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Abstrakt 

Syftet med studien är att få en närmare uppfattning av vad barn i åldrarna tio till tolv 

år anser är meningsfullt på fritidshemmet. Studien bygger på en kvalitativ 

intervjustudie som tar sin utgångspunkt ur ett barns perspektiv. Vår studie utgår från 

ett fenomenografiskt perspektiv vilket innebär att vi söker variationer av 

uppfattningar. Detta gör att vår studie visar på mer variationsrika uppfattningar än 

andra studier i samma syfte. Resultatet visar på återkommande mönster i barnens 

berättelser om deras uppfattningar av meningsfullheten på fritidshemmen. Dessa 

mönster ligger till grund för de olika kategorier som presenteras i resultat- och 

analyskapitlet. Kategorier som relationer, möjlighet till rekreation och 

progression, visar vad barnen i vår studie uppfattar som viktigast för att ha en 

meningsfull fritid.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på variationer av uppfattningar av vad som utgör 

en meningsfull fritid ur ett barns perspektiv. 

Nyckelord 

Barns perspektiv, fenomenografiskt perspektiv, meningsfull fritid, uppfattningar, 

variationer 
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1 Inledning 

 

Aktuell statistik visar att under höstterminen 2016 var 85 procent av skolbarnen i 

åldrarna sex till nio år inskrivna i en fritidsverksamhet. Samtidigt var det bara 21.5 

procent av barnen i åldrarna tio till tolv år som var inskrivna på fritidshemmet 

(Skolverket, 2018). Det innebär att 63.5 procent av eleverna som tidigare varit 

inskrivna fritidshemmet slutar innan tio års ålder. Parallellt visar en 

kvalitetsgranskning som skolinspektionen har utfört att nästan 40 procent av barn i de 

äldre åldrarna (tio till tolv år) anser att ingenting är bra med fritidsverksamheten utom 

kamraterna (Skolinspektionen 2010:3). Barn i tidigare studie ger uttryck för att det 

inte finns något som är meningsfullt för dem att göra på fritidshemmet. Då väljer 

många av dem att gå hem istället för att stanna kvar på fritids. Enligt skollagen 

(2010:800) ska dock fritidshemmet erbjuda barnen en meningsfull fritid.  Men vad är 

då en meningsfull fritid? Begreppet meningsfull är den enligt svenska ordboken något 

”som har (djupare) innebörd” och ”som fyller ett rimligt syfte” (Svensk ordbok, 

2009). Begreppet fritid definieras i den svenska ordboken som ”period av ledighet 

från arbete, skola och dylikt (Svenska ordbok, 2009). Dessa definitioner är dock 

allmänt hållna, och vad som uppfattas som meningsfullt kan variera bland människor 

och i olika sammanhang. Vad som uppfattas som meningsfull fritid för barn framstår 

därmed som en viktig fråga för fritidshemmet.  

 

I de allmänna råd för fritidshem står det skrivet att barn får möjlighet att uppleva 

meningsfullhet när verksamheten är trygg, stimulerande samt formas utifrån deras 

ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. För att nå upp till de kriterierna är 

det viktigt att barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten 

(Skolverket, 2014). Falkner (2012) har gjort en studie som visar att flera lärare ansåg 

att meningsfull fritid ses som något individuellt. Rohlin (2012) tolkar begreppet som 

att meningsfullhet handlar om något seriöst, något som inte kan ödslas bort. Hon 

fortsätter att beskriva begreppet som att fritiden på fritidshemmet ska fyllas med något 

som skapar mening (a.a). Ackesjö och Dahls (2011) resultat pekar på att det allra 

viktigaste för barnen ur ett barns perspektiv är kamraterna. Barnen i deras studie 

framhåller att kamraterna är en viktig del i att känna meningsfullhet. Trots denna 

kunskap tappar fritidshemmet allt fler elever mellan åldrarna tio till tolv år. Betyder 

det då att barnen inte uppfattar verksamhetens avsikt med att de ska känna sig trygga, 

stimulerande eller är det så att verksamheten inte anpassas utifrån deras ålder, 

mognad, behov och intressen? 

  

För att kunna skapa en fritidsverksamhet där barnens meningsfulla fritid beaktas 

behöver vår studie utgå från ett barns perspektiv. Barns perspektiv beskriver hur 

barnen ser på sin existens (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). När vi 

studerar ett barns perspektiv så innebär det för oss att försöka fånga hur barnen 

uppfattar världen (Halldén, 2003) Barns perspektiv är vad barn ser, upplever, känner 

och hör. För att få barns perspektiv måste barnet delge sina egna erfarenheter och 

delge den information som rör barnets egen uppfattning. Helt konkret vad barnet anser 
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är meningsfullt (a.a.) Med detta som bakgrund framstår det som viktigt att få mer 

kunskap om barns uppfattning om vad barnen betraktar som meningsfull fritid. 
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2 Tidigare Forskning 

 

I kapitlet presenteras tidigare forskning med koppling till barns relationer, 

meningsfullhet och barns inflytande över verksamheten. Dessa rubriker kommer även 

att ställas i relation till att flera barn väljer att avsluta sin vistelse på fritidshemmet. 

2.1 Relationer till kamrater 
 

Kamrater är viktiga för barnen, till och med mer viktigt än vad de är för en vuxen, 

menar Ihrskog (2006). Hon påtalar att barn behöver kamrater för att bygga sin 

identitet. Kamrater ger barnen intimitet, självkänsla och självkännedom (a.a). I Dahls 

och Ackesjös (2011) studie så beskriver dem att relationerna verkar vara det som är 

väsentligt för barnen. De menar att fritidshemmet kan agera som en samlingsplats 

men att det är relationerna som är viktiga för barnen och inte platsen där det sker 

(a.a.). Hansson (2012) skriver att vänskap visas genom att de visar intresse för 

varandra, pratar, skojar, visar omtanke samt skyddar varandra när den andre känner 

sig utsatt. I Hanssons studie framkommer det även att barnen uppfattar respekt som 

ett ömsesidigt fenomen. Om barnen visar respekt mot någon så kommer dem få den 

tillbaka. Respekten handlar också om en tillit de har till varandra. Tilliten bryts om 

någon exempelvis skulle skvallra eller sprida falska rykten, sådant som uppfattas som 

ett svek av barnen (a.a.). I Blidings (2004) studie påtalar hon också att relationer 

ibland även kan begränsa barnen. När barnen befinner sig i en “bästa-kompis” relation 

kan denna innebära att ett tyst avtal finns mellan de olika parterna. Avtalet handlar 

ofta om vilka de får leka med och inte. Bästa-kompis relationen kommer då också 

innebära en form av begränsning för barnen och kan då även hindra dem i deras 

relationsskapande (a.a.)   

 
Dahl (2011) beskriver de grupperingar i barnens liv för allianser. En allians bildas 

ofta utifrån ett gemensamt intresse som barnen har (a.a.). Det kan vara var de står i en 

viss fråga, om de liknar varandra eller har ett gemensamt intresse (Wrethander 

Bliding, 2004; Dahl, 2011). Fast (2007) skriver att barnen är mycket medvetna om 

vilka som delar samma intressen, vilket kön de har samt om de är med i alliansen. 

Dahl (2011) förklarar att det kan vara både svårt och enkelt för barnen att få tillgång 

till en allians. Temporära allianser som uppstår exempelvis kring en aktivitet kan vara 

enklare att få tillgång till än en som har varit bestående länge (a.a.). Processen att få 

tillträde kan även ses som en förhandling i ett relationsskapande (Ihrskog, 2006; Dahl, 

2011). Tellgren (2004) framhåller att skapa relationer med jämnåriga kräver mycket 

energi och engagemang för barnen (a.a.). För vissa barn är det svårare med 

relationsskapande än för andra. Jordan, Lara och Mcpartland (1994) anser att om barn 

får en uppgift som visar sig vara för svår för dem kan de uppleva det som att de sitter 

fast i en grop. Gropen kan då upplevas för brant för att ta sig upp ur och det är då 

barnen slutar eller hoppar av. Forskarna beskriver fenomenet som att barnen puttas 

ur skolans verksamhet. I samma studie presenteras även att barn kan dras ur 
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verksamheten. Med det menar Jordan, Lara, Mcpartland (1994) att det finns faktorer 

utanför skolans värld som kan vara bidragande till att barnen slutar. De anser att detta 

till största del beror på de sociala relationer som barnen möter (a.a). De har fler vänner 

utanför skolan än de har i verksamheten (Audas, Williams, 2001; Ackesjö, Dahl, 

2011; Jordan, Lara, Mcpartland 1994) I de handlingsrepertoarer som Dahl (2014) har 

skrivit om förklarar hon att lärare ibland kan hjälpa barnen att få kontakt med andra 

genom att styra dem in i gemenskapen. Att styra in barnen i gemenskap kan vara ett 

sätt att få barnen att upptäcka varandra. En styrning kan vara ett förslag om att en 

kamrat på fritidshemmet kanske behöver hjälp att hämta något eller att exempelvis 

tillhandahålla dem ett spel. Att lärarna levererar en aktivitet som styr dem till att 

interagera med varandra (a.a.).  

