidrottande hemma i kvarteret. De positiva effekterna av regelbunden fysisk aktivitet är 

väl dokumenterade både för hälsan och för välbefinnandet.  Även rekommendationerna för 

intensiviteten av den regelbundna fysiska aktiviteten har ändrats. Idag menas att lite aktivitet 

är bättre än ingen, faktum är att högintensiv träning gör en mer vältränad. Men hälsovinsterna 

kan nås även med måttlig fysisk aktivitet (Raustorp, 2004).  

Resultat från forskning är enig vad gäller att regelbunden fysisk aktivitet gagnar såväl kropp 

som själ. Effekter av regelbunden fysisk aktivitet kan vara minskat blodtryck, förbättrad 

hjärtkapacitet, minskad dödlighet, förbättrad ämnesomsättning och viktreduktion (Svedberg, 

Svensson & Kindeberg, 2001). Bernerskog (2006) skriver att fysisk aktivitet hos barn även är 

gynnsamt ur ett längre perspektiv, vilket bland annat leder till ökad benmassa och lägre 

blodfetter.    
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Betydelsen av fysisk aktivitet vad gäller elevens utveckling 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska barn erbjudas stöd i sin utveckling. Barns utveckling 

sker hela tiden och i alla samanhang. Genom att utmana barnen, ta tillvara på deras nyfikenhet 

och lust att lära stimuleras barns allsidiga utveckling (Skolverket, 2007). 

Jagtøien m.fl. (2002) skriver att alla samhällen och föräldrar vill ge sina barn goda livsvillkor 

men tyvärr har de inte lyckats tillräckligt väl. Istället för att ta hänsyn till att människan är ett 

kroppsligt väsen har det skapats olika tekniska hjälpmedel för att göra livet ”lättare”. I och 

med detta har ett behov av en medveten hållning för betydelsen av fysisk aktivitet skapats. 

Denna medvetenhet är viktig i alla åldrar, men speciellt hos barn under utveckling.  Statens 

folkhälsoinstitut (2011) skriver att barn rekommenderas att dagligen ägna 60 minuter till 

måttlig fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet har en väsentlig betydelse för människans utveckling och hur vi uppfattar oss 

själva. Genom att röra på sig stärks vår benstomme, vi utvecklar vår muskelkraft och 

uthållighet samt förbättrar vår balans och koordinationsförmåga. Genom rörelseträning i 

grupp får vi också social träning, vi lär oss att samarbeta och att anpassa oss till gemensamma 

regler (Ericsson, 2005). Forskning visar på att motorikska brister kan ha betydelse för 

koncentrationen men också prestationen bland annat i svenska och matematik. Det finns också 

ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn. Även 

självkänslan och självuppfattningen förbättras med regelbunden fysisk aktivitet (Bernerskog, 

2006).  

Vi som arbetar i skola bör se till att barnens behov av rörelse tillgodoses, genom att se till att 

barnen får positiva erfarenheter av fysisk aktivitet.  

Att vara förtrogen med den egna kroppens rörelsemöjligheter ger barnet tillfälle 

att utveckla en sund själ i en sund kropp (Grindberg & Jagtøien, 2000, s21). 

Människan är naturligt social och genom fysiska aktiviteter finns goda förutsättningar att 

skapa situationer som ger positiv erfarenhet av att vara tillsammans. Med allt för många 

negativa upplevelser kan asocialitet uppstå vilket kan bidra till att barnet undviker situationer 

där samspel med andra barn finns (Jagtøien m.fl., 2002). Genom att delta i olika gemensamma 

fysiska aktiviteter skapas erfarenheter tillsammans med andra på många plan. Barnen har 

möjlighet att utveckla en social trygghet genom dessa aktiviteter, då de har möjlighet att 
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uppleva sig själva i olika roller (Grindberg & Jagtøien, 2000). Ericsson (2005) skriver att 

barnets självkänsla utvecklas i samspel med andra. Hon skriver också att kroppsuppfattningen 

har en stor betydelse för självkänslan. Studier visar att barn med motoriska svårigheter ofta 

har dålig självkänsla (Ericsson, 2005). Barn som känner sig trygga i sin kropp och i sina 

rörelser kan lättare känna tillit till andra (Grindberg & Jagtøien, 2000).  

