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Sammanfattning   
Många barn går på fritidshem före och/eller efter skoltid då deras föräldrar arbetar. Barnen 

spenderar olika mycket tid på fritidshemmet. Det finns styrdokument om fritidshemmet och 

barnens utveckling där. För denna utveckling är trivsel viktigt.  

 

Bakgrund 

Detta är en studie där 8 stycken barn har intervjuats om hur de uttrycker sin trivsel på 

fritidshemmet. Två fritidshem har ingått i studien, vilka vi kallar Ängens skola och Dahlens 

skola.  

Metod 

Genom litteratur har vi fördjupat vår förståelse om faktorer kring trivsel. I intervjuerna har 

barnen fått uttrycka sig om viktiga trivselfaktorer, dels faktorer de själva tar upp som viktiga 

för trivseln samt de faktorer som hittats i litteratur. De redogör även för sin egen trivsel på det 

fritidshem där de är.  

 

Resultat  

Barnens svar analyserars utifrån den teori och den litteratur som används i studien. Resultatet 

var mycket varierat. Barnen hade olika uppfattningar. På grund av detta var det svårt att dra 

generella slutsatser. Några generella drag gick dock att utläsa. Aktiviteter och kompisar 

föreföll vara viktigt för trivseln och barnen verkade trivas ganska bra. Ett annat generellt drag 

var att barnen hade olika åsikter. Ett undantag fanns dock då barnen på Ängens skola var 

eniga om att mellanmålet där var dåligt. Det kan vara av stor vikt att personalen lyssnar till de 

barn som finns på just deras fritidsavdelning. Då kan verksamheten anpassas efter de aktuella 

barnens intressen och behov, eftersom dessa är olika från individ till individ.  
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Inledning  
Många barn är på fritidshem före och/eller efter skolan. Barnen är där olika många timmar. 

En del kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen före skolan börjar, och går hem sent på 

eftermiddagen/början på kvällen, långt efter skolan slutat. Andra barn tillbringar någon timme 

på fritidshemmet efter skolan. Att vara eller inte vara på fritidshem är inget barnen väljer 

själva, utan det beror på hur föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar får betala en viss 

summa för att deras barn ska vara på fritidshem. Barnen får dock endast vara på 

fritidshemmet under tiden deras föräldrar arbetar.  

 

För fritidshemmet finns det mål och syften som anges av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) samt Allmänna råd och komentarer för 

kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007). Dessa syften och mål behandlar barnens fysiska, 

sociala och intellektuella utveckling. Det framgår tydligt att fritidshemmet är en plats för 

lärande och utveckling. Herzberg (1965) påvisar att trivseln har effekt på prestation och 

utveckling. För att uppnå målen i läroplanen och de allmänna råden för fritidshemmet har 

barnens trivsel därför stor betydelse.  

 

Eftersom vi är blivande fritidspedagoger vill vi veta om barnen faktiskt trivs på fritidshemmet 

och vad vi kan göra för att förbättra trivseln. Vi är intresserade av detta också för att barnen 

tillbringar mycket tid på fritidshemmet. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur barn beskriver trivseln på fritidshemmet. Det görs med 

hjälp av intervjuer med barn. 

Frågeställningar 

- Vilka faktorer tar barnen upp som viktiga för trivseln? 

- Vad säger barnen i studien om trivselfaktorerna från tidigare forskning?  

- Hur trivs barnen i studien på sitt fritidshem?  

Bakgrund 
Här tas tidigare forskning kring trivsel upp, vilket vi redogör för. Sedan sammanfattas detta i 

en lista över genomgående trivselfaktorer. Även en begreppsförklaring finns i denna del av 

rapporten.  

Begreppsförklaring  

Kompisar och kamrater  

Begreppen kompisar och kamrater används i studien på det sätt som Ihrskog (2006, s. 81; 

2011, ss. 84-85) beskriver. Hon undersökte hur barn och ungdomar använde dessa begrepp. 

En kompis definieras som någon som man har förtroende för och har en nära relation med, 

någon som man helst vill vara med. En kamrat är ofta förknippat med en gruppmedlem, något 

det finns många av, som till exempel en klasskamrat. Det är någon som man inte 

nödvändigtvis känner så väl.  
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Trivsel  

Allén skriver i Nordstedts svensk ordbok en definition av begreppet trivsel och att trivas. 

Ordet trivsel som ”en känsla av trevnad och välbefinnande” (1999, s. 1289). Att trivas är att 

”känna varaktig trevnad och tillfredställelse p.g.a. grundläggande positiva faktorer i 

omgivningen” (1999, s.1289). Denna definition av trivsel används i denna studie.  

Tidigare forskning  
För välbefinnande på förskolan tas miljö, personal, kontinuitet och stabilitet upp som 

betydande faktorer (Renblad & Brodin, 2012, s. 420). Detta är viktigt för barnens trygghet 

och utveckling. Dessa faktorer är inte bara viktiga för barn i förskolan utan även viktiga för 

äldre barn som går på fritidshem.  

 

Angående ämnet miljö tas flera aspekter upp av Engström Andréasson och Magnusson 

(2012). En fungerande, ren och fräsch inredning har en positiv inverkan. Det är viktigt med 

fönster och rikligt med ljus. Natur och växter ger en känsla av välmående och minskar 

negativa känslor och stress. Minskat ljud är bra för att få lugn och ro. Detta betonas för 

patienter på sjukhus, men vi menar att det är viktiga punkter för alla, även på fritidshemmet. 

För ämnet miljö spelar även lokalerna roll. Lokaler är något som det ofta råder brist på inom 

fritidsverksamheten. Det gäller att utnyttja resurserna på bästa sätt. Holmberg uttrycker detta: 

 
Lokaler behövs för att stödja och ge goda förutsättningar för verksamhetens kvalitet och många 

gånger gäller det att vara uppfinningsrik. Uterummet - skogård eller lekpark, en matsal eller 

salar för slöjd och musik kan vara lokaler som går att använda.   

    (Holmberg, Lena, 2011, s. 52)  

 

Det kan alltså finnas lokaler som glöms bort och därför inte utnyttjas. Ett liknande läge är 

möbleringen. Rummet kan vara möblerat på olika sätt, vilket påverkar hur rummet används. 

Olika möbleringar uppmuntrar olika sorters aktiviteter. Stolar och bord uppmuntrar till att 

sitta och rita, pyssla eller spela spel, medan stora ytor uppmuntrar till mer rörelserika 

aktiviteter. Planeringen av rummet kan också vara olika effektiv. Genom att möblera rummet 

på ett uppfinningsrikt sätt kan utrymmet utnyttjas i högre grad (Holmberg, 2011).  

 

I Johanssons undersökning (2010) har barn tillfrågats om vad som gör att de trivs i skolan. 

Många svarade att viktiga faktorer var maten, personalen, kompisarna och kamraterna, 

rasterna, lektionerna och även familjen. Det är viktigt att lärarna är glada och positiva, roliga, 

schyssta, snälla, förstående, hjälpsamma och att de är en person som eleverna kan prata med, 

samt att de stoppar bråk. Bråk, både i skolan och hemma, kan förstöra trivseln och även ge 

dålig stämning i klassen. Det var betydande att alla är ”schyssta” mot varandra. Lektioner och 

raster ska vara roliga. Ibland kan man ha en dålig dag och det påverkar trivseln negativt 

(Johansson, 2010, ss. 16-18). 

 

Enligt barnen i Dahls och Ackesjös forskning (2011, s. 208) är kompisarna det bästa med 

fritidshemmet. För barn är kompisar och kamrater viktigt för meningskapandet och 

utvecklingen samt livskvaliteten. Speciellt kompisar är viktigt för detta. Individerna i 

relationen byter erfarenheter med varandra och på så sätt lär de sig nya saker och får en 

starkare relation. I samspelet med varandra formas även barnens identiteter (Ihrskog, 2011, s. 

85). Om kompisarna är det bästa med fritidshemmet kan det antas att kompisar är en mycket 

viktig faktor för trivsel. Enligt Jensen och Fjällhed börjar kompisar vara viktigt för barn vid 

tre års ålder. Kompisar påverkar barnens utveckling och personlighet. Denna påverkan blir 

större ju äldre barnen blir (Jensen & Fjällhed 2013,s20).  
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Litteratur 
Jacobsson menar att ”trygghet, delaktighet, inflytande och utbildning är förutsättningar för 

god hälsa” (Jacobsson, 2011, s. 111). Dessa komponeter är även viktiga för trivsel. Inflytande 

tar vi upp mer utförligt nedan i texten.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) talas 

det om ansvar och inflytande. Det framgår att barnen ska ha inflytande över det som sker i 

skolan. Läroplanen gäller även för fritidshemmet i den mån det är applicerbart. På 

fritidshemmet innebär detta att barnen ska vara med och bestämma över verksamheten. Det 

står även som ett mål i läroplanen att barnen ska få kunskap och färdigheter rörande 

demokratiska värderingar och processer. Detta är ett av fritidshemmets uppdrag att hjälpa 

dem att få och att utveckla dessa kunskaper och färdigheter. Ett forum för detta är exempelvis 

fritidsråd, vilket är ett möte där barnen med vägledning av pedagogerna diskuterar och fattar 

beslut rörande fritidshemsverksamheten. Vidare står det i läroplanen att barnen ska ta ansvar 

över det egna arbetet. Detta är även i linje med Herzbergs teori (1965) vilken vi redogör för 

senare i rapporten. Herzberg visar att ansvar och inflytande är en viktig faktor för trivsel. 

Dock finns en viss problematik kring detta, vilket tas upp av Olivestam och Thorsén (2011, 

ss. 38-39). Det påvisas att vissa egenskaper krävs för att kunna fatta viktiga beslut. Dessa 

egenskaper är att vara förmögen att fatta beslut. Ålder är en faktor som påverkar denna 

förmögenhet. Vid olika åldrar anses individen kunna fatta olika stora beslut. Detta visar att 

barnen kanske inte bör ha fullt inflytande inom alla områden. Pedagogerna kan därför behöva 

vara delaktiga olika mycket.   

 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem framhäver att det är viktigt att 

”servera näringsriktiga mål under trivsamma former” (Skolverket, 2007, s. 24). Om 

mellanmålet är trivsamt eller inte utgår ifrån barnens uppfattning. Näringen i kosten är viktig 

eftersom barnen är väldigt aktiva menar Skolverket.  

 

Barn på fritidshemmet vill ägna sig åt aktiviteter som känns meningsfulla. Det som gör en 

aktivitet meningsfull är att den gör individen glad och motiverad. Den ökar trivseln och är 

utvecklande samt lärorik (Jacobsson, 2011, s. 109). I Allmänna råd tas flera faktorer upp som 

viktiga för meningsfullheten på fritidshemmet. Dessa faktorer är: ”att verksamheten är trygg, 

rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens 

ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter” (Skolverket, 2007, ss. 22-23). I olika åldrar 

intresserar sig barnen för olika saker. Äldre barn har också mer färdigheter då de har haft tid 

att utveckla dessa. Därför är det viktigt att anpassa verksamheten efter barnens olika behov. 