 

  Relationer till lärare 

 

Hansson (2012) beskriver den ömsesidiga likvärdigheten som någon som är viktigt 

för barnen i skolans värld. Den innebär att de blir sedda som lika värdefulla som sina 

klasskamrater och som läraren själv. Något som påvisas som viktigt i alla relationer 

är också en ömsesidig respekt. För att skapa en ömsesidig respekt poängteras det att 

det är viktigt att både lärare och elever lyssnar på varandra med inställningen att de 

som den andre säger är något intressant och viktigt (a.a). Det är också viktigt att 

läraren är tillgänglig, lyssnar och berömmer barnen för att en förtroendefull relation 

ska kunna upprättas mellan lärare och elev (Dahl, 2014; Lilja, 2013). I en studie om 

varför barn lämnar fritidshemmets verksamhet ger barnen uttryck för att lärarna 

endast anpassar verksamheten efter de yngre barnen. De förklarar att de uppfattar det 

som att de vuxna mest finns till hands för de yngre barnen och att de äldre prioriteras 

bort (Ackesjö, Dahl, 2011). Precis som Hansson (2012) skriver att det är viktigt för 

barnens relationer att inte bryta varandras förtroende, anser Dahl (2014) att det är 

viktigt att läraren inte heller gör det. Lilja (2013) menar att för att ett barn ska känna 

trygghet i olika situationer kan vissa anpassningar behöva göras, om läraren gör sitt 

yttersta för att gå barnet till mötes kan detta inviga i en början till en bra relation 

mellan läraren och barnet. Lilja fortsätter och trycker på att det är viktigt att läraren 

ser hela gruppen och i och med det värnas också den individuella individens 

välbefinnande. Hon menar att om gruppen har ett bra klimat så blir det också enklare 

för läraren att se till varje individs välbefinnande.   

2.2  Meningsfullhet på fritidshemmet 
 

För att skapa meningsfullhet är det viktigt att lärarna i fritidshemmet ger barnen 

utrymme att framföra tankar och idéer (Løndahl & Greve 2015). Andishmand (2017) 

menar att lyhördhet hos personalen ger barnen ökade möjligheter för barnen att 

uttrycka sig (a.a.). Dock är detta något som kan vara en utmaning för de anställda. Att 

se till att alla får utrymme för att uttrycka sig kan vara svårt om det är många barn 

som vistas på fritidshemmet (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson 2012).  

 

Fast (2007) anser att för att skapa en meningsfull och utvecklande fritid är det viktigt 

att barnens intressen tas tillvara på. För att hitta stimulerande och meningsfulla 
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aktiviteter kan lärarna leta efter vilka populärkulturella uttryck som finns på skolan. 

Begreppet populärkultur kan beskrivas som en form av kultur som riktas, används 

och konsumeras av den breda allmänheten till vardags (Lindgren, 2009). 

Populärkultur är ett viktigt inslag i barnens värld som även ger barnen värdefulla 

erfarenheter och kunskaper (Falkner & Ludvigsson, 2012). Under avsnittet relationer 

kopplades en studie utförd av Jordan, Lara och Mcpartland (1994) där begreppet 

puttas ur används. Att puttas ur verksamheten kan även grunda sig i att aktiviteterna 

i verksamheten inte är anpassade efter barnens förmågor och kunskaper. Forskarna 

menar att själva putten kan komma från en känsla att de inte kan lyckas (a.a.). En 

sådan aktivitet kan vara relaterat till allt som sker på fritidshemmets arena. Exempel 

på aktiviteter kan vara icke åldersanpassade-pyssel eller att barn med svårigheter 

upplever miljön på fritidshemmet som svår att vistas i. Ackesjö och Dahl (2011) 

skriver också om åldersanpassningar på fritidshemmet. Deras forskning visar dock att 

många av barnen som går på fritidshemmets äldre avdelning anser att aktiviteterna 

inte är anpassade efter deras förmågor och kunskaper. De anser att aktiviteterna är för 

enkla och endast anpassade efter de yngre barnen.  

Fast (2007) skriver att barnen lär varandra, samtalar och diskuterar. Allt detta utan de 

vuxnas inblandning. Tvärtom så tycker barnen i Fasts studie att de vuxna kommer i 

vägen för deras intressen (a.a). Mobilförbud är vanligt på skolorna men trots allt är 

det tekniken som lockar barnen i Forsmans (2015) studie mest. Det vill spela på sina 

mobiler, samtala kring de olika sociala medier som de brukar vistas på och allra helst 

vill de göra detta tillsammans. Forsman (2015) drar slutsatsen att de sociala medierna 

betraktas som följeslagare där framförallt flickorna får en känsla av kontakt, 

bekräftelse och tidsfördriv. För pojkarna förklarar han att spelen är huvudpunkten för 

en social gemenskap.  

2.3  Barns möjlighet till inflytande 
 

Skolan ska vara en demokratisk arena där barnen ska ha möjlighet till inflytande och 

delaktighet anser Elvstrand (2015). Den vanligaste formen av delaktighet är att 

lärarna och barnen inflytandeförhandlar med varandra. Hon definierar begreppet som 

när deltagarna använder sig utav olika strategier som exempelvis att informera, göra 

val, motivera, protestera eller/och komma med förslag som utgör att vara delaktig och 

ha ett barns inflytande (a.a). Även Dahl (2011) skriver om att förhandla i relationer. 

Hon menar att en förhandling sker när någon vill korsa en gräns och att förhandlingen 

kan öppna dörrar för andra och nya gemenskaper. Ett annat sätt att bidra till barns 

inflytande är att ha demokratiska möten, såsom fritidsråd och möten i mindre grupper 

(Thornberg, 2009). Ackesjö och Dahls (2011) studie visar att de äldre barnen på 

fritidshemmen upplever att deras röster blir bortprioriterade och att de ständigt tvingas 

lämna över sitt inflytande till de yngre barnen på avdelningen. 

  

Elvstrands (2009) resultat visade att det varierade stort både mellan enskilda barns 

möjlighet att vara delaktiga men att även olika situationer påverkade. Hon kom fram 

till att vissa lärare bjöd in barnen mer till barns inflytande och delaktighet, andra 

gjorde det ytterst lite (a.a.). Även Lansdown (2011) fick fram i sin studie att det är en 

ojämn fördelning mellan lärarna om hur mycket inflytande och medbestämmande 
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som överlämnas till barnen. Lansdown anser att de barn som fick minst inflytande var 

dem i behov av extra stöd. Hon menar att de inte fick sina röster hörda.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

I de tidigare forskningsresultaten kan vi se att för barn är relationer en viktig del i 

livet och i fritidshemmets verksamhet. Relationer bidrar till personlig utveckling men 

också en meningsfullhet. För att skapa en trygg verksamhet för barnen behöver de 

relationer som barnen befinner sig i grunda sig i en ömsesidig respekt där alla parter 

lyssnar och visar intresse för varandra.  

 

Tidigare forskning visar också att barn har ett stort behov av relationer och 

likasinnade vänner. I alla gruppkonstellationer förekommer det olika allianser. Vilka 

som är med i allianserna varierar, det kan vara de med lika utseende, lika tycken eller 

de med samma intressen. Att få tillgång till dessa allianser kan vara olika svårt 

beroende på hur sammansvetsade konstellationen är. På fritidshemmet kan det finnas 

många barn med olika intressen, härkomsten och åsikter. För att förena en sådan 

grupp krävs pedagogisk skicklighet. Att bygga relationer är mycket energikrävande 

för barnen. För de barnen med speciella behov kan denna energisatsning upplevas 

vara förgäves. De kan då uppleva att de inte har någon plats i gemenskapen på 

fritidshemmet och då välja att säga upp sin plats. Kanske kan det då hjälpa dessa 

speciellt utsatta barn att använda populärkulturella uttryck. Det öppnar möjligheter 

för att ta lite av ansvaret från dessa barn och tillåta dem att fokusera på andra 

egenskaper som öppnar upp för relationsbyggande. Något som också kan bli 

besvärligt för barnen är att de aktiviteter som utförs på fritidshemmet inte anpassas 

för elevernas kunskapsnivå. Är exempelvis pysslet alldeles för svårt så kan vissa barn 

känna att utmaningarna och kraven är för många och stora. Det kan bidra till en känsla 

av att inte kunna lyckas, vilket kan resultera i en minskad lust att vara på 

fritidshemmet. För att kunna anpassa verksamheten för barnen krävs det en lyhördhet 

hos lärarna. Ibland kan även barnen inflytande förhandla för att få fram sina förslag 

till förbättring eller ändring i verksamheten. Inflytandeförhandlar gör dem genom att 

informera, göra val, motivera, protestera eller komma med förslag. Hur barnen får 

möjlighet till inflytande ser olika ut på olika skolor, men vanligt är att barnen bjuds 

in till ett fritidsråd där alla får lyfta sina förslag och åsikter.  

 

Flera studier visar att digitala resurser som spel och sociala är något som barn finner 

meningsfullt. Sociala medier och spel blir som en följeslagare och som en vän för 

många barn. Barnen upplever att de genom sociala medier och spel får en bättre och 

större social gemenskap. Trots detta råder det mobilförbud eller en tight 

tidsbegränsning på många skolor och fritidshem.  

 

I en antologi om fritidshemmet har Dahl och Ackesjö (2011) gjort en studie där syftet 

är att vinna mer kunskap om varför vissa barn väljer att sluta på fritidshemmet och 

varför andra barn väljer att stanna kvar. Denna studie är den som är mest lik vår. Dock 



 

11 

 

utgår inte deras studie utifrån de fenomenografiska perspektivet vilket gör att vår 

studie kan komplettera med variationer av barns uppfattningar. 
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3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn uppfattar en meningsfull 

fritid på fritidshemmen.  

   

Vad är meningsfull fritid ur ett barns perspektiv i åldrarna tio till tolv år? 

Vilka variationer av uppfattningar framkommer i barns berättelser om en meningsfull 

fritid?  
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4  Fenomenografiskt teoriperspektiv 

 

För att vi ska undersöka vilka uppfattningar barn har av ett visst fenomen använder 

vi oss av det fenomenografiskt perspektivet som fokuserar på kvalitativa variationer 

(Uljens, 1989, Marton och Booth, 2000). Angående fenomenografi uttrycker Uljens 

(1989) följande:  

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Med 

kvalitativ menas här att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll. 