Barn är fysiskt aktiva i deras sätt att vara och den fysiska- och motoriska leken bör 

uppmärksammas, både för upplevelsen i sig och som grund för utveckling (Jagtøien m.fl., 

2002). Jagtøien m.fl. (2002) skriver att barnen måste erbjudas goda möjligheter till att vara i 

rörelse, på det sättet lär de sig att röra sig med säkerhet i de situationer de möter. Ju mer 

erfarenhet hjärnan får desto bättre blir den på att anpassa och styra rörelser till olika 

situationer, att ställa om från en rörelse till en annan samt att lära sig nya rörelser (Jagtøien 

m.fl., 2002). Träning ligger till grunden för att utveckla nya rörelser (Schmidt & Wrisberg, 

2001). Även Ericsson (2005) skriver att den motoriska utvecklingens hastighet kan påverkas 

av träning. 

Grindberg & Jagtøien´s (2000) definition av begreppet motorik är rörelseförmåga. Författaren 

talar om grov- och finmotorik. Grovmotorik handlar om stora rörelser och finmotorik handlar 

om små mer precisionskrävande handlingar (Grindberg & Jagtøien, 2000). Allt synligt 

handlande är motorik och motorisk utveckling handlar om de olika färdigheter som barn 

gradvis lär sig som har med rörelse och förflyttning att göra (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Ericsson (2005) skriver att den motoriska utvecklingen följer en hela livet. Barns motoriska 

utveckling följer ett visst mönster, det finns vissa bestämda stadier och faser och det finns 

många undersökningar som stödjer fasteorin (Ericsson, 2004). Men det är inte bara tillväxt 

och mognad som styr den motoriska utvecklingen utan utvecklingen sker också i samspel med 

yttre miljöstimulerande erfarenheter och lärande (Jagtøien m.fl., 2002). 

Den motoriska förmågan har ett samband med uppfattningsförmågan hos det lilla barnet, 

exempelvis tidsuppfattning, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Dessa 

uppfattningsområden är nödvändiga för att senare förstå begrepp som ovanför, bortom och 

senare. Förståelsen för dessa begrepp är sedan viktiga för att lära sig om antal och skriva 

bokstäver (Raustorp, 2004).   

Genom fysisk aktivitet får vi lust och energi till att både läsa och att vara fortsatt fysisk aktiv. 

Den fysiska aktiviteten hjälper både kroppen och själen att bli bättre redo för att använda 
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huvudet. Som även nämnts tidigare har fysisk aktivitet positiva effekter på barnets 

självförtroende och självkänsla vilket är viktiga faktorer för att må bra och kunna tillägna sig 

undervisning (Grindberg & Jagtøien, 2000). Raustorp (2004) skriver att fysisk aktivitet 

påverkar både humör och självkänsla positivt, faktorer som spelar in i inlärningsprocessen.  

En interventionsstudie i åk 1-3 visade att utökad fysisk aktivitet gav bättre 

koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). Samma studie visar även sambandet mellan motorik 

och koncentrationsförmåga. Studien visade också på att ökad fysisk aktivitet förbättrade 

skolprestationer i svenska och matematik. De elever som fick ökad motorisk träning och 

fysisk aktivitet hade bättre resultat på samtliga studerade delar. 

I en studie gjord i Kanada visade det sig att barn som hade något mindre teoretiska timmar för 

att delta i regelbunden fysisk aktivitet hade bättre resultat i de teoretiska ämnena än de som 

hade fler teoretiska timmar och inte deltog i de regelbundna fysiska aktiviteterna (Raustorp, 

2004).   

Att arbeta med fysisk aktivitet på fritidshemmen är viktigt då det främjar elevens hälsa och 

utveckling.  
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Metod 

Den metod som använts för studien är en kvantitativ enkätstudie. Valet av metod baserades på 

att den större skara respondenter, än vad som används i en intervjustudie, ger en bättre 

överblick över hur pedagoger arbetar med fysisk aktivitet. Genom en kvantitativ studie visar 

resultatet frekvenser över den fysiska aktiviteten. Hade studiens syfte varit att förstå 

respondenternas sätt att resonera, reagera, agera kring den fysiska aktiviteten hade en 

kvalitativ studie passat bättre (Patel & Davidson, 2003). Enkäten (Bilaga) är utformad med 

fasta svarsalternativ, alltså med en hög grad av standardisering och strukturering. Med det 

menas att det är exakt samma frågor och ordningsföljd på frågorna till alla personer som 

besvarar enkäten samt att personen har litet svarsutrymme (Patel & Davidson, 2003). Trost 