Något som barn ängar mycket tid till är lek. Enligt Jensen (2011, ss. 150-151) kan det antas 

att lek är viktigt. Han presenterar vilka positiva effekter som leken har på bland annat barns 

sociala och emotionella utveckling. Leken är en frizon för barnen där de kan uttrycka känslor, 

bearbeta erfarenheter och öva socialt samspel. I leken kan barnen känna sig trygga eftersom 

det är de själva som kontrollerar vad som händer. De vet därför att de kan avbryta eller ändra 

leken när de vill. Tack vare denna trygghet vågar barnen närma sig läskiga känslor och 

erfarenheter. På så sätt bearbetar barnen dessa erfarenheter och lär sig hantera sina känslor.  

Jensen förklarar:   
 

Barnen som leker att de är rädda intar en kroppsposition som kan väcka en smula rädsla inom 

dem. De kan med andra ord faktiskt känna rädsla. Just för att det är en leksituation så vågar de 
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närma sig dessa känslor eftersom de vet att de avbryta när de vill. Istället för att det hela blir 

otäckt blir det spännande och kittlande för barnen. I all denna träning och reglering lär sig de 

lekande barnen mer om sig själva, om sina känslor och sina kroppar. De lär sig att hantera 

skrämande, spännande situationer och de lär sig att uttrycka sina känslor på ett mer nyanserat 

sätt. 

     (Jensen, 2011 s 151)   

 

Leken är, som vi ser i citatet ovan, viktig för att hjälpa barnen att bearbeta och hantera känslor 

och erfarenheter. Barn bearbetar ofta erfarenheter i leken genom att återskapa händelser som 

har varigt svåra för dem. I leken kan de då få möjlighet att återuppleva situationer och då 

handla på ett annat sätt.  På så sätt kan de se andra möjligheter för hur situationen kan 

hanteras. I leken är man mer öppen för olika sorters lösningar. Allt barnen lärs sig i leken kan 

de även ha nytta av i framtiden. I leken tränar barnen sin sociala kompetens genom att 

samspela med andra barn och sätta sig in i andras situationer. Samtidigt som den sociala 

kompetensen tärnas i leken krävs det även viss social kompetens för att kunna leka. Det 

uppkommer både små och stora konflikter i leken. Här kan vi också se att konflikthantering är 

kompenets som både behövs och träns i leken. Andra positiva effekter som leken medför är 

utveckling av det verbala språket. Fantasi och inlevelseförmåga är också sådant som övas i 

leken. Motorik är en viktigt bit som ofta tärnas i leken. Koppling av lärande och lek stryks av 

både nationell och internationell forsking (Jensen 2011, ss. 151-155).  

 

De genomgående faktorerna för trivsel, som tagits upp ovan i tidigare forskning och litteratur, 

kan sammanfattas i följande punkter: 

- Personalen är positiv, stöttande och strukturerad. 

- Miljön är utvecklande, ljus, fräsch, och där finns lugn och ro. 

- Det finns rum för personlig utveckling och barnen har möjlighet att påverka och ta ansvar. 

- Maten är omtyckt och näringsrik. 

- Barnen känner sig trygga. 

- Verksamheten är meningsfull, lustfylld, kontinuerlig och strukturerad. 

- Det finns positiva relationer.  

- Privatlivet med familj och annat är bra.  

Dessa punkter är inte helt separata. Punkterna hänger ihop, överlappar varandra och påverkar 

varandra.  

 

Teori 
Herzberg (1965) studerade motivation till arbete, vilket sedan mynnade ut i en teori. Denna 

teori kallas Herzbergs tvåfaktorsteori. Han intervjuade ingenjörer om vad de upplevde var 

viktigt för att trivas och vara motiverad på jobbet. Enligt denna forskning och teori är trivsel 

baserat på två faktorer: Motivationer och demotivationer - även kallade hygienfaktorer. 

Demotivationer är det mest grundläggande som behövs, och om dessa inte uppfylls riskeras 

vantrivsel. Motivationer är sådant som förhöjer nivån av trivsel och motivation utöver det 

vanliga. Rupertsson, Stadig och Taube (2014) skriver i sin rapport om Herzbergs forskning, 

där en del begrepp är översatta till svenska. I denna text används dels översättningar från 

Rupertsson, Stadig och Taube och dels egna översättningar av begreppen för 

trivselfaktorerna.  

 

Faktorerna i teorin är följande: Demotivationsfaktorer - arbetsledning och övervakning, 

personalpolitik, lön, arbetsmiljö, anställningstrygghet, relationer samt privatliv. 
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Motivationsfaktorer - framgång, prestation, ansvar, utvecklingsmöjligheter, erkännande och 

arbetsuppgifter. 

 

 

 

Följande tas där upp som demotivationsfaktorer: 

Arbetsledning och övervakning har en inverkar på trivseln och motivationen. Hur mycket 

uppsikt de överordnade har påverkar individens trivsel. Något annat som påverkar detta är 

personalpolitiken. Detta handlar om de maktstrukturer som finns inom organisationen.  

Lön är en motivationsfaktor som är värd viss prestation. Arbetsmiljö syftar till de 

omständigheter som är runt omkring exempelvis lokaler, ljudnivå osv. Anställningstrygghet 

handlar om hur säker ens anställning är. Detta påverkar trivseln och prestationen. Ytterligare 

en faktor är relationer. Hur det går med relationer både i och utanför arbetet har betydelse för 

trivsel. Privatliv handlar om livet utanför jobbet, exempelvis familj, vänner och intressen 

(Herzberg, 1965, s. 396; Stadig, Rupertsson & Taube, 2014, ss. 7-8).  

 

När demotivationerna, hygienfaktorerna, är uppfyllda kan trivseln bli ännu bättre genom att 

jobba med motivationerna. Här följer en beskrivning av motivationsfaktorerna: 

Framgång är när en person känner att de lyckas. Rupertsson, Stadig och Taube ger som 

exempel att få en befordran eller utföra ett bra jobb. Det som ligger till grund för framgång är 

prestation. Det är viktigt att få se resultatet av sina ansträngningar. Ansvar ger möjlighet att 

prestera och visa vad man går för. Enligt Rupertsson, Stadig och Taube är det viktigt att få 

ansvara över sitt eget arbete. Utvecklingsmöjligheter är viktiga för motivationen i arbete. Nya 

ansvarsområden kan ge möjlighet till utveckling. Erkännande innebär att bli sedd och 

bekräftad av så väl chef som medarbetare. Arbetsuppgifterna behöver vara utformade på ett 

sätt som individen trivs med.  

 

Både motivationer och demotivationer behövs för att nå den optimala trivseln. Dessa punkter 

är utformade för arbetsplatser, men är tillämpbara inom flera områden. Exempelvis är 

erkännande, relationer och flera av dessa kategorier minst lika viktiga på fritidshemmet. Dock 

handlar det då inte om erkännande från chef och medarbetare, utan från pedagoger och andra 

barn på fritidshemmet. Också när det talas om arbetsuppgifter handlar det på fritidshemmet 

mer om det aktiviteter som barnen kan ägna sig åt. Däremot är lön inte relevant för trivsel på 

fritidshemmet, utan andra saker styr barnens trivsel och motivation. Dock finns substitut som 

kan ha samma effekt som lön, som exempelvis att barnen belönas med fika efter en städdag 

på fritidshemmet. Anställningstrygghet är ett icke-existerande begrepp på fritidshemmet 

eftersom barnen där inte kan bli avskedade. Däremot är trygghet i allmänhet viktigt för 

barnens trivsel. Fritidshemmet ska vara en stadig grund för barnen, vilket innebär att de vet 

hur fritidsverksamheten är, och om någonting ändras får barnen reda på detta innan 

förändringen sker. 

 

Metod 
I denna del av arbetet beskrivs metodansatsen och metoden. Det beskrivs varför denna metod 

valts och vad den innebär, hur den genomförts och vilka som deltog i studien. Det redogörs 

även för en pilotstudie som genomförts. Etik, validitet och reliabilitet tas också upp. 
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Intervju  
Intervju är en användbar metod vilken användes vid datainsamlingen i denna studie 

(Kihlström, 2007, s. 160; Fejes & Thornberg, 2009, s. 30). Intervju valdes som metod för att 

fånga upp barnens reaktioner och kommentarer kring deras trivsel på fritidshemmet. I en 

intervju finns möjlighet att både höra barnens beskrivningar och samtidigt se deras 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det går även att förtydliga och omformulera sig om parterna 

inte förstår varandra. Vid intervju av barn finns mycket som bör tänkas på. Intervjun som 

används är lite åt det kvantitativa hållet eftersom den har struktur i form av färdiga frågor som 

ställs i en bestämd ordning till alla som intervjuas - så kallade respondenter (Fejes & 

Thornberg, 2009). I denna studie ställs öppna frågor och följdfrågor som ger utrymme för 

beskrivande svar (bilaga 1). 

 

Fler saker att tänka på vid barnintervjuer är att barn alltid har något att säga, men det är viktigt 

att intervjuaren lyssnar och ger dem tid och utrymme att svara. Innan frågorna börjar ställas, 

ska intervjuaren ge information om intervjuns syfte samt anonymitet och annan formalia 

(Lantz, 2007, s. 57). Detta gjordes i början av intervjuerna till denna studie. Barnen 

informerades om att endast vi som forskare skulle ta del av det icke-bearbetade materialet. De 

fick även information om att deras identiteter kommer vara anonyma. När som helst i 

intervjun hade barnen möjlighet att avbryta eller sluta, vilket de även informerades om i 

början av intervjun. I början av en barnintervju är det bra att ställa “uppvärmningsfrågor”, 

frågor som barnet kan svaret på och som inte är svåra eller jobbiga att svara på. Detta gör att 

barnet får förtroende för dig som intervjuar. Därefter kan mer avancerade frågor följa. Vi hade 

ett par uppvärmningsfrågor, vilka också fyllde en vetenskaplig funktion. Frågorna var inte 

bara som utfyllnad, utan fyllde en funktion både som uppvärmningsfråga och som 

resultatgivande intervjufråga. Undvik ja- och nej-frågor eftersom de inte ger utförliga svar. 