Det meningsinnehåll man intresserar sig för inom fenomenografi är människors 

uppfattningar av olika aspekter på omvärlden. Det man beskriver, analyserar, 

tolkar och försöker förstå är alltså människors uppfattningar (Uljens, 1989 s10) 

Fenomen kan alltså ha olika betydelse för olika människor och utgångspunkten inom 

fenomenografin blir då att undersöka just människors variationer av uppfattningar. I 

fenomenografin finns det två olika perspektiv att förhålla sig till. Dessa kallas för 

första och andra ordningen. Första ordningens perspektiv handlar om att se världen 

på olika sätt och andra ordningens perspektiv handlar om att se människors olika 

uppfattningar av omvärlden (Marton och Booth, 2000, Kroksmark, 1987, 

Uljens,1989) Fenomen kan ha olika betydelse för olika människor och 

utgångspunkten inom fenomenografi följaktligen blir då att undersöka just 

människors olika uppfattningar. I ett fenomenografisk perspektivet är begreppet 

uppfattning centralt.  Uljens (1989) skriver att det finns två olika aspekter av en 

uppfattning. En vad- aspekt och en hur- aspekt (a.a.) För att förklara det 

fenomenografiska perspektivet i relation till vår studie skulle man kunna beskriva det 

genom ett exempel. Vad-aspekten/första ordningens perspektiv: På fritidshemmet 

finns det ett litet rum som kallas för lugna rummet. Rummet är till för att barnen ska 

få möjlighet till rekreation. Hur-aspekten/andra ordningens perspektiv: Barnen 

uppfattar inte att det går att ta det lugnt i det lugna rummet. Till Vad-aspekten räknas 

faktan medan hur- aspekten innefattar uppfattningarna av den.  Dessa två aspekter 

kan inte verka utan varandra enligt Uljens. Vi kommer att fokusera på den andra 

ordningens perspektiv som blir barnens uppfattningar och även använda oss av hur- 

aspekten. Det fenomenografiska perspektivet i vår studie studerar vi meningsfullheten 

på fritidshemmet som ett hur barnen uppfattar den. Forskningsintresset i 

fenomenografi är inte att avgöra hur frekventa de olika svaren är, utan att söka 

variationer och skillnader i de svar som framkommer. I vår studie fokuserar vi på 

barns perspektiv. Det är följaktligen barnen som avgör hur en meningsfull fritid 

uppfattas. Därför har vi valt att inte på förhand fastslå en definition av vad- som är 

meningsfull fritid utan istället låta barnen berätta hur de uppfattar en meningsfull 

fritid. I barnens berättelser kommer vi därför i enlighet med det fenomenografiska 

perspektivet söka efter variationer av barnens uppfattning av meningsfull fritid.   
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5 Metod 

 

Följande kapitel kommer att behandla de metoder som används i studien. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva vår metod, hur vi valde våra informanter och 

vårt tillvägagångssätt. Därefter behandlas studiens genomförande och 

forskningsetiska principer. Slutligen tar vi upp studiens tillförlitlighet och en 

diskussion om metodens för och nackdelar. 

5.1 Val av metod - Kvalitativa intervjuer 
 

Den kvalitativa metoden utgår från att verkligheten kan uppfattas på en mängd olika 

sätt och att det inte finns en objektiv eller absolut sanning (Ahrne och Svensson,2015). 

Den kvalitativa forskningsmetoden är mindre strukturerad och mer flexibel, där vi får 

en större möjlighet att anpassa vår forskning till de resultat vi får fram när vi utfört 

vår studie (a.a). Då syftet med studien är söka varierande uppfattning om hur barn i 

åldrarna tio till tolv år uppfattar som på fritidshemmet så valde vi en kvalitativ metod 

som forskningsansats och intervju som ett verktyg till datainsamlingen. Enligt 

Denscombe (2018) är chansen större för oss forskare att få mer detaljerad information 

genom att intervjua ansikte mot ansikte. De detaljer som kan utläsas vid en intervju 

är hur informanten reagerar och vilken kroppsspråk hen har då kan forskaren få en 

känsla hur hen känner inför frågeställningarna. En annan fördel med en kvalitativ 

metod genom intervju gör det möjligt för forskaren att ställa följdfrågor på så sätt 

kunna fördjupa sig i det som efterfrågas (Ahrne och Svensson, 2015). I en intervju 

kan även okomplicerade frågor ställas men det kan också vara de som ger ett 

innehållsrikt svar (Trost, 2005). 

För att få mer utförliga svar har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerade intervjuer innebär att vi förhåller oss till en mall med frågor, en så 

kallad intervjuguide (Se bilaga A) med de frågor som passar vårt syfte och 

frågeställningar. Informanten har större frihet att utforma sina egna svar under en 

semistrukturerad intervju. Frågorna behöver inte komma i viss ordning och nya frågor 

kan även ställas. Denscombe (2009) poängterar dock att det finns problem som vi kan 

stöta på när vi väljer att intervjua människor. Han tycker metoden kan bli tidskrävande 

och resorna kan bli många. Han varnar för att genomförandet av intervjuer är mer 

komplicerat än vad vi egentligen kan förmoda, för vid intervjuer så går vi som 

forskare gå in med antagande och kunskap om det ämnet som vi intervjuar om och 

detta kan ibland försvåra intervjuerna (a.a.). 

 Barnintervju 

 

Studien grundar sig i barns perspektiv, det vill säga hur barnen uppfattar 

fritidsverksamheten. För att nå studiens syfte med att lyfta fram barnens perspektiv 

behöver vi utföra barnintervjuer. Genom att använda barnintervjuer så frigörs 

möjligheten att lyfta fram barnens uppfattningar och synliggöra barnens tankevärld 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Doverborg och Pramling (2000) lyfter 

dock fram att barn under intervjuer tenderar till att försöka svara det som de tror är 

“rätt” i de vuxnas öron. De vill gärna vara till lags och svarar därför därefter (a.a.). 
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Något som också är viktigt under en intervju med barn är att barnen är motiverade till 

att delta. Är barnen omotiverade blir svaren sporadiska och begränsade (Scott, 2000). 

Scott (2000) anser att det är viktigt att barnen upplever frågorna som meningsfulla 

och möjliga att svara på för att informationen ska bli så uppriktig som möjligt (a.a.). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) föreslår att under en intervju med barn 

bör frågor av vidare karaktär blandas med snävare och mer riktade frågor, det ger 

intervjun en karaktär av ett vanligt samtal med barnen. Bengtsson m.fl. (1998) 

rekommenderar, en ”speglingsteknik”, där intervjuaren ansluter sig och utifrån det 

barnen säger och då med hjälp av barnens egna ord formulerar följdfrågor. 

Exempelvis om barnet nämner att hen tycker att ett rum är otäckt, så kan intervjuaren 

spegla detta och säga ”Du tycker detta rum är otäckt?” På så vis så kommer barns 

formuleringar och associationer att styra intervjun. Vår uppgift som intervjuledare var 

att styra dessa fria resonemang mot konkreta uppfattningar (a.a). Vårt val var att utgå 

från en intervjuguide och en semistrukturerad barnintervju med ett fenomenografisk 

perspektiv.   

5.2 Genomförande 
 

I samband med arbetet med intervjuguiden skrevs också ett missivbrev (bilaga B). 

Missivbrevets uppgift var att informera vårdnadshavarna om studiens syfte men också 

våra skyldigheter i förhållande till arbetet med studien. För att barnen skulle kunna få 

delta i vår studie så behövde vi att ha båda vårdnadshavarnas underskrifter. Vi började 

med att skicka ut ett mail till sex olika rektorer där vi presenterade oss vilka vi var, 

att vi ville intervjua barn och syftet varför vi ville intervjua barnen. På detta mail 

svarade två rektorer som inte var villiga att hjälpa oss. Den första som tackade nej, 

förklarade att skolan inte hade resurser att avsätta. Den andra som tackade nej 

förklarade att skolan nyligen hade gjort en mängd enkäter för fritidshemmets vinning. 

De återstående fyra rektorerna fick vi aldrig något svar av alls. I vår reflektion av 

denna respons var att vi var missförstådda och att rektorerna kanske uppfattade mailet 

som att det krävde mer arbete för dem. Tiden började bli begränsad så istället valde 

vi att ringa och förklara vårt syfte med studien och hur vi skulle gå tillväga. Första 

kontakten blev ett ja utav en rektor där denne var rektor för förskoleklass till årskurs 

nio och vi fick besöka den första skolan strax efter första samtalet.  

Innan besöket hade rektorn informerat alla lärarna på skolan att vi skulle komma, 

vilket underlättade när vi kom med vår information under lektionstid. Vi presenterade 

oss för fyra olika klasser, 3a, 3b, 4a och 4b. Vi berättade kort vilka vi var och vad vi 

gjorde där och vad vi behövde för att genomföra intervjuerna med barnen. Under 

utlämnandet av missivbrevet informerade vi även barnen om syftet med vår studie, 

att valet att delta fortfarande var deras men att de inte kunde delta i studien utan 

vårdnadshavarnas underskrifter. Det lades av stor vikt att informera barnen om att de, 

trots underskrifter, inte behövde delta i studien, samt att de fick lov att ändra sig under 

intervjuns gång. Intervjuerna var planerade dagen efter på morgonen. Vår tanke var 

ursprungligen att enbart intervjua de personer som avslutat sin vistelse på 

fritidshemmet. Men med den tidigare bristande kontakten med rektorerna utgjorde att 

vi ändrade vårt resonemang och önskade intervjua även de barn som gick kvar på 

fritidshemmet, bara de var i rätt åldersgrupp samt hade lämnat in missivbrevet med 

underskrifter av vårdnadshavare.  
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Vi informerade barnen att vi kommer dagen efter för att intervjua de och för att barnen 

skulle få delta påpekade vikten om att ha missivbrev med underskrifter och att 

intervjuerna skedde på deras villkor. Dagen efter gick vi runt i klasserna och tittade 

av hur många som tagit med missivbrev och vilka som kunde tänka sig att delta i vår 

studie. Till vår förvåning fick vi in 19 missivbrev på tre av fyra klasserna. Responsen 

blev större än vad vi kunde hantera under den tidsramen som var planerat. Vi valde 

därför att dela på oss med varsin mobiltelefon och varsin intervjuguide. Vi gjorde ett 

urval ifrån missivbrev med att blanda kön och ålder och delade dessa med varandra. 