(2012) menar att det kan vara att föredra att ha fasta svarsalternativ i en enkät då enkäter med 

öppna frågor är mer besvärliga att sammanställa. En enkät med öppna svar kräver också mer 

arbete av den som besvarar enkäten vilket kan bidra till att svarsbortfallet kan bli mycket stort 

(Trost, 2012). I enkäten finns en öppen fråga kring hur de motiverar elever till fysisk aktivitet, 

anledningen till att just den frågan var öppen var för dels för att enkäten inte skulle bli 

enformig för den som svarade men också som ett komplement till frågan kring om de anser att 

alla eleverna är motiverade till fysisk aktivitet.  

Enkäten är en webbaserad enkät utformad i programmet Google-Docs. För att kunna utföra ett 

formulär, som de kallar enkäten i programmet, så krävs registrering hos Google. Programmet 

erbjuder olika former av layout och svarsalternativ. I min enkät har jag valt att använda mig 

av svarsalternativen flerval, skala och stycketext. Enkätfrågorna utformades för att svara på 

syftet och frågeställningarna. När enkäten var redo att besvaras användes en länk som 

direktlänkade till enkäten. På det sättet kunde enkäten både mailas ut och läggas ut på ett 

forum och de som ville hade möjlighet att svara. Då tillräckligt med svar inkommit stängdes 

enkäten för svar.  

Enkäten testades på fem personer innan den skickades ut. Tre av dessa var pedagoger från en 

skola i området. De fem personer som testade enkäten upplevde frågorna på samma sätt och 

de ansåg att enkäten vart lätt att besvara.   
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Urval 

Den undersökningsgrupp jag har valt är personer som i dagsläget yrkesverksamma på 

fritidshem i Sverige. Det är ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att man använder sig av de 

personer som är villiga att svara på enkäten. Svarspersonerna är inte representativa för en viss 

befolkning (Trost, 2012). Jag har kontaktat olika skolor i den kommun jag är yrkesverksam 

för att få hjälp med att skicka ut enkäten till personer som arbetar på fritidshem. Jag har även 

använt mig av ett forum där fritidspedagoger håller till, Fritidspedagogers riksförening på 

sajten Facebook.  

Etiska överväganden 

I undersökningen har fyra etiska överväganden beaktats, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Dessa överväganden genomsyrar studien genom att respondenterna är informerade vad syftet 

med undersökningen är, att deltagandet är frivilligt och anonymt, samt att resultatet endast ska 

användas i denna studie. 

Bearbetning och Analys 

I och med att programmet Google-Docs användes i utformandet av enkäterna underlättades 

samanställningen av enkäterna. Programmet hade funktioner som sammanställde enkäterna, 

vilket snabbt gav en överblick av resultatet. Resultaten visades i form av en sammanfattning 

men möjligheten att se varje enkät enskilt fanns också. Resultaten är här i studien presenteras 

i både tabeller och diagram för att det ska bli så överskådligt som möjligt. Respondenternas 

svar är angivna i procent samt med diagram som visar antalet respondenter på varje 

svarsalternativ. Den öppna frågan från enkäten är presenterad på så sätt att återkommande 

svar hos respondenterna är uppställda i en punktlista. 

Enkätsvaren gav en överblick av hur fritidspedagoger arbetar med fysisk aktivitet. Hur 

representativa svaren är för fritidspedagoger i allmänhet är svårt att uttala sig om då antalet 

respondenter var relativt få i jämförelse med hur många yrkesverksamma fritidspedagoger 

som finns i dagsläget. 
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Resultat av enkäterna 

X-axeln i diagrammen beskriver antalet respondenter och Y-axeln är svarsalternativen. 

1. 82 % kvinnor och 18 % män som besvarade enkäten. Majoriteten (92 %) arbetar med 

barn i årskurs F-3, resterande arbetar med årskurs 4-6.  

2. Utbildning hos de som svarade 

Fritidspedagog   82 %. 

Barnskötare / Fritidsledare 8 %. 

Ingen   2 %. 

Annan  14 %. 

3. Anser du att fysisk aktivitet är en del av fritids ansvarsområde? 

Majoriteten menar att fysisk aktivitet är en del av fritids ansvarsområde. Endast fyra 

stycken av de tillfrågade var av annan åsikt.  

 

Ja   98%. 

Nej   2%. 