Dock kan ja- och nej-frågor användas tillsammans med utvecklande följdfrågor. Följdfrågor 

är överhuvudtaget mycket centralt. Det är viktigt att följa upp barnens svar med ytterligare 

frågor som får dem att utveckla sina svar och berätta mer. Att uppmuntra dem att utveckla 

sina svar och förklara sina tankegångar. Den som intervjuar behöver visa att han/hon är 

intresserad av att lyssna på vad de har att säga. De som är nybörjare i att intervjua nöjer sig 

ofta med det första svaret barnen ger och vågar ofta inte stanna kvar inom ämnet och gå 

djupare. Det är viktigt att stanna inom ämnet och fortsätta att ställa följdfrågor tills du märker 

att barnet inte har något mer att säga om ämnet. Det är viktigt att känna av läget. Denna 

kompetens utvecklas genom erfarenhet. Vi har inte så mycket erfarenhet av barnintervjuer, 

men försöker tänka på detta i studien. Intervjun får gärna vara som ett samtal. Undvik 

förhörsliknande intervjuer då detta kan göra barnen ovilliga att berätta. Ställ frågorna på ett 

sätt som uppmuntrar barnen att svara. En fråga kan till exempel börja med “Berätta om…” 

eller “Berätta hur…”. Efter denna modell formulerade vi intervjufrågorna. Yngre barn 

behöver mer specifika och konkreta frågor. Det är svårt för dem när frågorna blir abstrakta. 

Frågan “Vad tycker du om fritidshemmet?” är exempelvis stor och ospecifik och kan därför 

bli svår för barnen att ge svar på. Däremot kan det underlätta att istället fråga exempelvis 

“Vad tycker du om utemiljön på fritidshemmet?” Vi hade både öppna och specifika frågor i 

intervjuerna.  (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1998, ss. 33, 35-37, 43-45).  

 

I Herzberg (1965, s. 394) presenteras sättet på hur han frågade respondenterna om deras 

motivation till arbetet. Herzberg gjorde intervjuer för att undersöka motivationen i arbete. Han 

bad de intervjuade att beskriva ett speciellt tillfälle där de kände sig extra motiverade till sitt 

arbete. Detta har inspirerat oss att ställa frågor på samma sätt. Då kan vi efteråt analysera och 

reflektera över vilka faktorer som respondenterna tar upp som är bidragande till den positiva 

situationen. Istället för motivation på arbetet så undersöker vi trivseln på fritidshemmet.  
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Pilotstudie 

Pilotstudie har genomförts och används för att utvärdera och förbättra intervjufrågorna samt 

sättet att intervjua.  

 

Pilotstudie har genomförts med fem korta intervjuer om cirka 10 minuter vardera. 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 2). Utifrån denna studie kom vi fram till att 

vi bör tänka på att låta den intervjuade prata till punkt, men samtidigt tänka på att det inte ska 

bli för likt ett förhör, så att de inte känner sig pressade. Om vi gör intervjun mer till ett samtal 

och inte stirrar ut barnen i väntan på svar blir intervjusituationen mer avslappnad. Vidare är 

det bra att tänka på att vara neutral och inte lägga ord i munnen på respondenten. Tydliga 

intervjufrågor är viktigt, så att barnen förstår vad vi menar. De första intervjufrågorna var 

färre och lite diffusa. De nya frågorna inbjuder att berätta mer. Frågorna är inte stängda, men 

förklarar bättre vad vi frågar efter. Utformningen av de nya frågorna utgår mer från syftet och 

de trivselfaktorer som tas upp i arbetet. 

 

Urval 

Intervjustudien är genomförd på fritidshem på två skolor i en större och en mindre kommun i 

Västra Götalands län. Båda skolorna ligger i mindre samhällen. Dessa skolor valdes för att det 

är platser där vi varit under vår Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU). Skolorna kallas i 

texten Ängenskolan och Dalenskolan. Skolorna har getts fiktiva namn då de omtalas i texten. 

Även de som intervjuas har i studien fiktiva namn.  

 

I val av deltagare till studien har tillgänglighetsprincipen använts. Barn har tillfrågats under 

deras tid på fritidshemmet. Till studien önskades åtta barn att delta i årskurserna 1-3, fyra barn 

från vardera skola. Tolv barn blev tillfrågade om de ville bli intervjuade. Av dessa svarade nio 

”ja” och fick en lapp om föräldramedgivande som skulle fyllas i av vårdnadshavare. Antalet 

medgivanden från föräldrar var åtta. 

 

Genomförande  

Vi har således intervjuat åtta barn som går på fritidshem om hur de uttrycker sin trivsel. 

Intervjuerna genomfördes med ett barn i taget och med en intervjuare, och var cirka 30 

minuter långa. Intervjuerna ägde rum på de aktuella fritidshemmen på en avskild plats under 

barnens tid på fritidshemmet. Alla, utom två intervjuer, spelades in med hjälp av diktafon, och 

transkriberades sedan. De transkriberade intervjuernas längd blev omkring sju sidor per 

intervju.  

 

Validitet och reliabilitet 

Att tänka på när det gäller validitet är att i rapporten vara tydlig med det arbetssätt och 

tillvägagångssätt som används, så att läsaren kan förstå. Angående reliabilitet är det viktigt att 

fundera över resultatets tillförlitlighet (Kihlström, 2007, s. 164). När det gäller barnintervjuer 

är det viktigt att tänka på att barn inte ljuger. Däremot försöker de gärna svara vad de tror att 

intervjuaren vill höra eller försöker att få fram. Detta kan kallas ”följsamhet”. Det är som 

intervjuare viktigt att vara uppmärksam på detta. Ju längre tid barnet gått i skola, desto 
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följsammare tenderar barnet att vara (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1998, s. 46). 

Följsamheten är en riskfaktor för validiteten och reliabiliteten. 

 

Dimenäs (2007) skriver att forskarens åsikter kan påverka undersökningens resultat. Det är 

viktigt att de som jobbar med undersökningen försöker vara så objektiva som möjligt. Om 

undersökningen påverkas av forskaren kan den visa en skev bild av det som undersökts 

(Dimenäs, 2007, ss. 106-107). Därför är det viktigt för reliabiliteten att vara neutral under 

intervjuerna och analysen för att inte påverka de svar som ges. Vår uppfattning om 

verkligheten påverkar undersökningen (Dimenäs, 2007, s. 106).  

 

Eftersom intervjuerna är enskilda så handlar det inte om att bli accepterad av en grupp men 

fortfarande handlar det om tillit och förkunskap i form av att känna individen och veta hur han 

eller hon är. När individerna har en tillit till intervjuaren kan de anförtro honom/henne med 

mer utförliga svar. Att intervjuaren/forskaren känner de som intervjuas kan göra att han/hon 

tolkar svaren mer som deltagaren avser. Denna studie strävar efter ett så emiskt perspektiv 

som möjligt för att vara i linje med syftet, som är att undersöka barnens egna beskrivningar av 

sin trivsel på fritidshemmet. Emiskt perspektiv innebär att se ur den intervjuades perspektiv. 

Detta är problematiskt eftersom forskaren inte har samma erfarenheter och tankar som barnet. 

Forskarens perspektiv och uppfattningar av barnens svar kommer alltid att färgas och 

påverkas av de egna erfarenheterna och tankegångarna. Detta är omöjligt att komma ifrån. 

Det går dock att komma relativt nära en tillförlitlighet genom att lära känna personen i fråga. 

Ju mer forskaren och barnet känner varandra desto mer tillförlitliga är svaren. 

 

Etik  

I arbetet behöver etiken tas hänsyn till så att informanterna inte hängs ut eller riskerar att bli 

kränkta eller skadade på något sätt - detta kallas individskyddskravet. Inom forskningen vägs 

detta mot forskningskravet, som handlar om forskningens värde för samhället. Det finns en 

kodex för forskare, som säger vad som bör beaktas och förhållningsregler, en samling av 

etiska regler. Denna kodex handlar mycket om individskyddskravet. Detta krav kan delas in i 

fyra grundregler: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. Dessa innebär att personerna som berörs ska informeras - informationskravet 

- och ge godkännande - samtyckeskravet. Uppgifter om deltagare ska behandlas på ett sådant 

sätt att ingen utomstående kan identifiera dem. Detta kallas konfidentialitetskravet. Det finns 

även ett krav som heter nyttjandekravet som innebär att de data som insamlas endast ska 

användas till forskningsändamål. Kodexen är dock inget juridiskt dokument. Utöver dessa 

krav finns även rekommendationer, som inte har samma tyngd som kraven men ändå kan 

hållas i åtanke. Det rekommenderas att låta deltagarna läsa igenom och godkänna känsliga 

delar av rapporten. Det rekommenderas även att låta deltagarna få del av resultatet samt få 

veta var forskningen kommer publiceras (Björkdal Ordell, 2007, ss. 26-27; Hermerén, 2011, 

ss. 16, 18-19; Vetenskapsrådet, 2002). Vi följer denna kodex i vår intervjustudie. Deltagarna 

har informerats och samtyckt. Eftersom deltagarna är minderåriga har även föräldrarnas 

godkännande efterfrågats och erhållits. Uppgiftslämnarna har informerats om 

forskningsändamålet och behandlingen av konfidentiella uppgifter. I denna rapport används 

inga riktiga namn. Alla namn i rapporten är fiktiva. 

 

Analys och bearbetning 
Analys och bearbetning av de data som samlats in utgår ifrån Herzbergs tvåfaktorsteori och 

dess trivselfaktorer men även den tidigare forskning som vi fått fram. Intervjuerna har 
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analyserats, och det barnen sagt om de olika trivselfaktorerna togs fram. Även de faktorer 

barnen själva tog upp som viktiga för trivseln redovisas i resultatet och diskussionen. I studien 

har även barnens dagsform tagits hänsyn till för att detta möjligen kan ha påverkat barnens 

svar. Barnens dagsform redogörs för i början av resultatet. Därefter följer barnens uttalanden 

om sin trivsel på fritidshemmet samt faktorer för trivsel. Sist redogörs för barnens 

kommentarer om de i litteraturen funna trivselfaktorerna, i förhållande till deras fritidshem. I 

diskussionen sker en reflektion över möjliga förklaringar och betydelser av barnens svar. 

Resultat 
Här presenteras resultatet från intervjustudien. Varje intervjufråga redogörs för sig, med 

barnens svar på den aktuella frågan.  

 

Dagsform 

Dagsformen på barnen var varierande men i genomsnitt god. Någon hade huvudvärk och var 

trött, någon var extra glad, men de flesta mådde bara allmänt bra. 

 

Trivsel på fritidshemmet 

Alla svarade att de trivs bra på fritidshemmet. Några beskrev vidare att de trivs för att de får 

ägna sig åt aktiviteter som de gillar. 

 

Trivselfaktorer enligt barnen 

Barnen tillfrågades om vad som var bra med fritidshemmet och ombads att berätta om ett 

specifikt tillfälle då de trivdes på fritidshemmet. Många tog då upp speciella aktiviteter som är 

lite ut över det vanliga exempelvis disco eller fika med föräldrar. Några tog också upp saker 

som hänt under den vanliga fritidstiden. Viktiga delar som tycks ha gjort det positivt är att det 

är aktiviteter som de gillar. Även att aktiviteterna utförs med kompisar och kamrater tas upp i 

barnens beskrivningar. Kompisar och kamrater, men främst aktiviteter de gillar togs upp av 

barnen som faktorer som bidrar till deras trivsel på fritidshemmet. 