Sedan gick vi till de olika klasserna och plockade ett varsitt barn i taget och frågade 

ytterligare ännu en gång om det kändes bra om vi fick ställa några frågor samt om vi 

fick lov att spela in deras svar. Vi placerade oss utanför klassrummen på lediga 

bänkar. Innan vi började att intervjua barnen var vi noga med att påtala för barnen att 

det inte finns några rätt eller fel, att vi bara är genuint nyfikna av barnens 

uppfattningar och att de när som under intervjun fick avbryta utan att ge oss någon 

förklaring. I den andra skolan gjorde vi på samma sätt att vi presenterade oss, delade 

ut missivbrev, återkom nästföljande dag och intervjuade de barnen. 

 Databearbetning med ett fenomenografisk perspektiv 

 

Innan vi påbörjade nästa intervju med barnen så gjorde vi en löpande analys, detta 

genom att diskutera muntligt med varandra vad vi hade fått för svar utav barnen 

nyligen intervjuat. På detta sätt utvecklades nya frågor till nästkommande intervju 

som kunde vara relevanta för vår studie. När vi genomförde alla intervjuer använde 

vi oss av våra mobiltelefoner för att spela in samtalen med barnen för att sedan 

transkribera dessa. Transkribering innebär att tal överförs till skrift och det gör det 

lättare att genomföra detaljerade sökningar samt göra jämförelser mellan insamlade 

data (Denscombe, 2018). Vi tog enskilt ansvar för de intervjuer vi genomförde och 

det transkriberade materialet delades i ett gemensamt dokument i Google drive vilket 

gav en helhetssyn av insamlat material. Bearbetningen av data var en tidskrävande 

process men när allt var transkriberat så var det till en stor fördel när vi skulle 

analysera resultatet. Vårt förhållningssätt var att utgå ifrån fenomenografisk 

perspektiv när vi gick igenom all data. Vi letade efter variationer av barns 

uppfattningar om meningsfull fritid i textmassan. Vårt sätt att hitta mönster och teman 

var varierande. En av oss gjorde en sökning på återkommande ord och skrev ner en 

så kallad tankekarta för att hitta gemensamma nämnare. En av oss läste, pausade och 

för att sedan läsa igen för att upptäcka nya variationer i svaren. Vi diskuterade med 

varandra via telefon eller när vi satt i bilen gemensamt, vilka teman som vi tyckte oss 

se. Denscombe (2009) skriver att det är en fördel att kategorisera datainsamlingen till 

relevanta teman så vi sökte efter liknelse eller återkommande svar och kom fram till 

tre teman som vi kommer att presentera i resultatet. 

 Urval och tillträde 

 

Urvalet på den första skolan skedde genom tillgänglighetsurval av skola (Hayes, 

2000). Tillgänglighetsurval innebar att den tillfrågade skolan fick en förfrågan om att 

delta i studien och skolans rektor tackade ja. De barn som fanns på denna skolan i 

årskurs 3 och årskurs 4 blev det tillgängliga urvalet (a.a). Årskurserna valdes, då de 
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representerar den grupp av barn vars uppfattningar var av intresse att undersöka hur 

deras uppfattningar var kring fritidshemmet. Den första skolan är en f-9 skola och har 

ca 700 barn. Fritidsavdelningar är uppbyggda med en avdelning för förskoleklass till 

årskurs ett och en för årskurs två till årskurs fem. Fritidsgård från årskurs sex till 

årskurs nio. När vi sedan fått tillträde att besöka årskurs 3 och årskurs 4 var vi tvungna 

att göra ett urval av enbart de barn som vi fått godkännande av båda vårdnadshavarna 

genom ett så kallat missivbrev. Ur detta urval intervjuades tio barn.  

Urvalet av den andra skolan blev som författaren Denscombe (2009) har valt att kalla 

för bekvämlighetsurval. Detta urval innebär att forskaren använder det första som 

finns till hands eller det forskaren har att tillgå och används oftast när forskarens tid 

och pengar är begränsade (a.a) I vårt fall blev tiden en begränsning därför valdes en 

skola som vi hade kontakt med till sedan tidigare. Ur alla årskurser valdes årskurs 

fyra med motivering att vi inte hade någon personlig anknytning med dessa barn samt 

att de representerar den grupp vi sökte och på så sätt kunde vi få fram så korrekta 

resultat som möjligt. Denna andra skola är en f-6 skola och har ca 300 barn. 

Fritidsavdelningar är uppbyggda med en avdelning för förskoleklass, en för årskurs 

ett, en för årskurs två och en äldre fritids från årskurs tre till sex. Vi intervjuade fem 

barn från denna skola efter att fått godkännande av båda vårdnadshavarna. 

Sammanfattningsvis genomfördes 15 stycken intervjuer på två olika skolor i södra 

Sverige. Informanterna var tio och elva år och var både tjejer och killar. Intervjuernas 

längd och inspelnings material sträcker sig mellan 7-11 minuter. Utav de 15 

barnintervjuer transkriberades 12 av dessa. Detta för att de sista två intervjuerna inte 

tillförde någon nyare nyans Avslutningsvis så gjordes urvalet för att få en variation i 

uppfattningar inom informant gruppen, som är det centrala i en fenomenografisk 

studie (Marton & Booth, 2000). 

 Etiska överväganden 
 

I vår studie utförde vi barnintervjuer och då är det viktigt att tänka på att dessa barn 

ännu inte är myndiga. För att få utföra dessa intervjuer krävde det då att vi 

informerade samt fick samtycke av vårdnadshavare samt barnen själva. Barnen fick 

också, i enlighet med den goda forskningsetiken, i förväg få reda på syftet med 

intervjuerna. Vetenskapsrådet (2017) har formulerat forskningsetiska principer som 

forskare ska rätta sig efter och dessa forskningsetiska principer ska noggrant 

efterföljas och byggas på de fyra huvudkraven. I de kraven finns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet ska forskaren informera informanterna om deras uppgift 

samt vilka villkor som gäller för deras deltagande av forskningen. Gällande 

informationskravet har varje barn blivit informerad om uppsatsens syfte både vid 

utlämning av missivbrev och vid själva intervjutillfället. Barnen har haft friheten att 

när som helst innan eller under intervjun avbryta om barnen tycker att det känns fel 

eller inte vill delta. Samtyckeskravet så ska forskaren inhämta informanternas 

samtycke. Är denne under 15 år så skall samtycke även inhämtas från 

vårdnadshavare. Hänsyn till samtyckeskravet togs i form av utskick till barnens 

vårdnadshavare med information om deras barn får delta i intervjun och uppsatsen. 
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Båda vårdnadshavarnas underskrifter behövdes för att barnen skulle få delta i 

intervjun. Alla som ingick i denna undersökning ska ges största möjliga 

Konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att det material som vi fick in ska vara 

hemligt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av undersökningen. 

Kravet har en nära koppling med frågan om offentlighet och sekretess. Den sista 

forskningsetiska principen är nyttjandekravet som innebär att det insamlade 

uppgifterna om enskilda personer för forskningsändamål, får inte lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Både konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet har beaktats på ett sådant sätt att alla barnen har anonymiserats 

genom att ha fått fiktiva namn under hela processen och svaren har behandlats 

konfidentiellt. Med avseende av person, kön och namn på skola så har all intervjudata 

anonymiserats. All data från intervjuerna kommer endast att användas i vetenskapligt 

syfte och det är enbart vi som utfört studien som har tillgång till materialet som 

används i denna studie. 

5.3 Studiens trovärdighet - reliabilitet och validitet 
 

Enligt Dimenäs (2007) bör vi som forskare kunna argumentera för det resultat vi har 

fått fram i våran studie och med det kunna uttala vilken validitet/giltighet, och 

reliabilitet/ tillförlitlighet vårt resultat har. Validitet handlar om att att studera det som 

är avsikten att undersöka och de som läser resultatet ska kunna förstå det utan en 

tidigare förförståelse (Dimenäs, 2007). För att öka tillförlitligheten har alla intervjuer 

spelats in och sedan transkriberats.  Reliabilitet eller att resultatet är tillförlitligt 

innebär att det stämmer med verkligheten (Dimenäs, 2007). Reliabiliteten ökar om 

det är mer än en forskare som granskar resultaten och kommer fram till samma 

slutsats. I och med att vi var två som genomförde och granskade datainsamlingen så 

drog vi nytta av det och kunde även på så vis höja reliabiliteten. Ett annat sätt att 

förhöja reliabilitet är att spela in intervjuerna och då kommer allt med som har sagts 

(a.a.). Mindre verkligt är det om vi påstår att detta gäller alla barn som slutat på 

fritidshemmet. Ett påstående som berättar att alla anser något kan lätt falsifieras och 

reliabiliteten sänks.  