4. Hur ser arbetet med fysisk aktivitet ut på ditt fritidshem? 

För följande tre frågor används skalan 1 till 5 som svarsalternativ, där 1 är stämmer 

och 5 är stämmer inte. 

4.1 Anser du att fysisk aktivitet är en viktig del i er verksamhet?  

Den största delen av de som svarat anser att fysisk aktivitet är en viktig del i 

verksamheten, men inte alla.  

 

1. 47 % 

2. 28 % 

3. 18 % 

4. 5 % 

5. 2 % 
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4.2 Arbetar ni för att göra barnen medvetna om vikten av fysisk aktivitet?  

Det är inte alla som arbetar med att göra barnen medvetna om vikten av fysisk aktivitet. 

På den femgradiga skalan hamnar de flesta svaren på alternativ 1-3, vilket dock innebär att 

det är fler som arbetar med barnens medvetenhet än som inte gör det. 

 

1. 24 % 

2. 33 % 

3. 31 % 

4. 9 % 

5. 3 % 

 

 

4.3 Erbjuder ni barnen daglig utevistelse?  

Majoriteten erbjuder barnen daglig utevistelse, det är dock anmärkningsvärt att 11 % av 

de tillfrågade inte erbjuder barnen daglig utevistelse.  

 

1. 89 % 

2. 2 % 

3. 1 % 

4. 2 % 

5. 6 % 

 

4.4 Hur ofta har ni styrda fysiska aktiviteter? 

Vad gäller styrda fysiska aktiviteter i verksamheten så visar resultatet att nästan alla 

har det minst en gång i veckan, men många även vid fler tillfällen än så. 

 

Varje dag:    7 % 

3-4 gånger i veckan:  25 % 

1-2 gånger i veckan:  64 % 

Aldrig   4% 
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4.5 Är alla elever motiverade till fysisk aktivitet? 

Ja:   21 % 

Nej:   79 % 

4.6 Hur motiverar ni dem som inte är det? 

Enligt resultaten är inte alla elever motiverade till fysisk aktivitet och för att motivera 

dessa elever försöker de variera aktiviteterna, locka med roliga saker och vara lyhörda 

inför barnens intressen. Vissa låter barnen vara med vid planeringen av aktiviteterna. En 

del menar också att fritidspedagogernas eget deltagande i aktiviteterna motiverar eleverna 

att vara med. Genom att använda sig av obligatoriskt deltagande i vissa aktiviteter, eller 

att alla åtminstone ska vara med en stund bidrar till alla elevers deltagande. En respondent 

skrev ”de flesta motvilliga brukar tycka att det är kul efter hand”.  Det var även ett antal 

respondenter som menade på att de ”lurar” eleverna till fysisk aktivitet genom att erbjuda 

aktiviteter där eleverna inte tänker på att de använder sin kropp fysiskt. Att försöka 

förmedla vikten av rörelse återkom också i svaren, respondenterna återgav att de bland 

annat försöker förklara varför det är viktigt med fysisk aktivitet, någon hade haft kroppen 

som tema där den fysiska aktiviteten var en stor del och någon menade att de påminner 

eleverna om konsekvenserna av att inte röra på sig. 

Återkommande svar: 

• Varierande aktiviteter. 

• Ser till elevernas intressen när det gäller val av aktiviteter samt låter eleverna få vara 

med vid planeringen av aktiviteter. 

• Att pedagogerna är med och deltar i lekar och aktiviteter. 

• Vissa obligatoriska aktiviteter. 

• Försöker ”lura” dem till fysisk aktivitet genom olika lekar och aktiviteter där eleverna 

inte tänker på att de använder sin kropp fysiskt. 

• Prata om vikten av att röra på sig.  
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5. Hur ofta används respektive anläggning för fysisk aktivitet? 

5.1 Skolgården: 

Majoriteten använder sig av skolgården dagligen men 6 % av de tillfrågade använder endast 

den minst en gång i veckan eller mer sällan. 

 

Dagligen   90 % 

Flera gånger i veckan  4 % 

Minst en gång i veckan  4 % 

Minst en gång i månaden  1 % 

Mer sällan   1 % 

Aldrig   0 % 

Har inte tillgång till detta  0 % 

5.2 Utrymme inne i fritidslokalerna: 

Resultatet visar att det är ett högt antal (61 stycken) som inte har tillgång till utrymme för 

fysisk aktivitet i fritidslokalerna. Av de som har tillgång till detta används dessa utrymmen 

frekvent.  