 

 Intervjuare:  Kommer du ihåg någon gång när det var sådär extra bra? 

 Rasmus:  Eh… Till exempel när … vi gör något speciellt som att titta på 

  film. 

 

 Intervjuare:  Kan du komma på en gång när det var trivsamt det måste inte vara 

  när det var mest trivsamt utan bara en av gångerna när det var 

  trivsamt? 

 Stella:  Hmm, okej... (paus) Nu kom jag på nåt! En gång lekte jag, Kajsa 

  och min bästa vän Hanna och då var vi kaniner, och jag var 

  kaninunge och så innan kaninungen föddes då fick jag vara som en 

  jägare. Och det var roligt för man fick klä ut sig och vi lekte en bil 

  och så. Och det var väldigt roligt. 

 

Om vi tittar på ovanstående citat, sa Rasmus rakt ut att det är just när de gjorde något speciellt 

på fritidshemmet som han trivdes bäst. Stella gav exempel från den vardagliga verksamheten 
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och det var en av gångerna då hon trivdes bäst. Barnen kunde alltså trivas bra antingen under 

den vardagliga verksamheten eller under speciella aktiviteter.  

 

Flera av barnen kommer först inte på något som de tycker är mindre bra med fritidshemmet. 

En del av dem kom efter en stund på saker de upplevde var mindre bra. Detta kunde vara att 

vara ensam eller att göra saker de inte tyckte om eller ville göra. Ett par barn sade att det inte 

fanns något som var mindre bra med fritidshemmet, men tog även de upp faktorerna som 

nämns ovan som negativa för trivseln, även om de inte upplevde att det förekom på deras 

fritidshem. Dessa är alltså faktorer som enligt barnen kan motverka deras trivsel på 

fritidshemmet. 

 

 Intervjuare:  Vad är mindre bra med fritidshemmet? 

 Carl:  Jag brukar vara själv och leka. Ingen bryr sig när jag sitter på 

  kompisbänken, så jag får gå runt och fråga om jag får vara med. 

  Ingen ser mig när jag sitter på kompisbänken men när jag går runt 

  ser de mig. (Detta är inget direkt citat eftersom Carls intervju inte 

  ljudinspelades.) 

 

 Intervjuare:  Kommer du ihåg någon gång när det var åh vad tråkigt det var på 

  fritids? 

 Kajsa:  En gång när vi gick till skogen. 

 Intervjuare:  Vill du inte vara i skogen? Varför det? 

 Kajsa:  Det är inte roligt. Man har typ ingenting att göra. Finns inga 

  leksaker och så. 

 Intervjuare:  Kan man inte hitta på något att leka då? 

 Kajsa:  Det finns bara grenar där och så. 

 Intervjuare:  Finns det bara grenar? 

 Kajsa:  Och löv och kottar och stenar. 

  

Citatet visar på hur Carl ofta var ensam och ibland när han ville leka med någon och satte sig 

på kompisbänken var det ingen som såg honom. Istället gick han runt och frågade om han fick 

vara med. Kajsa tyckte inte om att vara i skogen. Hon upplevde att denna plats inte 

inspirerade henne till lek.  

 

Kompisar och kamrater 

Många barn upplevde att de andra är snälla mot dem, och att nästan ingen är elak. Dock finns 

undantag av olika skäl. Något barn har haft det svårt med kompisar innan men att det blivit 

bättre. Någon hade komplicerade relationer där en person kunde vara både snäll och dum. Det 

var flera som förklarade att bråk och oenighet som förekom ofta var kompisar emellan. Ingen 

saknade en bästa kompis, men en del hade inte sin bästa kompis på fritidshemmet. Bästa 

kompisen gick på skolan men inte på fritidshemmet, eller gick på en annan fritidsavdelning, 

eller gick på barnets förra skola. Stella beskrev sin bästa kompis-relation och ser att hennes 

bästa kompis har sidor hon tycker mindre om, men ändå är en bra bästa kompis. Många barn 

förklarar att det inte är roligt på fritidshemmet när det inte finns några kompisar och kamrater 

att leka med exempelvis när många har gått hem. 
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 Intervjuare:  Du sa att du hade en bästis på fritidshemmet också va? 

 Stella:  Aa, hon heter Hanna, hon kanske e lite känslig ibland… men hon 

  går oftast med på mina lekar som jag kommer på. Hon är liksom 

  aldrig taskig och respekterar allt som jag säger och sånt. Hon är en 

  bra bästa kompis. 

 

 Intervjuare:  Har du någon bästis på fritidshemmet? 

 Carl:  Inte här. Gustav på Ekdalen är min bästis. (Detta är inget direkt 

  citat eftersom Carls intervju inte ljudinspelades.) 

 

 Intervjuare:  Har du kompisar/ kamrater som är snälla? 

 Stella:  Ja det har jag många, hmm, Hanna, Johanna, Elsa ja det finns 

  många och Louise, Charlotte 

 Intervjuare:  Är det nån som inte e snäll? 

 Stella:  Hmm... ibland är inte Louise så snäll, hon är ganska, asså, som att 

  hon vet bäst och så där det är lite tråkigt. 

 Intervjuare:  Är det att ni inte får bestämma då? 

 Stella:  Asså, ibland e hon taskig och ibland e hon jätte snäll, det är som 

  att hon är snäll i skolan men eftersom jag är hennes granne så 

  tycker jag att hon är taskig hemma. 

 Intervjuare:  Hur e hon då? 

 Stella:  Det är så konstigt, jag längtar efter henne när jag inte leker med 

  henne till exempel när jag är sjuk eller så, när inte hon är hemma, 

  för hennes mamma och pappa jobbar så länge så hon är på fritids 

  så länge. Då saknar jag och längtar men när hon väl är här så vill 

  jag bara att hon ska gå hem. Så… hon… är lite taskig ibland. 

 

 Intervjuare:  Finns det någon på fritids som inte är så snäll? 

 Carl:  Det finns ingen som inte är snäll nuförtiden. (Detta är inget direkt 

  citat eftersom Carls intervju inte ljudinspelades.) 

 

Stella berättade här om sin bästa kompis och dennes styrkor och svagheter. Hon upplevde 

bästa kompisen Hanna som lite känslig men snäll och respekterar Stella och är med på hennes 

lekar. Stella berättade också att hon hade många kompisar/ kamrater, men att en av 

kompisarna kunde vara taskig ibland. Detta gjorde att Stella hade blandade känslor gentemot 

Louise. Carl hade en bästis som han flyttade ifrån. Carl sa att alla var snälla nu. Tidigare har 

det varit några som inte har varit så snälla.  

Barnens inflytande på fritidshemmet 

Barnen upplevde att de fick bestämma men exemplen de tog upp är i leksituationer. De sa att 

de fick bestämma vad de ska leka. Ibland kunde det dock vara någon annan som tog över och 

bestämde i leken. Efter en stund kommer det fram att de fick vara med att bestämma genom 

fritidsråd. Exempelvis pratade de om hur fritidshemmet var och vad de ska göra på lov och 

andra saker som barnen ville ta upp angående fritidshemmet. Det varierade hur mycket barnen 

upplevde att de får sina röster hörda av barn och pedagoger. Rasmus upplevde att hans val 

ofta inte gick igenom vid omröstningar, som exempelvis vilken film de skulle se på. Nelly 

upplevde att pedagogerna inte tar hänsyn till barnens önskemål om förändringar och förslag 

om aktiviteter, samt att de inte ansträngde sig för att önskemålen och förändringarna skulle 

fungera. Hon gav ett exempel på när de hade lyssnat på barnen och gjort en förändring, men 



16 

 

det var ett undantagsfall. Nelly berättade att det på deras fritidsråd hade kommit upp ett 

förslag om att öppna ett par klassrum för att ha flera ställen att vara på, samt att minska 

ljudnivån. Detta resulterade i att ett klassrum öppnades. Enligt Nelly sa pedagogerna att de 

inte ville öppna flera klassrum för att det då var svårt att hålla koll på gruppen. Dock uttryckte 

Nelly att hon inte höll med om detta. Hon tyckte dessutom att korridoren kunde användas som 

ytterligare plats att vistats på. Maja berättade att fröknarna bestämde hur lovverksamheten 

skulle se ut. Hon tyckte dock att de bestämde roliga saker. 

  

 Intervjuare:  Vad är det du inte får bestämma? 

Kajsa: Lekar. 

Intervjuare:  Vad ni ska leka eller? 

Kajsa:  Alltså i själva leken. 

Intervjuare:  När ni börjar leka? 

Kajsa:  Om jag ska laga mat och så. När vi leker… vad heter det igen. 

 Mamma, pappa, barn och så. 

Intervjuare:  Kan det bli bråk då? 

Kajsa:  Nej då blir det så att en annan bestämmer en stund. 

Intervjuare:  Ni turas om att bestämma? 

Kajsa:  Nej, hon bestämmer typ hela leken då. 

Intervjuare:  Men kan du inte säga till henne att nu/(blir avbruten) 

Kajsa:  Men vi har sagt det redan. 

 

Intervjuare:  Får ni bestämma? 

Rasmus:  Det är ofta så att den… När vi ska rösta på film och så blir det ofta 

inte den jag röstar på. 

 

Intervjuare:  Vad brukar ni prata om på fritidsrådet? 

Nelly:  Olika saker som har hänt på fritids och sen får man komma med 

förslag som man vill ha på fritids. Och när man kommer med 

förslag så, asså, på nåt sätt har jag uppfattat att de inte gör 

någonting. Och därför har jag inte riktigt förstått vad fritidsråd är 

till.  

 

Kajsa beskrev, som vi ser i citatet ovan, att en av kamraterna kan ta över bestämmandet i 

leken. Rasmus pekade ut filmröstingen som ett demokratiskt forum men uttryckte att hans röst 

inte blev hörd. Nelly pekade ut ett annat forum för demokrati – fritidsråd. Hon upplevde att 

pedagogerna lyssnade här men inte agerade.  