5.4 Metoddiskussion 
 

Att invänta svar på mail från rektorer visade sig vara en väldigt tidsödande process 

och i efterhand ser vi att telefonsamtal direkt med rektorerna hade varit mer givande 

och hade gett oss mer datainsamling. Då vi vill förstå barns personliga uppfattningar 

om fritidshemmet använde vi oss av den kvalitativa forskningsmetoden och 

semistrukturerade intervjuer vilket gav oss möjligheten att få en närmare förståelse ur 

ett barns perspektiv över fritidshemmets verksamhet. Det resultat som framkom 

utifrån de semistrukturerade intervjuerna blev väldigt brett något som i efterhand 

underlättat det fortsatta arbetet.  Vid intervjuerna kom barnen med intressanta svar 

som krävde följdfrågor. Efter att analyserat datainsamlingen kunde vi utläsa att vi 

hade behövt ställa fler frågor till en del av barnen men kroppsspråket eller tiden blev 

en avgörande faktor varför detta uteblev. Med kroppsspråket menar vi att vi såg på 

barnen att de ville avsluta intervjun, de var korta i sina svar och ibland kollade de på 

klockan. Valet av den kvalitativa metoden passade vårt syfte och frågeställningar och 
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hade varit svårare att använda sig av en annan metod så som exempelvis 

observationer. Observationer hade gjort att vi fått tolka barnens upplevelser istället 

för deras uppfattningar och istället då använts oss av ett barnperspektiv. Genom att 

samtala med barnen fick vi direkt information om deras uppfattningar och i och med 

det fick vi också svar på våra frågor genom ett barns perspektiv. Det empiriska 

materialet har funnit nära till hands via Google drive på datorn och underlättat när vi 

analyseras och diskuterat resultatet vi fått fram från våra barnintervjuer.  
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6 Resultat  

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Studiens syfte är att bidra med kunskap om 

hur barns variationer av uppfattningar kring vad barnen anses vara meningsfullt på 

fritidshemmet. För att kunna förstå och följa barnens uppfattningar av meningsfullhet 

är kapitlet strukturerat i tre övergripande teman. Tematiseringen innehåller relationer 

på fritidshemmet, rekreation på fritidshemmet samt progression på fritidshemmet. 

Under våra huvudteman presenteras sedan underteman med mer fördjupade analyser.  

 

6.1 Relationer på fritidshemmet 
 

Relationer är ett centralt tema i barnens berättelser av hur de uppfattar en meningsfull 

fritid. Fritidshemmet kan både bidra till- och begränsa barns relationer i 

verksamheten. I temat kommer vi att visa variationer av hur barn uppfattar relationer, 

både mellan kamrater och lärare. Enligt barnens variationer av uppfattningar är temat 

uppdelat i fyra olika underteman, Fritidshemmet som arena för kamratrelationer, 

Fritidslärare som stöttepelare, Fritidshemmet som begränsning för kamratrelationer 

och Aktiviteter som grund för kamratrelationer.  

 Fritidshemmet som arena för kamratrelationer 

 

Utifrån barnens intervjusvar kan vi tydligt utläsa att relationer är något som är viktigt 

för barnen. Denise är ett av de barn som fortfarande går kvar på fritidshemmet under 

intervjutillfället. På frågan vad hon gör om hon inte har några vänner som hon brukar 

umgås med på fritidshemmet svarade hon.  

 

“Det kan vara skönt ibland. Då får man en chans att leka med andra och få nya 

kompisar.” Denise 
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Denise förklarar att hon kan tycka att det är skönt när hennes bästa kompis inte är på 

fritidshemmet. Hon menar att hon då får en chans att leka med andra. Denise berättar 

vidare att hon inte tänker så mycket på vilka som hon leker med på fritidshemmet. 

Hon menar att om hon ser några som gör något kul så frågar hon om hon får vara 

med. Denise avslutar svaret med 

 

“Men ibland kan jag känna mig ensam.” Denise                                 

 

För Denise är det viktigt att ingå i en relation oavsett om det är gamla eller nya 

kamrater, bara hon inte blir ensam. Även Angelica beskriver vikten av relationer  

 

“Det var väl typ för att mina kompisar inte var där lika länge och då fick jag vara 

ensam då var det inte lika kul och så.” Angelica 

 

Angelica beskriver att hennes vänner gick hem tidigare från fritidshemmet än vad hon 

själv gjorde. När vännerna gick hem uppfattade hon inte fritidshemmet som lika 

meningsfullt som när vännerna var där. Fritidshemmet ger alltså intrycket av att vara 

meningsfullt för dessa barn så länge de inte få en uppfattning av att vara ensamma. 

Fritidshemmet som arena för relationer bli därför till stor betydelsefullhet.  

 

Temat visar att uppfattningen av fritidshemmet som en arena för kamratrelationer 

varierar mellan barnen. Barnen menar att det kan vara skönt när inte de allra närmsta 

kamraterna är på fritidshemmet. De uppfattar då att de har en chans att leka med andra 

barn. Några barn menar också att de kan känna sig ensamma på fritidshemmet ibland 

och att en del av meningsfullheten med att vara på fritidshemmet då försvinner. 

 Fritidslärare som stöttepelare i relationer 

 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram fritidslärarens roll och vilken betydelse en bra 

relation mellan barn och lärare kan ha. Angelica är ett av de barn som under sin tid 

på fritidshemmet känt en oro över att bli ensam när vännerna går hem. Hon uppfattade 

stödet från lärarna som bristfälligt. Hon förklarar att om hon hade gått kvar på 

fritidshemmet hade hon haft en önskan om att lärarna kunde vara mer delaktiga och 

“vara kompis” om någon kände sig ensam.  

 

“kanske att dem, dem som inte hade haft någon att var med hade kanske fått 

spela med lärarna typ”. Angelica 

 

Angelicas citat visar att hon har uppfattningen av att lärarna inte är tillgängliga på 

fritidshemmet. Hon menar att om vännerna går hem så hade lärarna kunnat agera 

genom att själva bjuda in till en aktivitet. Ett annat exempel där barnen kan uppfatta 

lärarnas närvaro som bristfällig berättar Amanda om. Hon återger en situation som 
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hon själv väljer att kalla för andra världskriget. Berättelsen illustrerar en konflikt 

mellan henne och en pojke i en av fritidshemmets lokaler. 

“Det var typ en gång som jag typ stor bråkade med en som går i vår klass, jag 

kallar det andra världskriget. Han slet av mig mitt örhänge, han slet av mig så 

den hamna på marken. Ingen har fått reda på det riktigt.” Amanda 

 

Att hon berättar för oss att ingen tidigare har fått veta om andra världskriget tyder på 

en uppfattning av att det funnits en brist i relationen mellan lärare och barn. En annan 

situation som beskriver en bristfällig relation mellan barn och lärare är Amandas 

förklaring på vad som hade fått henne att gå kvar tills hon går i årskurs sex. 

 

“Att de mindre barnen skulle inte, för när vi var i ett rum så kom alltid dem och 

sa nu vill vi ha det här rummet. Vi som var lite äldre höll på spela boll typ, 

sparka på varandra, hihi, men så kom de in och tog över hela rummet. Men så 

sa vi typ att nu är vi här. Så hämtade de typ läraren och sa att vi hade varit 

jätteelaka. Tvåorna fick alltid bestämma film. Att det var varierat och att det 

fanns tid på rummen så inte ett barn kan sitta där hela grejen.” Amanda 

 

Citatet indikerar på att även här lider relationen mellan lärare och elev av brister. 

Amanda förklarar att de alltid är de yngre som får bestämma vare sig det gäller vilken 

film som ska ses eller i vilket rum de vill vara i. Amandas citat visar att hennes 

förtroende för att lärarna ser på situationen objektivt inte är särskilt högt. Hon har 

uppfattningen att de vuxna alltid tar de yngre barnens parti. Axel berättat att han 

gillade att umgås med vännerna i fritidshemmets källarlokaler. Han fortsätter och 

berättar att 

 “det inte var så mycket lärare där nere för de var uppe och fixade med allt 

annat.”  Axel 

 

Axels berättelse hänvisar till att lärarna inte var särskilt närvarande under barnens tid 

på fritidshemmet.                                                

 

Detta tema visar på uppfattningar av att det ofta finns brister i relationen mellan lärare 

och barn. Citaten i temat indikerar på att lärare ofta upplevs ta de yngre barnens parti 

samt inte vara lika närvarande när barnen blir äldre. Lärarna uppfattas inte som en 

stöttepelare i barnens vardag på fritidshemmet.  

 Fritidshemmet som begränsning för kamratrelationer 

 

Detta tema kommer att visa på uppfattningen att fritidshemmet begränsar barnens 

kamratrelationer. Relationer är något som barnen uppfattar som väldigt viktigt. De 

finner meningsfullhet och glädje när de är med sina vänner. Barnen berättar att de 

inte uppfattar samma meningsfullhet när vännerna går hem. I citatet förklarar Erica 
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varför hon inte längre ville vara kvar på fritidshemmet samt vad som hade fått henne 

att kunna tänka sig att vara kvar längre.   

“Jag har ju inte så många kompisar som går där då blir det inte så roligt. För 

om mina kompisar hade gått där då hade jag kanske jag hade gått till sexan” 

Erica. 

Citatet visar en illustration av uppfattningen att vänner är det som utgör ett centralt 

inslag i det som är barns meningsfulla fritid. Då kamrater slutar på fritidshemmet kan 

det då som Erica säger få konsekvensen att hon slutade på fritidshemmet tidigare än 

hon skulle gjort om fler kamrater gått kvar. Ytterligare ett exempel på uppfattningen 

att kamrater utgör en central del i den meningsfulla fritiden för barn är Axels citat 

nedan. 

“Jag hade inte så många kompisar kvar där. De flesta hade redan slutat då. Det 

var inte kul då.” Axel 

Citaten utgör en illustration om att meningsfullheten tenderar att försvinna för barnen 

när deras kamrater slutar på fritidshemmet, vilket kan leda till att de också slutar på 

fritidshemmet så som i Ericas exempel. Vidare i intervjun berättar Erica att hon kan 

uppfatta det som lättare att leka med kamraterna hemma än vad det är att leka med 

kamrater på fritidshemmet.  