 

Dagligen   23 % 

Flera gånger i veckan  17 % 

Minst en gång i veckan  13 % 

Minst en gång i månaden  3 % 

Mer sällan   5 % 

Aldrig   2 % 

Har inte tillgång till detta  37 % 
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5.3 Skog / Friluftsområde: 

Skog och friluftsområde har de flesta tillgång till och hur ofta dessa utnyttjas är varierande 

bland respondenterna men de flesta besöker dessa minst en gång i månaden.  

 

Dagligen   12 % 

Flera gånger i veckan  12 % 

Minst en gång i veckan  18 % 

Minst en gång i månaden  35 % 

Mer sällan   21 % 

Aldrig   0 % 

Har inte tillgång till detta  2 % 

5.4 Gymnastiksal: 

76 % använder gymnastiksal för fysisk aktivitet minst en gång i veckan. 

 

Dagligen   1 % 

Flera gånger i veckan  24 % 

Minst en gång i veckan  51 % 

Minst en gång i månaden  9 % 

Mer sällan   10 % 

Aldrig   1 % 

Har inte tillgång till detta  4  % 

5.5 Idrottsplats: 

46 % utnyttjar idrottsplatser mer sällan än en gång i månaden trots att de uppgett att de har 

tillgång till en sådan anläggning. 

 

Dagligen   12 % 

Flera gånger i veckan  6 % 

Minst en gång i veckan  6 % 

Minst en gång i månaden  10 % 

Mer sällan   40 % 

Aldrig   6 % 

Har inte tillgång till detta  20 % 



 

20 

 

5.6 Simhall: 

De flesta tillfrågade menar att de har tillgång till simhall, men att denna anläggning användes 

mer sällan än en gång i månaden eller aldrig. Dock så är det 12 respondenter som menar att de 

använder simhallen minst en gång i veckan. 

 

Dagligen   0 % 

Flera gånger i veckan  1 % 

Minst en gång i veckan  7 % 

Minst en gång i månaden  5 % 

Mer sällan   37 % 

Aldrig   26 % 

Har inte tillgång till detta  24 % 
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6. Påverkar några av dessa yttre förutsättningar ert arbete med fysisk aktivitet? 

För följande fyra frågor används skalan 1 till 5 som svarsalternativ, där 1 är inget och 5 är 

mycket. 

6.1 Planeringstid  

Planeringstiden är enligt svaren en förutsättning som till viss del påverkar arbetet med 

fysisk aktivitet hos vissa respondenter. Svaren varierar väldigt mellan de tillfrågade.  

1. 20 % 

2. 16 % 

3. 33 % 

4. 21 % 

5. 10 % 

6.2 Personaltäthet 

Resultatet visar att personaltätheten är en förutsättning om påverkar de flesta 

respondenters arbete med fysisk aktivitet.  

 

1. 3 % 

2. 10 % 

3. 22 % 

4. 28 % 

5. 37 % 
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6.3 Barngruppens storlek 

Här råder det delade meningar om barngruppens storlek är en förutsättning som påverkar 

arbetet med fysisk aktivitet. De flesta tillfrågade lutar åt att det påverkar arbetet, men det finns 

många som menar på att det påverkar till viss del.  

   

1. 11 % 

2. 5 % 

3. 19 % 

4. 27 % 

5. 38 % 

 

6.4 Ekonomi 

Ekonomi påverkar arbetet med fysisk aktivitet enligt majoriteten. Hur mycket det 

påverkar råder det delade meningar om.  

  

1. 29 % 

 

2. 25 % 

3. 28 % 

4. 8 % 

5. 10 % 
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Sammanfattning av resultaten 

Av de 163 svar som kommit in är det 159 stycken som anser att fysisk aktivitet hör till fritids 

ansvarsområde. Det är även många som anser att det är en viktig del i deras egen verksamhet. 

Enkätsvaren visar på att det är ganska utspridda svar vad gäller arbetet med elevernas 

medvetenhet kring vikten av fysisk aktivitet. Svaren i den frågan visar dock att det är fler som 

arbetar med det än som inte gör det.  

Daglig utevistelse erbjuds på majoriteten av de svarandes fritidshem, det är 11% som uppger 

att de inte erbjuder eleverna det. Vad gäller styrda aktiviteter visar resultatet att nästan alla har 

styrda fysiska aktiviteter minst en gång i veckan men att många har fler tillsällen än så.  