Mellanmålet 

Barnen från den ena skolan var missnöjda med mellanmålet för att det bara serverades 

smörgås. De tyckte att detta var både tråkigt och onyttigt. Flera förslag framfördes på vad de 

ville äta till mellanmål, exempelvis varmkorv, gröt, flingor med mera. Den mat som föreslogs 

hade barnen ätit innan, exempelvis då de gick i förskoleklass. På den andra skolan var barnen 

mer nöja med mellanmålet, de hade önskemål om mindre ändringar som att de skulle få 

smothie eller favoritbrödet oftare. Några barn från samma skola kommenterade även 

ljudnivån. Ett barn tyckte de skulle införskaffa ytterligare ett ”öra” och placera det mer 

centralt i matsalen. Det så kallade örat, som talas om är en ljudsensor, som känner av och 

visar ljudnivån med hjälp av färger. Olika färger symboliserar olika hög ljudnivå, där grön är 

låg ljudnivå och röd är hög ljudnivå. Mellan dessa finns även gul färg. De lysande färgerna är 

ljusslingor formade som ett öra, och sitter på en liten vit platta. De har redan en ljudsensor i 
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matsalen, men hon ansåg att den var felplacerat så att den fångade upp ljudet skevt. Alla 

barnen på båda skolorna gav olika förslag till mellanmålet. Inga barn gav samma förslag. 

 

 Intervjuare: Vad tycker du om mellanmålet? 

 Rasmus:  Aa, fast det är ganska uttråkande med mackor hela tiden. 

 Intervjuare:  Jag kan tänka mig det. Vad skulle du helst ha till mellanmål? 

 Rasmus:  Ungspannkaka. 

 

 Intervjuare:  Skulle du vilja ändra mellanmålet om du kunde? 

 Stella:  Hmm. Ändra mellanmålet? 

 Intervjuare:  Aa, du sa förut att du ville ha lite mer olika än de har nu och ha 

  smothie lite oftare och så. 

 Stella:  Aa, jag skulle ändra hallon mot jordgubb och ändra det mörka 

  brödet mot nåt lite godare bröd kanske till exempel ändra det till 

  polarkakor så man får det oftare. Och så skulle jag ändra ljudnivån 

  också. Och så skulle jag vilja att de köpte in en till sån här lampa 

  med ett öra på. Längs ut sitter det en grön så här runt, och sen är 

  det en gul lite mindre, och längst in är den röd. Så om det pratas 

  lite så lyser det grönt, om det pratas lite mer så lyser det rött, om 

  det pratas alldeles för mycket så lyser det (avbryter mening). Eh, 

  jag menar så lyser det gult om det är ganska mycket, och är det 

  alldeles för mycket, om det pratas då, då lyser det rött. 

 Intervjuare:  Varför har de en sån tror du? 

 Stella:  Det är för att man ska kunna se ljudnivån. 

 Intervjuare:  Du tyckte de ska köpa en till? 

 Stella:  Aa, för den sitter på hörnet vid Humlan bord, här så sitter den här 

  typ (visar med händerna), men jag tycker det borde sitta här mer 

  och en annan här. 

Intervjuare:  På en annan vägg? 

 Stella:  Aa, på andra sidan väggen, på Bikupan. 

 Intervjuare:  Aha. Varför då? 

 Stella:  Jo, för att, för den (avbryter mening) när barnen, förskoleklassen, 

  när man sitter borta vid den, då är det klart att den låter mycket för 

  att den går nära då, så jag tycker det borde sitta mer i mitten så. 

 Intervjuare:  Ah, så att den fångar upp allt ljud i hela matsalen? 

 Stella:  Aa. 

 

Rasmus framförde, som vi ser i citatet, kritik mot mellanmålet. Han uppskattade inte att få äta 

smörgås hela tiden. Helst ville han ha ungspannkaka till mellanmål. Stella gillade inte smaken 

på de smothies som serverades ibland på mellanmålet samt att hon hellre ville ha polarkaka i 

stället för mörkt bröd. Hon ville även ändra på ljudnivån och att en till ljudnivåmätare skulle 

köpas in och placeras på ett centralt ställe i matsalen, så att allt ljud fångas upp.  

Miljön på fritidshemmet 

Barnen beskriver miljön på fritidshemmet. Både positiva och negativa aspekter kom upp. 

Positiva saker kunde vara att det var konstgräs på skolgården men de flesta sa bara att miljön 

var bra som den är. Negativa saker kunde vara att det var högljutt, att de saknade mjuka 

möbler på stället där de leker mest inomhus, och ville ha lite mer träd och buskar utomhus, 

och att toaletterna var smutsiga. Ett av barnen säger att det finns några få platser att vara ifred 

på, men inte så många. Hon säger inte om hon vill ha fler sådana platser, men hon säger att 
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hon och hennes kompisar inte brukar vara på dessa ställen. Carl tyckte att ljuset var för starkt 

när han var trött. Han var dock den enda som kommenterade ljuset. 

 

Stella:  Och i gula rummet som gula gruppen har, på fritids, jag tycker att 

 de borde ha någon mjuk möbel där inne för det är där man får 

 liksom leka mamma, pappa, barn och så och springa runt… så att 

 man slipper ta massa filtar och så. Det är inte skönt att ligga på. 

Intervjuare:  Vad vill du ha för mjuk möbel där? 

Stella:  Någon liten fåtölj typ som vi har i de andra rummen. Och det gråa 

 rummet, 

Intervjuare:  Vilket är det? 

Stella:  Det är det jag hade i förskoleklass. När man kommer in, 

Intervjuare:  Är det den med soffan? 

Stella:  Det tycker jag är det mysigaste rummet på fritids. Där tycker jag 

 att där är det är lugn ibland, och stor soffa att ligga på. Men det är 

 där jag vill leka rollekar men det är där man ska ta det lugnt och 

 så, och det är där fröknarna är, så säger de att då får ni gå ut om ni 

 ska hålla på så, och det tycker jag är tråkigt.  

 

Intervjuare:  Vad tycker du om miljön på fritidshemmet och sånt, är det fint? 

Kajsa:  Det är fint. 

Intervjuare:  Finns det bra ställen att vara på? 

Kajsa:  Aa. 

Intervjuare:  Vart brukar du gå om du vill vara ifred med kompisar? 

Kajsa:  Bakom huset och sånt. Men jag har typ aldrig gjort det. 

Intervjuare:  Vart går du om du vill vara ifred här inne? 

Kajsa:  Någonstans. Vet inte vart. Där det är tomt. Typ i köket. 

Intervjuare:  Ni har inget litet rum där ni kan vara då? 

Kajsa:  Nä. 

 

Intervjuare:  Hur tycker du det ser ut på fritidshemmet, är det fint? 

Rasmus:  Ganska fint, förutom på toaletterna. Där är det ofta fult och ofta 

 brukar det vara massa papper i toaletterna och inte spolat. Ofta är 

 toalettlocket uppe. Aa, typ. 

Intervjuare:  Vad tycker du skulle vara bättre? Om alla spolar efter sig? 

Rasmus:  Aa, och inte låta… asså, om man tappar ett papper att man tar upp 

 det efteråt. Och om man tar papper där man torkar sig i, ofta när 

 jag är där så är allt nerdraget och ändå är det inte av. Ofta när jag 

 ska gå på toa så finns det inget papper ens. 

Intervjuare:  När det är så på toa låter du bli att gå på toa då? 

Rasmus:  Mm. Jag försöker att inte göra det men om jag blir det försöker jag 

 oftast ta handikapptoaletten för de är finast, tycker jag. 

 

Citatet ovan visar på hur Stella ville ha en soffa i det rummet hon lekte mest i. Kajsa gav 

exempel på vilka ställen som kunde användas för att vara i fred. Hon uttryckte dock att hon 

inte brukade använda dessa ställen så ofta. Rasmus tog upp att toaletterna ofta var ofräscha 

och därför föredrog han att använda handikapptoaletten. 
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Pedagoger och personal 

Personalen upplevdes i allmänhet vara bra och snälla, sa barnen. Nelly tyckte att personalen 

gärna skulle hitta på mer. Hon förklarade att under vanliga dagar efter skolan var både barn 

och pedagoger lite trötta och hittade inte på så mycket grejer. Ett annat barn tyckte att 

personalen bestämmer roliga saker. Flera barn påpekade dock att de inte gillar när de måste 

vara med på vissa aktiviteter. Något som Stella tyckte var kul med en av pedagogerna var att 

hon kittlades och sa roliga saker. Hon sa också att det var tråkigt när de blev tillsagda av 

personalen då de lekte för vilt. Maja sa att om ett barn har gjort något dumt kan någon av 

pedagogerna bli lite arga på den personen. 

 

Nelly:  Ehm… de hittar inte på lika mycket saker, (paus) utan... Om de 

 inte är trötta (avbryter meningen), men jag tycker man märker det 

 ganska mycket för om de inte är trötta då får man testa massa nya 

 saker men när de är trötta bara de ”aa, ni kan rita”, ”ni kan måla” 

 eller så typ. Men nu är det bland fröknarna då, som jag tänkte. 

 

Intervjuare:  Vad tycker du om personalen på fritidshemmet? 

Stella:  De är väl bra. 

Intervjuare:  Är det något speciellt som är bra med dem? 

Stella:  Hmm. Ibland är de rätt skojjiga. 

Intervjuare:  Aha. Vad gör de då? 

Stella:  Jo, som, Hanna. Det är ett barn Hanna, min bästa kompis, och så är 

 det en fröken som heter Hanna. Hon brukar skojja lite med mig 

 ibland, som kanske, killa mig och säga roliga saker och så. 

 

Intervjuare:  Vad tycker du om personalen på fritidshemmet? 

Maja:  Ehm. De är snälla och… (paus) 

Intervjuare:  Är de alltid snälla? 

Maja:  Aa. Någon gång ibland kan de vara lite småarga men, 

Intervjuare:  Varför är de arga då? 

Maja:  För att nån har gjort nåt dumt. 

(...) 

Intervjuare:  Brukar de vara arga på alla eller på en då? 

Maja:  Den som har gjort det dumma. 

 

Stella och Maja uttryckte, som vi ser ovan, att pedagogerna var snälla. Stella tyckte att 

pedagogerna kunde vara ganska roliga och skämtsamma. Hon gav exempel på vad en av 

pedagogerna kunde göra som var roligt. Nelly sa att pedagogerna var mindre påhittiga när de 

var trötta. Maja förklarade att pedagogerna kunde bli arga på personer som gjort något dumt.  

Trygghet på fritidshemmet 

Alla barn som intervjuades sade sig vara trygga på fritidshemmet utom ett barn. Erik var 

nervös och orolig för att han och hans familj skulle flytta samt att han då skulle byta 

fritidshem. En av rädslorna i detta var att de kanske skulle glömma saker i sitt gamla hus. 

 

Intervjuare:  Känner du dig trygg här på fritidshemmet? 

Erik:  Ja ibland är det jobbigt för vi ska flytta och är rädd för att vi ska 

 glömma saker. (Detta är inget direkt citat eftersom Eriks intervju 

 inte ljudinspelades.) 
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Intervjuare:  Känner du dig trygg när du kommer till fritids? 

Kajsa:  Ja. 

Intervjuare: Finns det någon gång när du inte känner dig trygg? 

Kajsa:  Nä, alla är snälla varje dag. Eller i så fall kommer jag inte ihåg den 

 gången längre.  