“Vi kanske håller på rätt mycket med telefonerna. och det är en liten annan sak. 

Man har ju grejer hemma som man inte har i skolan.” Erica 

Erica beskriver att hon anser att det kan vara lättare att leka med kamrater hemma 

eftersom flera av deras lekar involverar telefonerna. Telefoner är något som 

fritidshemmet har förbjudit på avdelningen som Erica går på. De förbud som kan 

finnas i fritidshemmets lokaler kan alltså uppfattas som en begränsning för barnen. 

Ett annat exempel på hur barn kan uppfatta begränsningar i fritidshemmet är Olle som 

berättar att han inte fick gå mellan avdelningarna trots att hans vänner gick där. På 

frågan hur fritidshemmet skulle se ut om Olle fick bestämma svarade han; 

 “Att man få gå upp till andras fritids om man har någon kompis där. Jag hade 

en kompis som jag inte fick leka med. Att man fick gå till dem andra.” Olle 

Olle uppfattade alltså en begränsning som innebar att han inte fick leka med sina 

kamrater från andra avdelningar. 

  

Sammanfattningsvis visar detta tema på begränsningar för kamratrelationer på 

fritidshemmets arena. Begränsningar kan komma till uttryck på många olika sätt, en 

begränsning kan vara att kamraterna går hem och barnen uppfattar det som att en del 

av deras meningsfullhet tas ifrån dom. En annan form av begränsning kan vara de 

olika förbud som finns på fritidshemmet. Förbuden kan då hindra barnen från att göra 

det som de finner meningsfullt tillsammans med sina kamrater.  
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 Aktiviteter som grund för kamratrelationer 

 

Flera barn ger uttryck för att det som de saknar mest med fritidshemmet var de större 

aktiviteterna. De förklarar att det är svårare att få till en exempelvis fotbollsmatch 

hemma än vad det är på fritidshemmet.  

“Jag kan sakna väldigt mycket för det är egentligen mycket roligare att gå på 

fritids än att sitta hemma eller i bilen hela tiden. För på fritids körde vi olika 

tävlingar, typ fotboll och den som kan, till exempel den som kan göra snyggast 

hopp på madrassen och så där.” - Axel. 

Det som genomsyrar de aktiviteter som Axel beskriver är att det är styrda aktiviteter 

som innebär att det är många deltagare. Barnen uppfattar gemenskapen i aktiviteten 

som central. Ett annat exempel på barns uppfattningar av aktiviteter som en grund för 

relationer berättar Olle om. Han berättar också att han hade kunnat tänka sig att gå 

kvar till årskurs sex om det var lite mer aktiviteter.  

“Alltså lite mer aktiviteter, lite varierade, kanske man kör datten ena gången så 

kanske man kan köra brännboll eller kurragömma. Eller kan man köra basket.” 

- Olle.  

Citatet ifrån Olle är att Olle uppfattar större aktiviteter som något spännande och 

relationsbyggande. Även Julia delar uppfattningen om styrda större aktiviteter som 

något spännande och roligt. Hon berättar om en aktivitet som hon kallar för challenge. 

Hon förklarar att det som är roligast med aktiviteten är det bryter gränserna mellan 

avdelningarna. Det är något alla gör tillsammans förklarar hon.  

“Något roligt, som challengers. Man gör det tillsammans mellan avdelningarna.” 

Julias citat visar på uppfattningen att det är roligt att vara på fritidshemmet när 

gemenskapen även öppnas upp mellan de olika fritidshemsavdelningarna på skolan.  

Sammanfattningsvis visar avsnittet på variationer av barns uppfattningar om 

aktiviteter som grund för kamratrelationer. Barnen menar att det är roligt när 

fritidshemmet skapar stora aktiviteter som möjliggör ett stort deltagande även mellan 

avdelningarnas gränser. Dessa aktiviteter uppfattas som ett erbjudande av en 

meningsfull fritid på fritidshemmets arena. 

6.2 Rekreation på fritidshemmen 
 

Något som är frekvent i de utsagor som barnen berättar för oss är uppfattningen av 

omöjlighet till rekreation på fritidshemmet. Enligt barnens berättelser så är 

rekreation något som är betydelsefullt för deras meningsfullhet. Temat uppdelat i tre 

olika underteman, Rekreation – en bristvara på fritidshemmen, Digitala resurser – 

en avslappning för barn och Miljö för rekreation.    

 Rekreation - en bristvara på fritidshemmen 

 

I de insamlade intervjusvaren går det att utläsa att något som barnen finner 
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meningsfullt är möjligheten till rekreation. Flera barn berättar att de gillar att bara ta 

det lugnt, spela spel, och vila när de kommer hem efter en skoldag. 

“Det är så stökigt och så” Erica 

Erica förklarar att hon uppfattar det som att hon inte kan ta det lugnt på fritidshemmet. 

Hon beskriver att det har blivit så stökigt där. Rekreation är något som uppfattas som 

bristfälligt av barnen i undersökningen. Barnen själva berättar att de är trötta efter 

skolan och att de bara vill hem och ta det lugnt. De uppfattar att de inte kan göra det 

på fritidshemmet. 

“Nämen alltså, det var, jag orkade inte gå på fritids efter skoldagarna, med tanke 

på att jag slutade så sent, tycker jag. Och då så orkar inte jag. Att jag kommer 

hem och lägger mig på soffan och slappa en stund och ta det lite lugnt.”  - Olle 

Olles svar syftar till att visa på en uppfattning av att hans vilja att gå hem direkt efter 

skolan kommer från en avsaknad av möjlighet till rekreation på fritidshemmet. 

 Digitala resurser - en avslappning för barn 

 

Digitala resurser är något som ofta anklagas för att stressa människan. Men enligt 

barnen i vår studie är digitala resurser inte till ondo. De uppfattar dessa som något 

meningsfullt och avslappnande där de får använda sin fantasi. De berättar att de 

liksom kommer in i en annan värld där benen får vila och de inte längre behöver 

begränsas av verkligheten. Barnen menar att när de spelar spel eller kollar på något 

de tycker om så blir det som en flykt från deras riktiga liv för en stund. Denise 

förklarar att när hon kommer hem från skolan så är hon trött och behöver ta det lite 

lugnt. När vi frågar vad hon gör när hon tar det lugnt och slappnar av berättar hon att 

hon gillar att spela en stund. På frågan hur det kommer sig att hon känner sig 

avslappnad när hon spelar svarar hon att hon inte behöver fokusera på saker runt 

omkring, utan kan lägga sitt fokus på bara en sak.  

“Man behöver inte koncentrera sig om runt omkring, bara koncentrera sig på en 

sak” Denise. 

Denise beskriver att hon finner det avslappnande att få spela en stund när hon är trött 

efter skolan. På ett av de två fritidshem som vi besökte fick barnen spela på särskilda 

dagar. Dock under en tidsbegränsning. Olle uppfattar tiden som för kort att spela på. 

Han hade velat att tiden var längre så att de kunde komma igång ordentligt med spelet 

innan det var dags att gå. Att det inte var alla dagar i veckan som de fick spela hade 

han inga invändningar på, men att tiden var knapp var ett bekymmer. Många av de 

barn som vi talat med som går hem efter skolan berättar att de går hem för att slänga 

sig på soffan en stund och spela eller kolla på film. 

“Jag brukar vara hemma själv så jag brukar spela tv-spel, äter och sover och gör 

läxor.” Wilma. 

På fritidshemmet där det inte finns några tv-spel saknade barnen de digitala 

resurserna. De berättade att om de hade funnits tv-spel på fritidshemmet så hade det 
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varit större chans att de stannat kvar. Jesper tror också att fler hade velat vara kvar på 

fritidshemmet om det kom in något spel någon dag i veckan. 

“Om de kanske la in något spel som man fick använda en gång i vecka som ett 

gammalt Nintendo eller X-box” Jesper.  

Detta avsnitt visar på barns variationer av uppfattningar av rekreation genom 

användandet av digitala resurser. Flera barn i studien visar uppfattningar av att det är 

avslappande och meningsfullt att sitta framför ett digitalt spel eller att titta på en film.  

 Miljö för rekreation  

 

Miljön på fritidshemmet uppfattas som stökig av barnen. Det trots att det är stora 

öppna ytor blandat med mindre “mys” rum. Även när barnantalet inte är högt 

uppfattas fritidshemmet som stökigt av barnen. De beskriver att de saknar ett rum där 

de bara kan ligga och slappa.  

“hm att ha någon liten hörna om man inte vill göra något. Så kan man sitta där 

och göra, ah bara sitta där och slappa. ”Jenny  

På en av de två skolor som vi besökt fanns det ett “lugna-rummet” på fritidshemmet. 

Trots denna ansats till att skapa möjlighet till rekreation ansåg barnen inte att det fanns 

plats och tid för rekreation på fritidshemmet. De berättar att de saknar ett rum där de 

få “hänga” och vara ifred från andra barn. 

“Att jag som var lite äldre, liksom varje gång man som lite äldre satte sig 

någonstans för att få vara ifred så kom det typ 3000 småungar och bara HEEEEJ. 

Så något ställe där man fick vara ifred vore trevligt” Wilma 

På en av skolorna var avdelningarna åldersblandade från årskurs två och på den andra 

från årskurs tre. På skolan med åldersblandat från årskurs två berättade barnen att 

“småungarna” kom in och störde hela tiden och att de alltid fick lämna mycket hänsyn 

till dem som var yngre. Att om de bad om att få vara ifred så gick tvåorna och sa till 

en lärare och då fick de äldre flytta på sig i alla fall. På skolan där barnen var 

åldersblandade från årskurs tre och upp var det ingen som gav uttryck för att de blev 

störda av de som var yngre men menade att de i alla fall inte kunde ta det lugnt på 

fritidshemmet. För att lugna rummet verkligen skulle användas till det som det var 

menat för kom barnen med förslag.  