Motivation till fysisk aktivitet finns inte naturligt hos alla elever och för att locka dem som 

inte är det varieras aktiviteterna, man ser till barnens intressen eller låter dem vara med vid 

planeringen av aktiviteterna. En del pedagoger får med eleverna genom att själva delta eller 

att ha obligatoriskt deltagande. Svaren visar också att en del ”lurar” eleverna till att vara 

fysiskt aktiva utan att de själva tänker på det, genom exempelvis leka lekar. Vissa 

respondenter har även berättat att de talar med barnen om varför det är viktigt med fysisk 

aktivitet och på så sätt få dem att utöva fysisk aktivitet.  

Jag frågade även vilka anläggningar som används för fysisk aktivitet och där framkom att 

skolgård och gymnastiksal är de två anläggningar som oftast används och som flest har 

tillgång till för att utöva fysiska aktiviteter. Skolgården används dagligen av majoriteten av de 

som svarat. Gymnastiksalen utnyttjas i genomsnitt minst en gång i veckan. Simhall och 

lokaler i fritidshemmen är de två anläggningar som flest fritidshem inte har tillgång till, men 

finns det tillgång till fysisk aktivitet i fritidslokalerna så används dessa ofta till skillnad mot 

simhallen. 

Personaltäthet och barngruppens storlek är de ramfaktorer som flest anser har en påverkan på 

arbetet med fysisk aktivitet.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Skolorna som jag har kontaktat ligger i den kommun jag själv är yrkesverksam i. Jag har via 

mail skickat ut enkäten till 20 skolor i kommunen. Jag har även skickat ut enkäten via ett 

forum för fritidspedagoger på internet. Anledningen till att jag skickade ut det till personer på 

forumet var att svaren inte var tillräckliga från de som arbetade i skolorna, där var intresset 

bristande. Via forumet för fritidspedagoger var intresset större och jag fick in många svar 

väldigt snabbt.  

Jag valde att göra en webb-enkät och ett problem med den webbenkät jag skickat ut är som 

Trost (2012) skriver att samma person kan svara på enkäten flera gånger. Men jag har utgått 

från att så inte är fallet. Tillsammans med enkäten skickade jag ut ett missiv. Missivet var 

kortfattat och innehöll en presentation, syftet med undersökningen, vad resultatet skulle 

användas till och hur enkäten var utformad. 

Enkäten var lagom omfattande och krävde inte mycket tid av den som svarade vilket jag tror 

var en bidragande faktor till att antalet respondenter var så pass högt. En av frågorna borde jag 

ha ändrat, alternativt lagt till en ytterligare fråga i samanhanget. Istället för att ha frågat om 

alla elever är motiverade till fysisk aktivitet borde jag ha frågat hur många procent av eleverna 

de uppskattar vara omotiverade till fysisk aktivitet. Detta eftersom svaret lätt kan 

missuppfattas. Ett fritidshem har ofta stora barngrupper och svaret på den nuvarande frågan 

visar bara att minst en elev är omotiverad till fysisk aktivitet. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagogerna på fritidshemmen ser på och arbetar 

med fysisk aktivitet. För att uppnå syftet användes följande frågeställningar.  

• Hur ser fritidspedagogerna på arbetet med fysisk aktivitet?  

• Hur motiverar de eleverna till fysisk aktivitet? 

• Vilka närområden och anläggningar används i arbetet med fysisk aktivitet? 

• Finns det ramfaktorer som påverkar arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmen? 

Enkätstudien har besvarat frågeställningarna och jag har fått en inblick över hur 

fritidspedagoger ser på arbetet med fysisk aktivitet. Resultatet visar att nästintill alla anser att 

fysisk aktivitet är en del av fritidshemmets ansvarsområde. Även om antalet var litet finns det 

ett fåtal respondenter som anser att fysisk aktivitet inte är en del av fritidshemmets 

ansvarsområde trots att det i allmänna råden (Skolverket, 2007) beskrivs att verksamheten ska 

ha inslag av fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten är viktig för barnens utveckling, vilket 

hör till fritidshemmets uppdrag.  

Det är viktigt att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling (Skolverket, 2007, 

s.22). 

Fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid (Skolverket, 2007). Meningsfull fritid 

är när barnen blir stimulerade till utveckling och där innehållet är varierat. Vi har också ett 

ansvar vad gäller barnens hälsa (Pihlgren, 2011). Jag anser att de positiva hälsovinsterna som 

fysisk aktivitet medför är starka argument nog för att få in det i verksamheten. Fysisk aktivitet 

är alltså enligt mig en självklarhet att arbeta med på fritidhemmet. Precis som en stor del av 

de tillfrågade, anser även jag att fysisk aktivitet är en viktig del av verksamheten och det hade 

varit intressant att mer ingående få veta hur de arbetar med fysisk aktivitet. Begreppet fysisk 

aktivitet är väldigt brett och jag tror att det är viktigt att man förhåller sig till det och inte 

smalnar av det, det finns inga begränsningar för hur den fysiska aktiviteten kan utföras. 

Skolmiljön har oftast anläggningar som är bra lämpade för fysisk aktivitet. Resultaten i 

studien visar att det oftast finns tillgång till skolgård, skog eller friluftsområde och 

gymnastiksal som är miljöer där fysisk aktivitet lämpar sig bra. Ser man till resultatet gällande 
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hur ofta till exempel skogen eller friluftsområdet besöks är det inte speciellt frekvent trots att 

de flesta har tillgång till detta. Att utnyttja de närområden och anläggningar för fysisk aktivitet 

kan vara svårt att få till i verksamheten. Detta på grund av stora barngrupper och 

personaltätheten. Det är även dessa två förutsättningar som fritidspedagogerna i studien menar 

påverkar arbetet med fysisk aktivitet mest. 

Den motoriska träningen, hälsofrämjandet och det sociala samspelet är tre viktiga faktorer 

som alla är viktiga för barnen och deras utveckling. Större delen av respondenterna menar att 

inte alla barn är motiverade till fysisk aktivitet. Hur gör man då för att motivera dessa elever? 

Precis som de tillfrågade svarat så finns det många olika sätt att motivera eleverna. Alla de 

sätt som respondenterna angivit är bra förslag till hur elever kan motiveras. Genom att försöka 

variera aktiviteterna och vara lyhörda på elevernas intressen, kan fritidspedagoger hitta något 

som passar alla. Att låta barnen vara med vid planeringen av aktiviteterna kan motivera dem 

genom att barnen ofta kommer med förslag på aktiviteter som de själva vill delta i. Många av 

de tillfrågade menar också att fritidspedagogernas eget deltagande motiverar eleverna till att 

delta, detta är något jag själv upplever när jag arbetar på fritids. Jag själv är väldigt intresserad 

av fysisk aktivitet och deltar ofta med barnen i olika aktiviteter. Genom mitt deltagande 

brukar jag locka barn som annars inte på egen hand hade varit med i aktiviteterna. Att 

använda sig av obligatoriskt deltagande i vissa aktiviteter, eller att alla ska vara med 

åtminstone en stund, bidrar till alla elevers deltagande. Jag tror att detta är väldigt bra då 

eleverna inte alltid vet vad de tycker om en viss aktivitet innan de testat. De som vanligtvis 

inte är motiverade till fysisk aktivitet tycker oftast att dessa aktiviteter är tråkiga innan de 

testat dem, genom att ha obligatoriskt deltagande finns möjligheten att ändra den 

uppfattningen hos barnen. Barnen behöver få välja fritt ibland, men de måste ibland också bli 

utmanade att välja, testa och göra sådant de annars inte skulle prova på (Bergkvist & 

Fuhrman, 2011). Det var även ett antal respondenter som menade att de ”lurar” barnen till 

fysisk aktivitet genom att erbjuda aktiviteter där eleven inte tänker på att denne använder sin 

kropp fysiskt. Ett exempelvis kan vara att barnen dras med på lekar som har inslag av fysisk 

aktivitet utan att de själva tänker på det. Även Klerfelt och Haglund (2011) menar att 

fritidspedagoger har uttryckt att de erbjuder barnen många olika verksamheter att välja bland 

och att vissa är med obligatoriskt deltagande och vissa är frivilliga. Resultatet av min 

genomförda studie stämmer därmed övererens med Klerfelt och Haglunds erfarenheter.  
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De metoder pedagogerna använder sig av för att motivera eleverna är enkla, och bidrar säkert 

till att öka motivationen hos de elever som annars inte blir motiverade av fysisk aktivitet. Men 

av egen erfarenhet så vet ja att det är svårt att både få till tid och möjlighet för att planera och 

genomföra styrda fysiska aktiviteter. Dock visar studiens resultat på att planeringen inte är 

avgörande för arbetet med fysisk aktivitet.  