 

Citatet belyser hur Erik kände lite otrygghet i samband med flytt. Kajsa kände sig trygg. Hon 

kunde inte minnas någon gång hon hade känt sig otrygg på fritidshemmet.  

Intresse och stolthet 

Alla barnen sa att de fick göra sådant som intresserade dem och kunde vara stolta över på 

fritidshemmet. Exempel på detta är rita, bygga och pyssla men även hjälpa andra. Flera av 

barnen sa att de fått positiv respons av andra på något de har gjort. Vissa barn saknade någon 

aktivitet som de skulle vara intresserade av att göra på fritidshemmet. Ett par barn nämnde 

aktiviteter de var intresserade av men som de ansåg var opraktiska att göra på fritidshemmet, 

och därför förväntade de sig inte att ha dessa aktiviteter. 

 

 Intervjuare:  Känner du att du håller på med något som du är riktigt stolt över? 

 Rasmus:  Mm. Aa. Jag har byggt en limosid (limousin) till Rasmus (bästa 

  kompisen). 

 Intervjuare:  Aha. Var det andra som sa att ”aa, vad den var fin”? 

 Rasmus:  Inte riktigt. Men man kan säga att jag och Rasmus (mummel). Och 

  då har vi byggt den och så kör jag runt honom. 

 

 Intervjuare:  Får du göra något som du är intresserad av här på fritids? 

 Kajsa:  Ja, pyssla och måla och sånt. Men en sak får jag inte göra. 

 Intervjuare:  Vad är det? 

 Kajsa:  Rida. 

 

 Intervjuare:  Känner du att du kan göra något som du är intresserad av på 

  fritidshemmet? 

 Carl:  Rita. En sak som skulle vara kul men onödigt som jag har gjort 

  hemma, det är att plantera jättepumpor. 

 Intervjuare:  Har du frågat om ni får göra det på fritidshemmet? 

 Carl:  Nä. Det skulle vara galet. De blir för stora. (beskriver hur stora de 

  blir.) (Detta är inget direkt citat eftersom Carls intervju inte 

  ljudinspelades.) 

 

 Intervjuare:  Gör du nåt på fritidshemmet som du känner dig stolt över? 

 Stella:  Mm… nja… Kanske, jag hjälpte fröken förut en gång, när det 

  regnade, då hållde jag paraplyet, mitt paraply och hållde det över 

  henne. Och då skojjade hon att då kan du få en tia i timmen, och 

  det lät väldigt kul. Och då kände jag mig liksom glad att jag 

  hjälpte henne. 

 

 Intervjuare:  Är det någon annan som har sagt att det du har gjort är bra? 

 Carl:  Ibland säger mina kompisar det, när jag ritar. 

 Intervjuare:  Aha. Är du bra på att rita? 

 Carl:  Ja. Jag är nästan bäst. 
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 Intervjuare:  I klassen eller på fritids? 

 Carl: Båda. I klassen och på fritids. Det är bara en som är bättre. Alla 

  tycker mina teckningar är bra utom han som är bättre än mig. Han 

  tycker det ser tokigt ut. 

 Intervjuare:  Vad tycker de andra? 

 Carl:  De andra tycker inte det ser tokigt ut. (Detta är inget direkt citat 

  eftersom Carls intervju inte ljudinspelades.)  

 

Citatet visar bland annat på hur Rasmus var stolt över att ha byggt en limousin som han och 

bästa kompisen kunde leka med. Kajsa var intresserad av att pyssla på fritidshemmet. Detta 

var något hon fick göra. En sak som hon inte kunde göra på fritidshemmet var att rida. Även 

Carl kunde ägna sig åt aktiviteter som han var intresserad av. Han tyckte om att rita vilket han 

också var väldigt bra på. Hans kamrater gav positiv respons på det han ritade. Dock hade han 

liksom Kajsa ett intresse som inte gick att genomföra under fritidshemstiden. Han gillade 

plantera jättepumpor men förklarade att de skulle bli så stora att de inte fungerat på 

fritidshemmet. Stella kände sig stolt över att ha hjälpt en pedagog att hålla hennes paraply.  

När och var du får leka och vila 

De intervjuade sa att de får leka när de vill, utom då det är möte, fruktstund, mellanmål, eller 

om de ska gå på utflykt. Barnen förklarar att på olika platser är det olika sorters lekar och 

aktiviteter som äger rum. Det är exempelvis olika lekar ute och inne. Även olika rum kan 

fyllas av olika sorters aktiviteter. Nelly sa att de oftast inte fick vara i korridoren vilket hon 

tyckte var synd. 

 

Att vila var inte så vanligt bland barnen men det var tillåtet att göra när som helst och var som 

helst. Enda undantaget var att man inte fick vila på golvet, enligt Carl. 

 

  

 

 

Intervjuare:  Får du vila och leka när du vill här på fritidshemmet? 

 Erik:  Ja, det får jag. Om vi inte har till exempel fritidsmöte eller bamba. 

  (Detta är inget direkt citat eftersom Eriks intervju inte 

  ljudinspelades.)  

 

 Intervjuare:  Får ni leka när ni vill på fritids? 

 Maja:  Leka och leka. Ute får man ju springa runt och leka och så men 

  inne är det mest så här spel och rita och såhär. 

 

Intervjuare:  Känner du att du får leka när du vill, eller är det någon som 

 kommer in och säger att ni inte får det? 

Klara:  Ja. Ibland. 

Intervjuare:  När kan en sådan gång vara till exempel? 

Klara:  Ibland när man ska leka, när man måste leka med fritids. 

Intervjuare:  När man måste leka. 

Klara:  Ja. Ja, då säger fritidsfröknarna att man måste det. 

Intervjuare:  Då hade du hellre velat göra något annat? 

Klara:  Ja. 
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Erik framförde, som vi ser, att de fick vila och leka när de ville, utom vissa få gånger. Han 

gav bamba och fritidsmöte som exempel på sådana gånger. Maja visade att olika sorters 

aktiviteter ägde rum på olika platser. Hon förklarade att de kunde springa runt och leka 

utomhus, medan aktiviteterna inomhus mest bestod av att spela spel, rita och liknande. Klara 

berättade att de inte alltid fick bestämma vad de skulle leka. Ibland skulle de leka gemensamt 

och alla behövde vara med. Detta tyckte inte Klara om.   

Hur det känns att gå hem från fritidshemmet 

Det är skönt att gå hem, sa de intervjuade, speciellt när det är sent och många har gått hem. 

Dock ville de inte gå hem om de var mitt uppe i en aktivitet. 

 

Intervjuare:  När skulle vara den bästa tiden att gå hem från fritids? 

Stella:  Det beror på vem som är där och vad som finns att göra. Det kan 

 vara både sent och tidigt. 

Intervjuare:  Vilka gånger skulle det vara skönt att gå tidigare och vilka gånger 

 skulle det vara skönt att stanna längre? 

Stella:  Det skulle vara skönt att sluta tidigare när man inte har någonting 

 att göra och så, när man är lite ledsen då vill jag sluta tidigt, och 

 när jag har roligt med Hanna, då vill jag sluta så sent som möjligt, 

 så jag får fortsätta leka med henne. 

 

Intervjuare:  Vad känner du när du går hem från fritids, känner du åh, vad 

 tråkigt, eller vad bra? 

Rasmus:  Asså, oftast när jag är borta vid min och några andras koja, så är 

 det lite tråkigt. Men när det är så att jag är inne och vi inte gör så 

 mycket och det är sent och man inte gör så mycket då är det skönt 

 att gå hem.   

 

Stella och Rasmus framhöll att det var roligt eller tråkigt att gå hem beroende på vilka som 

var kvar och vilken aktivitet de ägnade sig åt. Om de höll på att leka något kul med kompisar 

ville de inte avbryta detta för att gå hem. Var de däremot ensamma och sysslolösa var det 

skönt att gå hem.  

 

Sammanfattning 
Barnen hade många olika tankar och svar. Aktiviteter, kompisar och kamrater framgår som 

viktiga faktorer för trivsel, enligt barnen. Något som skulle skapa otrivsel är enligt barnen att 

tvingas att vara med på vissa aktiviteter.  Alla hade goda relationer på fritidshemmet men 

några hade även minder goda relationer. Angående inflytande på fritidshemmet hade barnen 

olika uppleverser. Vissa barn var nöjda med situationen som den var andra var missnöjda.  De 

kunde känna att deras röst inte blev hörd och att de inte fick vara med att bestämma, både i 

leken och på fritidsråd. De flesta hade åsikter om mellanmålet, vare sig det handlade om 

maten eller miljön. På Ängensskola var samtliga barn missnöjda med det nuvarande 

mellanmålet. Inom ämnet miljö ser vi återigen att barnen olika åsikter. En del är nöjda, andra 

inte. Genomgående verkade barnen ha åsikter om det som rörde deras intresse område och 

behov. Barnen upplevde personalen som både snäll, sträng och rolig. Alla kände sig trygga på 

fritidshemmet utom Erik. Han var lite otrygg för att han skulle flytta. Samtliga barn upplevde 

att de på fritidshemmet kunde ägna sig åt aktiviteter de var intresserade av och kunde göra 

sådant som de var stolta över. Leka och vila fick barnen göra i princip när som helst och var 



23 

 

som helst, utom på vissa givna tider och platser. Enligt barnen är det skönt att gå hem från 

fritidshemmet när många kompisar och kamrater har gått hem, och när de inte är mitt uppe i 

en aktivitet. Är barnet mitt uppe i en aktivitet tillsammans med kompisar och kamrater vill de 

hellre stanna kvar. 

Diskussion 
I detta avsnitt analyseras och tolkas resultatet i en analys, och didaktiska konsekvenser tas 

fram. Vad som skulle vara intressant att forska vidare på tas också upp. Likaså analyseras och 

diskuteras metoden.  

Resultatdiskussion 
Det som gör att undersökningen inte bara är hermeneutisk är att det finns forskning som visar 

på generella faktorer som påverkar trivseln. Även om uppfattningen om trivseln är individuell 

finns ändå generella drag om vad trivsel innebär.  

 

I resultatet ser vi att barnen hade olika tankar, liksom att de svarade samt formulerade sig på 

olika sätt. Olika barn hade olika många tankar, idéer och åsikter om olika frågor. Hur väl 

barnen trivdes varierade dels mellan individer och dels från fritidshem till fritidshem.  