“Man kan få vara en viss stund där inne och ta det lite lugnt och sen få byta för 

dem som vill ha, eller vill ta det lugnt.” - Olle   

Olles citat beskriver att han hade velat ha ett rum där bara de som vill ta det lugnt får 

turas om att vara. 

De citat som uttrycks i resultatet visar på att barnen inte delar de vuxnas uppfattningar 

av att de erbjuds rekreation på fritidshemmet. Barnen på de två olika skolorna 

uppfattar inte att det finns någon miljö för rekreation där de kan ta det lugnt på 

fritidshemmet, något som de berättar att de saknar. 
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6.3  Progression - på fritidshemmen 
 

Fritidshemmen ska vara en plats för stimulerande lärande samt en meningsfull fritid. 

Här varierar barnens uppfattningar. Flera barn kan sakna fritidshemmets verksamhet 

och de aktiviteter som utfördes under dess regi medan andra tyckte att fritidshemmet 

slutade vara kul redan efter något år i verksamheten.  

“ja att det kom typ nya saker, det var nästan samma sak hela tiden. På ett år hann 

jag göra allting så det var väldigt tråkigt tyckte jag. ”Amanda  

Progression mellan avdelningarna är något som är relativt vanligt i de svenska 

fritidshemmen men flera barn uppfattar att progressionen slutar när de kommer upp i 

ålder. Erbjudandet av aktiviteter uppfattas vara samma i trean som det är i fyran. 

Barnen i studien ger uttryck för att gilla att utveckla och skaffa nya kunskaper.   

“å kanske amerikansk fotboll så man kan kasta till varandra så man få öva på 

något nytt, jag gillar att lära mig saker som man inte kan.” Kalle 

Julia tycker lika som Kalle att det skulle vara kul att få prova lite mer nya saker men 

det får inte vara för svårt berättar hon. Julia berättar vidare att på hennes skola är det 

inte någon progression som hon tänker på. Det blir en liten skillnad när hon ska börja 

fyran nästa år säger hon i nästa andetag. För i fyran får man använda mobilerna. På 

frågan om det ska bli roligt svarar Julia;  

“Ja och nej. Jag vill inte bara sitta med telefonerna.”  Julia  

Julia är tveksam till om det kommer att bli kul när telefonerna blir tillåtna på 

fritidshemmet. Hon menar att hon inte bara vill sitta med telefonerna hela tiden. 

Någon annan form av progression vet inte Julia om. Det får man veta i fyran berättar 

hon. Hon vet inte om fyrorna får göra något annat än vad hon får i dagsläget. Hon är 

inte heller helt säker på om hon vill gå kvar på fritidshemmet efter sommaren. Jenny 

tror att fler hade kunnat tänka sig att gå kvar på fritidshemmet om det var lite större 

och fanns lite mer grejer att göra. Kalle berättar att han känner sig lite begränsad på 

fritidshemmet ibland. Han gillar inte att när de ska använda saker på fritidshemmet 

behöver de alltid fråga om lov, de behöver en nyckel för att komma åt grejerna. Han 

förklarar att han förstår varför grejerna behöver vara inlåsta men han tycker inte att 

det är så kul då. På frågan vad Kalle tror hade fått fler att gå kvar på fritidshemmet 

svarar han;  

“Lite mer Fri-tid” – Kalle 

Sammanfattningsvis visar kapitlet progression att barnen inte uppfattar någon form 

av progression i fritidshemmets verksamhet och barnen ger uttryck för att de blir 

uttråkade av utbudet redan efter något år i verksamheten. I avsnittet uttrycker Kalle 

att han tycker att det är roligt och meningsfullt att få utmanas och testa nya saker 

medan Julia också tycker att det är roligt att lära sig nya saker men är rädd att det ska 

bli för svårt. En tydlig progression är således viktigt för barnens uppfattning av en 

meningsfull fritid.  
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6.4 Resultat Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet på variationer av uppfattningar av vad som 

utgör en meningsfull fritid ur ett barns perspektiv.  

 

Barnen i studien visar på uppfattningar om att de kan känna sig begränsade att skapa 

och upprätthålla relationer på fritidshemmet. Begränsningen som de ger uttryck för 

att de uppfattar kan vara från både deras bästa kamrater samt fritidslärarna på 

avdelningen. Barnen förklarar att begränsningen från deras bästa kompis kan yttra 

sig på ett sätt som innebär att de känner sig begränsade från att skapa nya 

kamratrelationer. Trots detta uppfattar barnen också att vara ensam hämmar deras 

möjlighet till en känsla av meningsfullhet i verksamheten. En annan begränsning 

som barnen uppfattar på fritidshemmet kommer från fritidslärarna. Begränsningen 

kan vara de regler som lärarna har bestämt. Enligt några av barnen i studien 

uppfattas reglerna som begränsande. Flera barn har en uppfattning av att känna 

meningsfullhet och möjlighet till rekreation när de får använda sina mobiltelefoner, 

spela tv-spel eller spela på en Ipad. Något som dock var mer eller mindre förbjudet 

på båda de fritidshem som barnen vistades på. Möjlighet till rekreation är något som 

för barnen uppfattas som meningsfullt. Dock menar barnen att möjligheten till 

rekreation är ytterst begränsad. De syftar till att det inte finns någon miljö att vistas i 

om de vill ta det lugnt en stund på fritidshemmet.  

Resultatet behandlar också uppfattningen av att relationen med fritidsläraren kan vara 

bristande för barnen. Barnens utsagor indikerar på att de uppfattar det som att lärarna 

ofta tar de yngre barnens parti i konflikter, men också att lärarna blir mindre 

närvarande i verksamheten när barnen blir äldre. Några av barnen förklarar att de har 

en uppskattning för de aktiviteter som lärarna kan erbjuda på fritidshemmet. Barnen 

menar då att det finns en möjlighet till en meningsfullhet genom att aktiviteterna kan 

få många deltagare och även sträcka sig mellan avdelningarna. Andra barn har 

uppfattningen av att det bara är samma aktiviteter som upprepar sig år efter år. De 

förklarar att de saknar utmaningar i form av progression. De vill lära sig nya saker 

berättar dem. Andra barn menar dock att utmaningarna inte får bli för stora. 

Sammanfattningsvis berättar resultatet att barn behöver ha möjligheter till 

utvecklande kamratrelationer, möjligheter till rekreation samt en tydlig progression 

för att uppfatta fritidshemmet som meningsfullt att vistas på.  
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7 Diskussion  

I en antologi om fritidshemmet har Dahl och Ackesjö (2011) gjort en studie där syftet 

är att vinna mer kunskap om varför vissa barn väljer att sluta på fritidshemmet och 

varför andra barn väljer att stanna kvar. Studien som de gjort är den som vi funnit 

mest lik vår egen. Vår studie är dock olik deras på så sätt att vi har använt oss av de 

fenomenografiska perspektivet. Det innebär då att vår studie visar på en 

variationsrikedom som deras studie inte innehåller. Ackesjö och Dahls studie visar på 

fyra olika teman som ligger till grund för varför vissa barn slutar på fritidshemmen 

medan andra stannar kvar. De teman de kom fram till var betydelsen av kompisar, 

organisation och struktur, omöjlighet till inflytande samt att åldersanpassa 

verksamheten. Vår studie visar dock på andra aspekter som påverkar barnens 

meningsfullhet. Det som barnen i vår studie uppfattar som viktigast för att ha en 

meningsfull fritid är relationer, möjlighet till rekreation samt progression i 

verksamheten. Vår studie motsäger på så sätt vissa av de aspekter som Ackesjö och 

Dahl (2011) framhåller som de mest väsentliga för barns närvaro på fritidshemmet. 

7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att få en närmare uppfattning av vad barn, i åldrarna tio till tolv 

år, anser är meningsfullt på fritidshemmet. Frågeställningarna som vi ställde oss var:  

 Vad är meningsfull fritid ur ett barns perspektiv?  

 Vilka variationer av uppfattningar framkommer i barns berättelser om en 

meningsfull fritid? 

Något som barnen i vår studie lyfter fram är betydelsen av kamratrelationer på 

fritidshemmet. Barnen i studien uppfattar en meningsfullhet när de är tillsammans 

med sina vänner. Det stämmer överens med det resultat som Ackesjö och Dahl (2011) 

presenterade i sin studie. I vår studie berättar flera barn att de går hem direkt efter 

skolan till följd av att de inte har så många vänner som vistas på fritidshemmet. Det 

stämmer in på resultatet i flertalet studier (se ex; Audas, Williams, 2001; Jordan, Lara, 

Mcpartland 1994, Dahl, 2011; Ackesjö, Dahl, 2011). Våra resultat visar dock också 

på uppfattningen att bästa vänner kan begränsa möjligheten till att skapa och 

upprätthålla nya relationer. Det är något som även Blidings (2004) forskning visar. I 

de handlingsrepertoarer som Dahl (2014) har skrivit om förklarar hon att lärare ibland 

kan hjälpa barnen att få kontakt med andra genom att styra dem in i gemenskapen. 

Att styra in barnen i gemenskap kan vara ett sätt att få barnen att upptäcka varandra. 