En granskning som Skolinspektionen(2010) gjort visar att det är många fritidshem som i 

högre grad behöver erbjuda mer planerade och varierande aktiviteter. De menar också att 

barnens delaktighet behöver öka vad gäller utformningen av verksamheten. Studiens resultat 

visar dock att 64 % av respondenternas fritidshem erbjuder planerade fysiska aktiviteter 1-2 

gånger i veckan och 32 % erbjuder det oftare än så. Kanske behöver dessa tillfällen ökas 

ytterligare för att alla, speciellt de som inte självmant utövar fysisk aktivitet, uppnår det 

rekommenderade utövandet av fysisk aktivitet på 60 min/dag (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Vidare forskning 

I och med denna studie har ytterligare frågeställningar och intresse väckts. Hur ser arbetet 

med fysisk aktivitet ut rent praktiskt på fritidshemmen? Finns det något samarbete mellan 

kola och fritidshem i frågan? Vad är barnens tankar kring fysisk aktivitet? Men också vad som 

är fritidspedagogens yrkesroll under skoltiden respektive tiden på fritidshemmet?  
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Bilaga  

 

Fysisk aktivitet på Fritidshemmet 
Syftet med denna enkät är att ta reda på hur pedagogerna på fritidshemmen ser på arbetet och 
arbetar med fysisk aktivitet. 
*Obligatorisk 
 

Kön * 
 

 Man 

 Kvinna 

1. Vilka åldrar arbetar du med? * 
 
 

 Åk F-3 

 Åk 4-6 

2. Vad har du för utbildning? * 
 
 

 Fritidspedagog 

 Barnskötare / Fritidsledare 

 Ingen  

 Annan 

3. Anser du att fysisk aktivitet är en del av fritids ansvarsområden? * 
 

 Ja 

 Nej 
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4. Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet på ditt fritidshem? 
4.1. Anser du att fysisk aktivitet är en viktig del i er verksamhet? * 

 1 2 3 4 5  

Stämmer 
Välj  ett värde i intervallet 1, Stäm m er, till 5, Stäm mer inte,. 

     

Stämmer inte 

 

4.2. Arbetar ni för att göra barnen medvetna om vikten av fysisk aktivitet? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer 
Välj  ett värde i intervallet 1, Stäm m er, till 5, Stäm mer inte,. 

     

Stämmer inte 

 

4.3. Erbjuder ni barnen daglig utevistelse? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer 
Välj  ett värde i intervallet 1, Stäm m er, till 5, Stäm mer inte,. 

     

Stämmer inte 

 
4.4 Hur ofta har ni styrda fysiska aktiviteter? * 
 

 Varje dag 

 3 - 4 gånger i veckan 

 1 - 2 gånger i veckan 

 Aldrig 

4.5. Är alla elever motiverade till fysisk aktivitet? * 
 

 Ja 

 Nej 

4.6. Hur motiverar ni dem som inte är det? * (Öppen fråga) 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
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5. Hur ofta används respektive anläggningar för fysisk 
aktivitet? 

5.1. Skolgård * 
 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 

5.2. Utrymme för fysisk aktivitet i fritidslokalerna * 
Ex. lekhall där man kan hoppa, klättra och bolla, pingisrum. 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 

 
5.3. Skog / Friluftsområde * 
 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Minst en gång i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 
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5.4. Gymnastikhall * 
 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 

5.5. Idrottsplats * 
 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 

5.6. Simhall * 
 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 Minst en gång i veckan 

 Minst en gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Har inte tillgång till detta 
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6. Påverkar några av dessa yttre förutsättningar ert arbete med 
fysisk aktivitet? 
 

6.1. Planeringstid * 

 1 2 3 4 5  

Inget 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inget, til l 5, Mycket,.  

     

Mycket 

 

6.2. Personaltäthet * 

 1 2 3 4 5  

Inget 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inget, til l 5, Mycket,.  

     

Mycket 

 

6.3. Barngruppens storlek * 

 1 2 3 4 5  

Inget 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inget, til l 5, Mycket,.  

     

Mycket 

 

6.4. Ekonomi * 

 1 2 3 4 5  

Inget 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inget, til l 5, Mycket,.  

     

Mycket 

 
 

 

 

 

 

  