Dagsform  

Hur barnen mådde just den dagen kan påverka hur de svarade under intervjun. Exempelvis 

om ett barn var trött kanske de svarade mer kortfattat. Ett av barnen som intervjuades i denna 

studie var trött. Han uttryckte detta flera gånger under intervjuns gång. Barnet erbjöds paus, 

men tackade nej till detta. Dock upplevdes inte svaren bli påverkade av tröttheten. Utförliga 

svar på intervjufrågorna gavs. En annan risk som finns tas upp av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1998). De menar att barnen mest kommer ihåg det som har hänt nyss. Vid frågan 

om de trivs på fritidshemmet är risken då att barnet svarar hur de trivs just idag istället för att 

tänka mer långsiktigt och generellt. Denna faktor är större med yngre barn. De riskerna hade 

vi åtanke när intervjufrågorna formulerades och det var just därför som denna fråga togs med. 

Då kan vi försöka se om detta verkar ha påverkat barnens svar.  

Trivsel på fritidshemmet 

Det var intressant att alla barn sa att de trivdes på fritidshemmet, även om det var småsaker 

som de ville ändra på.     

Trivselfaktorer enligt barnen 

Barnen pratade mycket om aktiviteter. Det var aktiviteter som togs upp som bra saker med 

fritidshemmet. Vi förstod av barnens svar att döma att kompisar och kamrater var viktigt för 

trivsamheten. Detta överensstämmer med barnens svar i Dahl och Ackesjö (2011), vilka 

redogjorts för i bakgrunden. Kanske nämnde de främst aktiviteter på grund av frågans 

formulering. Frågan löd “berätta om en gång när det var extra trivsamt på fritidshemmet”. En 

gång kan tolkas som ett tillfälle eller en speciell aktivitet.  

 

Barnen uttryckte att det var positivt när pedagogerna hittade på aktiviteter. Men att det var 

tråkigt att tvingas vara med. Kanske är det så att barnen inte upplever sig bli tvingade om det 

är en aktivitet de tycker om. Det kan också vara så att de inte vill vara med på aktiviteten just 

för att de känner sig tvingade att vara med.  
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Kompisar och kamrater  

Detta var en kategori som barnen själva inte tog upp som en viktig trivselfaktor, men som 

under intervjuns gång visade sig ha stor betydelse. Dels tog barnen upp kompisar och 

kamrater som en viktig beståndsdel när de berättade om specifika gånger som de trivts på 

fritidshemmet. De tog också upp detta när de pratade om att gå hem från fritidshemmet. 

Barnen ville inte gå hem när de var mitt uppe i en lek med kompisar. Detta går vi mer in på 

under rubriken hur det känns att gå hem från fritidshemmet. Barnen verkar vilja vara med 

kompisarna så länge som möjligt. Detta är ett tecken på att kompisar har stor betydelse för 

trivseln, precis som barnen i Dahl och Ackesjö (2011) tar upp. Det framgår av barnens svar att 

det inte gillar negativitet i sina relationer. Om någon är taskig eller jobbig känner barnet sig 

olyckligt, vilket är negativt för trivseln. 

 

Carl tog upp ett problem angående kompisbänken. Fritidshemmet hade ett system för att 

förhindra utanförskap genom en så kallad kompisbänk. Detta var en speciell bänk där barnen 

kunde sätta sig om de inte hade någon att leka med. När de andra barnen ser att någon sitter 

på kompisbänken ska de erbjuda denne att vara med och leka. Carl berättade att när han sitter 

på bänken blir han inte sedd av de andra barnen. Carl får gå runt till de andra barnen istället, 

och fråga om han får vara med. Detta system borde ses över av pedagogerna. 

Barnens inflytande på fritidshemmet  

Barnen verkar uppleva att de får vara med och påverka saker på fritidshemmet. Detta verkade 

ske främst genom fritidsråden. Någon upplevde dock att deras röster inte blev hörda i 

gruppen. Erik är ett exempel på detta. Han upplevde att det aldrig blev den film som han 

röstat på. Detta var antagligen för att majoriteten röstade på en annan film. Det kan vara svårt 

att vara i en minoritet som ständigt drar det kortaste strået. Detta skulle också kunna vara 

något som inte händer varje gång, men att barnet upplever det så. Enligt Herzbergs teori 

(1965) är inflytande viktigt för trivseln. Det är dock barnets upplevele som räknas. Om barnet 

upplever sig få bestämma så trivs det.  

 

Nelly upplevde att pedagogerna inte lyssnade och tog till sig de förslag som barnen gav under 

fritidsråden. Hon förklarar att pedagogerna har sagt att de ska försöka genomföra förslaget, 

men hon ser ingen förändring. Därför verkar hon ha tappat förtroendet för pedagogerna på 

detta plan och ser inte längre meningen med fritidsråden. Det finns flera möjliga förklaringar 

till Nellys upplevelse. En förklaring kan vara att pedagogernas arbetsprocesser oftast sker 

utan barnens närvaro. Det kan även finnas brister i återkopplingen till barnen. Pedagogerna 

talar inte om för barnen hur det ligger till och när de får ny information. En möjlig anledning 

till att förslagen inte går igenom är att pedagogerna anser att förslagen är olämpliga. Som 

redogjordes för i bakgrunden (Olivestam & Thorsén, 2011) kan det vara så att pedagogerna 

har mer kunskap och förståelse för alla delar som rör beslutet. Barnen kanske inte alltid har 

tänkt på alla konsekvenser eller saknar viss information. En annan möjlig anledning är att de 

på grund av direktiv ovan ifrån inte kan genomföra förslaget. Bristande engagemang och 

ansträngning från pedagogernas sida kan också vara en anledning. Annars verkar barnen 

nöjda med läget på fritidshemmet.  

Mellanmålet  

När vi intervjuade barnen om mellanmålet kom det även upp samtal om miljön under 

mellanmålssituationen. Det kom fram att det kunde bli högljutt. Detta är både en fråga om 

mellanmålet och om miljön och visar att de kategorier och trivselfaktorer som tas upp i denna 

studie inte är helt skilda från varandra utan går in i varandra och även påverkar varandra.  
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Det var tydligt att barnen på Ängens skola var överrens i sitt missnöje med mellanmålet. 

Deras mellanmål bestod alltid av smörgåsar och endast ett fåtal sorters pålägg, vilket de inte 

ansåg varken trivsamt eller nyttigt. Därigenom uppfylls inte målet i Allmänna råd som säger 

att kosten ska vara näringsrik och under trivsamma former. Dock hade barnen många förslag 

på alternativa mellanmål. Alla barn hade olika förslag. Barnen på Dalens skola verkade mer 

nöjda med sitt mellanmål. Detta ser vi genom att barnen inte gav lika mycket negativ respons 

angående maten på mellanmålet. Något som är intressant är att förslagen som togs upp av 

barnen var sådan mat som de hade erfarenhet av. Det kan antas att barnen relaterar till tidigare 

erfarenheter på detta sätt även när det gäller andra saker. Exempelvis om de ska föreslå vad de 

kan göra på lovet tar de ofta upp sådant de gjort under tidigare lov som de tyckte var roligt. 

Åtminstone var barnen noga med att maten skulle vara god.  

Miljön på fritidshemmet  

Som vi nämner ovan kom det upp att vissa barn på Dalens skola upplevde mellanmålet som 

högljutt. Nelly upplevde också att det inte bara var på mellanmålet som ljudnivån gick upp 

utan även under övrig fritidshemstid. Det är enligt Engström Andréasson och Magnusson 

(2012) viktigt för trivseln att ljudnivån inte är för hög. Som vi nämnt under Barnens 

inflytande på fritidshemmet har Nelly tillsammans med andra barn på fritidshemmet haft idéer 

om hur detta problem kan lösas. Dock har hon inte sett att åtgärder har vidtagits i 

den utsträckning hon önskat. Ett par barn hade åsikter även om utemiljön. Carl önskade mer 

träd och buskar ute. Detta tar Engström Andréasson och Magnusson (2012) upp i sin 

undersökning då de menar att växtlighet ger en positiv känsla och minskar stress. Ett barn 

stack ut ur mängden och kommenterade ljuset på fritidshemmet. Alla andra var nöjda med 

ljuset, men Carl hade gärna haft det lite mörkare när han var trött. Vi upplever att de åsikter 

som kom fram om miljön hade att göra med de saker som barnen ägnade sig åt på 

fritidshemmet. Exempel på detta är Stella som ville ha en soffa i det rum där hon och hennes 

kompisar brukade leka. Ett annat exempel är Carl som var trött och därför ville ha dämpad 

belysning.  

Pedagoger och personal  

Barnen tyckte att pedagogerna var snälla och rolig ibland. Vi blev förvånade över att barnen 

inte hade så mycket att säga om pedagogerna. Detta skulle kunna bero på att barnen upplever 

att personalen mest är i bakgrunden. Dock borde en större otrygghet ha rått bland barnen då. 

Kan det vara så att barnen tänker att personalen inte är något som går att ändra på och därför 

inte reflekterar över vad de tycker om personalen?  

Trygghet på fritidshemmet  

Barnen som intervjuats säger sig vara trygga på fritidshemmet. Barnens uttalanden om 

trygghet är mycket kortfattade. En möjlighet är att de känner sig trygga på fritidshemmet. Det 

finns saker de både gillar och ogillar med fritidshemmet, men det är inget som gör att de 

känner sig otrygga. En annan möjlighet kan också vara att trygghet är ett ord som inte barnen 

använder så ofta och därför inte riktigt vet vad det betyder.  

Intresse och stolthet  

Alla barnen beskrev något de gör på fritidshemmet som de är intresserade eller stolta över. Att 

de får göra något som de är intresserade av ger meningsfullhet (Skolverket, 2007). De 

berättade också att de fick erkännande från andra när de skapat något speciellt. Som vi 

nämnde tidigare i studien, är erkännande en viktig faktor för trivsel enligt Herzbergs teori 

(1965).  
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När och var du får leka och vila 

Barnen hade mycket logiska svar på denna fråga. De platser och tider de inte fick leka och 

vila på var under mellanmålet eller fruktstunden och så vidare, då det rent praktiskt inte skulle 

fungera. Det verkade vara endast några enstaka tillfällen då inte fick leka. Det gavs alltså 

mycket utrymme för lek. Att barnen fick leka när de ville och på olika platser kan vara något 

som uppmuntrar till lek. Som vi redogjorde för i bakgrunden är lek viktigt för barns 

utveckling. Lek är också en aktivitet som barn gärna ägnar sig åt (Jensen, 2011). 

Hur det känns att gå hem från fritidshemmet  

Det verkar finnas ett mönster där barnen upplever att det är tråkigt att gå hem mitt i en 

aktivitet med kompisarna. Det upplevs däremot positivt att gå hem när det inte är många barn 

kvar på fritidshemmet och när det inte är många aktiviteter igång. Barnen uttryckte även att 

det rent generellt var skönt att komma hem och vara hemma.  

Barnens nuvarande trivsel 

Barnen verkade trivas på fritidshemmet, men hade dock en del åsikter och synpunkter.   