En styrning kan vara att lärarna levererar en aktivitet som styr dem till att interagera 

med varandra (a.a.). Dahls teori om att styra barn in i gemenskaper stärks av resultaten 

i vår studie. Flera av de barn vi träffat under våra intervjuer berättar att det som de 

saknar mest med fritidshemmet är just planerade aktiviteterna. De berättar att större 

aktiviteter är roligt för att det är svårare att skapa dessa på hemmaplan. De ger uttryck 

för att finna det meningsfullt när det är många deltaganden samt även när leken korsar 

fritidshemsavdelningarnas gränser. Genom att använda sig av styrda aktiviteter 

minskar pressen på barn att våga fråga får jag vara med.  

Barnens utsagor om styrda aktiviteter visar många variationer av uppfattningar. Några 

av uppfattar fritidsverksamheten och aktiviteterna i dess regi som något de saknar när 
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de inte längre går på fritidshemmet. Andra anser att fritidshemsverksamheten blev 

tråkig redan efter något år. De menade att när de hade gått på fritidshemmet ett år 

hade de redan hunnit göra allt. Fler variationer visar att för några barn vore det 

meningsfullt om de fick lära sig nya saker och utmana sig själva på fritidshemmet. 

Andra barn anser att det är läskigt när utmaningarna uppfattas som för stora och gav 

då uttryck för en rädsla av att misslyckas. Gemensamt för de tillfrågade barnen är att 

de inte ser någon tydlig progression när de kommer upp i ålder och vistas på 

äldrefritids. Progression visar sig vara något som barnen finner meningsfullt.  

Något som också visade sig tydligt i våra resultat som kanske var något av det mest 

oväntade vi fann var barnens uppfattning av omöjlighet till rekreation. Trots att 

erbjudandet av rekreation har funnits med i fritidshemmets uppdrag sedan lång tid 

tillbaka uppfattar inte barnen att möjligheten till rekreation finns. Ackesjö och Dahl 

(2011) som har skrivit den studie som ligger närmst vår har inte heller 

uppmärksammat barnens saknad av rekreation. Flera barn i vår studie berättade att 

bristen på rekreation på fritidshemmet var en av de avgörande faktorer att flera av 

dom valt att sluta på fritidshemmet. Barnen berättade för oss att när de slutade skolan 

var de trötta. Det som de allra helst ville göra var att ta det lugnt. Valet, för de barn 

som kunde, blev då att åka hem direkt efter skolan. Under samtalen med barnen 

berättade dem att vila inte bara var att ligga på soffan eller i sängen. Att vila kunde 

vara att rita, spela spel på tv eller mobil, surfa runt på mobilerna, kolla på film, sova 

och ta det lugnt. Flera av de aktiviteter de nämnde som meningsfullt och avkopplande 

var elektroniska. Barnen berättade att de uppfattar att surfa runt på sociala medier, 

spela spel och kolla på film som avkopplande. Att de kunde släppa andra tankar och 

koppla ner sig från verkligheten. Digitala resurser brukar bli anklagade för att stressa 

människan. Men så kanske inte alltid är fallet. Digitala resurser kanske inte bara är 

till ondo utan faktiskt kan bidra till en verklighetsflykt. En verklighetsflykt där man 

får möjlighet att glömma sina egna bekymmer och bara släppa fantasin lös. Barnen i 

studien uppfattade rekreation som något avkopplande och meningsfullt. 

7.2 Pedagogiska implikationer 
 

På ett av de fritidshemmen vi besökte hade barnen tillgång till Ipads och tv-spel på 

vissa dagar och då under en tidsbegränsning. Barnen gav uttryck för att tiden var för 

kort. De menade att de inte hann komma igång med spelet innan de var tvungna att 

lämna ifrån sig spelet till nästa person. På fritidshemmet där barnen inte hade tillgång 

till Ipads och tv-spel efterfrågade dem det. De berättade att om möjligheten till att 

spela på fritidshemmet hade funnits hade de kunnat tänka sig att gå kvar längre. De 

kom även med ett förslag om att de kunde få spela någon dag i veckan. Kraven som 

barnen har visar sig inte vara så höga som vi kanske trott. På skolan där de fick spela 

under vissa dagar lämnade de inga invändningar åt att de inte fick spela varje dag utan 

där uppfattade dem tidsbegränsningen som ett hinder. Fast (2007) har gjort en studie 

där flera barn ger uttryck för att vuxna är i vägen för deras intressen(a.a.). Kanske är 

det även så i fallet med spelen och de sociala medierna på fritidshemmen. Forsman 

(2015) menar att spel och sociala medier är ett sätt att umgås på och kring. Det vill 

spela på sina mobiler, samtala kring de olika sociala medier som de brukar vistas på 

och allra helst vill de göra detta tillsammans (a.a.). Spelen som barnen har tillgång till 

tar olika lång tid att genomföra. Tidsbegränsningen blir då hämmande för spelets 
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eventuella stegring i utmaningar. Om vi fortsätter på samma spår och funderar på om 

tidsbegränsningen verkligen är logisk. Spel på tv och Ipad är den nya moderna leken. 

Gör vi då rätt i att begränsa barnens spelande till bara några få minuter. Om vi skulle 

göra så med barnens fysiska lek skulle det kunna få pedagogiska och 

utvecklingshämmande konsekvenser. Är det då samma med leken som sker genom 

en skärm? Enligt våra resultat upplever barnen dessutom rekreation och 

meningsfullhet när de spelar. Är det då helt logiskt att vi tar oss friheten och begränsar 

barns återhämtning? Fritidsverksamheten är en verksamhet där lärandet ska formas 

efter elevernas intressen och erfarenheter samt värna om det informella lärandet. 

Lärare i fritidshemmen kan öka barns möjlighet till inflytande och anpassa 

verksamheten efter barngruppen genom att låta barnen vara med och sätta upp 

reglerna vid användandet av exempelvis spel. Detta skulle kunna hjälpa 

fritidshemmet med den didaktiska implikationen av demokrati och inflytande på 

fritidshemmet.  
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8 Förslag till vidare forskning 

 

Under studiens gång upplevde vi att vi fick fram ett annat resultat än det väntade. 

Barnen i studien lyfte fram att förutom kamratrelationer så var progression och 

rekreation något som de fann viktigt och meningsfullt på fritidshemmet. De två 

sistnämnda faktorerna är något vi upplevde saknade forskning men som var mycket 

intressant. Vårt förslag till vidare forskning är därmed att fördjupa sig i progression 

och rekreation på fritidshemmet. I förlängningen kan den kunskapen fylla en lucka 

som kan bli betydande för barns meningsfullhet och vilja att stanna kvar på 

fritidshemmet.   

8.1 Förslag till utvecklingsarbete 
 

I vår forskning delger barnen många idéer för att höja meningsfullheten på 

fritidshemmet. Ett förslag till ett utvecklingsarbete på fritidshemmets arena skulle 

kunna vara att involvera barnen i regelsättning kring användandet av digitala 

resurser samt regler kring rekreationsytan.       
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Bilaga A 

10 Intervjuguide 

 

Intervjufrågor till barn som inte längre är inskrivna på fritidshemmet. 

 

När ni gick på fritids, vad tyckte ni om att göra där? ( eller vad saknar ni ifrån tiden 

ni gick på fritids?) 

 

När ni gick på fritids, vad var det som var mindre kul? ( eller vad saknar ni INTE 

ifrån tiden ni gick på fritids?) 

 

Minns ni vilka aktiviteter som ni gjorde på fritids? 

 

Fick ni vara med och bestämma vad ni skulle göra på fritids? 

 

Vad hittar ni på efter skolan idag? 

 

Intervjufrågor till barn som är inskrivna på fritidshemmet. 

 

Vad är det bästa med fritids? 

 

Vad önskar du att det fanns mer av på fritids? 

 

Får ni vara med och bestämma på fritids? 

 

Är det skönt att vara på fritids eller hade du önskat något annat? 
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Bilaga B 

11 Missivbrev 

Information om studien vilka faktorer avgör att barn lämnar fritidshemmet. 

Statistik som Skolverket har utfört visar att 63.5 procent av de barn som går på 

fritidshem slutar innan de fyllt tio år. Med detta som utgångspunkt vill vi utföra en 

intervjustudie för att få barnens perspektiv och deras upplevelse av fritidshemmets 

verksamhet. Syftet med studien är att få kunskap om vilka faktorer som gör att barn 

vill sluta att vara på fritidshemmet vid 10 års ålder eller väljer att fortsätta.  

Det kommer att ske ett urval där vi väljer att fråga några barn som har avslutat sin 

vistelse på fritidshemmet samt några som går på fritidshem. Studien kommer att 

genomföras i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att 

tillfråga ditt barn om hon/han vill vara med i studien behöver vi först ert medgivande. 

Om du lämnar ditt samtycke kommer vi även tillfråga ditt barn om denne vill delta i 

studien. Om barnet vill delta kommer de även kunna avbryta intervjun utan 

motivering om barnet ångrar sig.  

Intervjuerna kommer att spelas in och kommer sedan att förvaras så att inga obehöriga 

kommer åt dem. I den färdiga texten kommer alla namn på personer, platser och 

skolor bytas ut för att inte kunna identifieras. 

Vi heter Malin Löfvenberg och Sylwia Persson och studerar just nu vår sista termin 

till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Kalmar. För 

närvarande arbetar vi med vår c-uppsats (ett forskningsinriktat arbete i mindre skala) 

därav denna förfrågan.  

 

Har du fler frågor hör gärna av dig. 

Studeranden:                                           Handledare:  

Malin Löfvenberg  tel: xxxx-xxxxxx     Eva Klope, tel: xxxx-xxxxxx 

Sylwia Persson tel: xxxx-xxxxxx 

 

  

Härmed intygas att nedanstående barn får delta i intervjun och uppsatsen.  

Barnets namn:_________________________________________  

___________________________              ________________________________  

Vårdnadshavares namnteckning                 Vårdnadshavares namnteckning 
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