Överlag verkar barnen ha varierande synpunkter på vad de vill förbättra på fritidshemmet. En 

del barn var helt nöjda med verksamheten och en del hade önskemål om ändringar. Ett 

mönster som återkom hos flera barn var de negativa känslorna gentemot mellanmålet på 

Ängensskola.  

Metoddiskussion 
Intervju upplevde vi som en bra metod eftersom vi då kom åt många tankar som barnen uttryckte 

om trivseln på fritidshemmet. Vi märkte under intervjuernas gång att det finns mycket att lära var 

det gäller barnintervjuer. Att intervjua barn är en färdighet som utvecklas genom erfarenhet 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1998). Vi har ännu inte den kunskap och färdighet som 

skulle vara bra. Exempelvis skulle vi vilja bli bättre på formulering av följdfrågor och att inte 

lägga orden i munnen på barnen. Likaså är det viktigt att låta barnen tänka färdigt, och istället för 

att gå vidare fundera över hur vi som intervjuare kan formulera frågan på ett mer lämpligt sätt.  
 

Begrepp och formuleringar  

Det fanns begrepp och formuleringar bland intervjufrågorna som barnen inte förstod eller inte 

tolkade som vi tänkt. 
 
Ett exempel på detta var att när barnen tillfrågades om de fick bestämma på fritidshemmet tänkte 

de först och främst på bestämmande inom leken och aktiviteter under den fria tiden på 

fritidshemmet. Endast ett barn kopplade direkt till bestämmande om allmänna saker på 

fritidshemmet, vilket var vårt tänkta syfte med frågan. Därför ser vi nu i efterhand att denna 

intervjufråga med fördel skulle kunna förtydligas i dess formulering. Det är viktigt att tänka på att 

barnen inte alltid tolkar ord och begrepp så som vuxna gör. Vi hade detta i åtanke när vi 

formulerade frågorna och genomförde intervjuerna med barnen. Dock kanske det inte går att 

förutse allt, precis som att vi inte var beredda på att barnen skulle tolka den här intervjufrågan på 

detta sätt. Då gäller det att vara snabbtänkt för att där och då komma på en lämplig förklaring för 

att förtydliga frågan. Ett annat begrepp som verkade vara svårt för barnen var ordet miljö. Något 

av barnen började tänka på den andra betydelsen av ordet ”miljö”, som har med källsortering och 

ekologiskt tänkande att göra. Men efter viss begreppsförklaring så förstod barnen. Vi misstänkte 

att det var ett svårt ord, så vi hade förberett och tänkt igenom hur begreppet kunde förklaras.  
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Didaktiska konsekvenser  
Av denna studie kan vi få intressanta perspektiv på hur några barn upplever fritidshemmet och 

dess verksamhet, samt trivsel på skilda sätt. Olika barn trivs med olika saker. Därför är det 

viktigt att lyssna till vad barnen på den aktuella fritidsavdelningen har för åsikter och anpassa 

verksamheten utefter just dessa barn. Det finns ingen modell som passar alla. Det visade sig 

även i studien att barnen inte kom med särskilt många kommentarer och åsikter när de 

tillfrågades mer allmänt, i det här fallet om vad som var positivt och negativt på 

fritidshemmet. När de fick mer specifika frågor blev svaren mer utförliga. En viktig slutsats är 

därför att tänka på att ha specifika frågor till barn.  

 

Slutsatsen visar på att det är viktigt att barnen har goda relationer på fritidshemmet, med både 

kompisar, kamrater och pedagoger. Negativa relationer har en dålig inverkan på trivseln. 

Därför är det viktigt att ha fungerande system för att främja goda relationer. Det är också 

viktigt att i dialog med barnen se över systemen så att det fungerar på önskat sätt. Då ser både 

pedagogerna och barnen om det fungerar, och pedagogerna ser hur barnen upplever 

arbetssättet.   

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en större studie på detta ämne, för att få mer av en 

helhetsbild av vad barn generellt tycker om fritidshemmet och dess verksamhet. En sådan 

studie skulle kräva mycket tid och resurser för att genomföra. Denna studie är för liten för att 

kunna dra några generella samband och se allmänna mönster eftersom det inte är ett stort och 

varierat urval, utan endast några få som inte nödvändigtvis representerar den större gruppen.  

Tack! 
Vi vill tacka alla barn som deltagit i studien samt deras föräldrar som gett sitt godkännande. 

Vi vill också tacka våra VFU-platser som lät oss komma och göra studien på deras fritidshem. 

Dessutom vill vi tacka Skrivhjälpen för hjälp med textutformning, och IT-avdelningen för tips 

och assistans med bilagorna. Till slut vill vi även tacka vår handledare som hjälpt oss mycket 

på vägen.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

Vilken klass går du i? 

 

Hur mår du/ hur är det i dag?  

 

Hur trivs du på fritidshemmet?  

 

- Vad är bra med fritidshemmet? (ute + inne) 

 - Berätta om en gång när det var extra trivsamt på fritidshemmet. 

 

- Vad är mindre bra med fritidshemmet? (ute + inne) 

 - Berätta om en gång när det var mindre trivsamt på fritidshemmet. 

 

Har du kompisar/kamrater som är snälla mot dig?  

 

Finns det någon på fritids som inte är så snäll?  

 

Har du någon bästis på fritidshemmet?  

 

Får du bestämma på fritidshemmet?  

 

Vad tycker du om mellanmålet?  

 

Vad tycker du om miljön på fritidshemmet? - Rummen och ställen, bord och möbler, ljus och 

ljud, väggarna osv.  

 

Vad tycker du om personalen på fritidshemmet? Pedagogerna, matpersonalen, städpersonal 

osv. 

 

Känner du dig trygg på fritidshemmet? 

 

Känner du att du kan göra något som du är intresserad av på fritidshemmet?  

 

Gör du något på fritidshemmet som du känner dig stolt över?  

      -Är det någon annan som har sagt att det du har gjort är bra?  

 

Får du leka när du vill?  

  - när får du leka/ inte leka?  

   - var får du leka /inte leka?  

 

Får du vila när du vill?  

 - När får du vila/inte vila?  

 - Var får du vila/inte vila?  

 

Hur känner du dig när du går hem från fritidshemmet? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till Pilotintervju 

 

Vilken klass går du i? 

 

Hur trivs du på fritidshemmet? 

- Varför? 

 

Hur känner du dig på fritidshemmet? 

- Varför? 

 

Vad är bra med fritidshemmet? 

 

Vad är inte bra med fritidshemmet? 

 

Hur har du det med kompisar på fritidshemmet? 

 

Hur är det när du går hem från fritidshemmet? 

- Skulle du vilja stanna längre? 

- Vill du gå hem tidigare? 
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 Bilaga 3 
 
 
 

 

Information om observationer, intervjuer och enkäter 
 

 

Den 10 september 2004 beslutade Lärarutbildningsnämnden att fastställa följande: 

 
”Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter utförda av 

lärarstuderande vid Högskolan i Borås”. 

 
”Information till studenter angående observationer, intervjuer och enkäter”. 

Blanketten ”Föräldramedgivande” (reviderad 2005-02-23). 

Ovanstående berör lärares, forskares och studenters förhållningssätt till material och 

information som samlas in då ändamålet är att träna på olika metoder i 

utbildningssyfte under VFU. Vid tillämpning av etiska principer vid examensarbetet 

gäller andra anvisningar. 
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Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter 

utförda av lärarstuderande vid Högskolan i Borås 
 

Studerande från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har 

verksamhetsförlagd utbildning vid den förskola/skola där du har ditt/dina barn. 

Som ett led i de lärarstuderandes yrkeskompetens ingår att utföra observationer 

av verksamheten och att intervjua både barn och vuxna. Observationerna och 

intervjuerna ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial som vi arbetar 

med under utbildningen och inget som kommer att användas i den ordinarie 

verksamheten. Pga. detta är materialet heller ingenting som du kan ta del av 

som förälder. 

 
Uppgifter om såväl barn/elever som verksamhet kommer att behandlas enligt 

regler om konfidentialitet och sekretess. Varken barn, elever eller lärares namn 

eller namn på förskola/skola kommer att framgå i några rapporter eller 

sammanställningar. 

 
Observationerna genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och barnen blir 

alltid informerade om att observationer genomförs. 

 
När det gäller enskilda intervjuer får alla barn/elever information om att 

deltagandet är frivilligt, vid förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får 

även information om att de alltid har möjlighet att avbryta intervjun om de så 

önskar. 

 
Barnen/eleverna kan även få en förfrågan om att besvara enkäter. Även i dessa 

fall ges ovanstående information. 

 
Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 

 
Blankett föräldramedgivande medföljer denna information. Ta ställning och 

skriv under blanketten samt lämna den till ditt barns lärare att förvara på 

förskolan/skolan. Du kan när som helst ändra ditt ställningstagande. Tag gärna 

kontakt med student och/eller barnens lärare om du har några frågor som rör 

uppgiften. 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress Tfn Fax E-post 
Högskolan i Borås 

501 90  Borås 
033 – 435 40 00 (vxl) 033 – 435 40 03 registrator@hb.se 

mailto:registrator@hb.se
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Information till studenter angående observationer, intervjuer och 

enkäter med barn/elever 
 

 

Under din utbildningstid kommer du att genomföra observationer, intervjuer 

och enkäter där barn/elever deltar. Syftet är att du ska träna dig i att 

observera, intervjua och genomföra enkäter. Detta ska ses som övningar och 

är ett utbildningsmaterial som du arbetar med under din utbildning. 

 
Uppgifterna om såväl barn/elever och verksamhet behandlas enligt regler 

om konfidentialitet och sekretess. Varken barn, elevers, lärares namn eller 

namnet på förskolan/skolan får framgå i några rapporter eller 

sammanställningar. Du får använda dagens namn ex. torsdag och datum 

men inte år. 

 
Ingen fotografering eller videoupptagning får förekomma. 

 
Observationer genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och du måste 

alltid informera barn, elever och personal i verksamheten om att 

observationer genomförs. 

 
Vid enskilda intervjuer måste du fråga barn/elever om de vill delta. Du 

måste också informera dem om att deltagandet är frivilligt och att de får 

avbryta intervjun om de så önskar. 

 
Ta del av ”Forskningsetiska principer” innan du påbörjar någon form av 

observationer, intervjuer eller enkäter. 

 
Lämna information till föräldrar i form av lärarutbildningens gemensamma 

dokument ”Information till föräldrar om observationer, intervjuer och 

enkäter utförda av lärarstuderande vid Högskolan i Borås”. 

 
Om du har några frågor vänd dig till kursansvarig eller ansvarig lärare för 

kursuppgiften på lärarutbildningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon nr Fax nr E-post Postgiro 

Högskolan i Borås Allégatan 1 033 - 435 40 00 (växel) 033 - 16 40 06 

501 90  Borås 
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FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 

 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 

 
blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 
 

 
……………… 
Datum 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 
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