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Abstract: 

By: Josefin Lindqvist, Autumn term of 2019.  

Among toy guns, cobweb and middle school children. 

An essay about what a meaningful leisure-time could mean, in relation to pupils’ participation 

and learning in a leisure-time centre for 10- to 13-year old children. 

 

This essay examines what a meaningful leisure-time could mean, in relation to pupils’ 

participation and learning. I have investigated the wording of the statement which says that 

children should be giving a meaningful leisure time, progress and learning. Is this possible, or 

does this statement contradict itself? What does a meaningful leisure-time really mean, and to 

whom? To examine this, I will describe two situations that occurred at my work place, a leisure-

time centre for 10-13 -year-old children. The first story will describe a situation that I find 

relatively well working as a democratic process where some children want to organise a war 

activity for the other children, and I contemplate if that could be considered a meaningful 

leisure-time? In the second story, I describe a kind of chaotic situation, where a group of 

children are preparing an activity for other children. Time is hereof the essence and I 

contemplate if the children are having a meaningful time and if the situation spurs their progress 

in this stressful situation.  

 

I start with examining the two stories out of different perspectives: how to understand what 

meaningfulness is, the importance of coherency to experience purpose and how leisure-time 

has been interpreted over the years with regards to society and education. Further, I examine in 

what way student participation and democracy relate to both of my stories. I would also like to 

understand how and where learning is applicable in my stories. Therefore, I have chosen to also 

examine how the interaction between myself and the children contribute to their progress. 

Finally, I try to get a bigger picture on where the three aspects, meaningful leisure-time, 

progress and learning come together to create a wider perspective, that gives me a greater 

understanding for the mission of the leisure- time centre and for my occupation.  

 

 

Keywords: meaningful leisure-time, pupils´ participation, democracy, learning, leisure-time 

centre for 10–13-year-old children. 
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Sammanfattning: 

Denna vetenskapliga essä handlar om vad meningsfull fritid kan innebära i förhållande till 

elevinflytande och lärande. Jag har tagit fasta på formuleringen att barnen ska erbjudas en 

meningsfull fritid, utveckling och lärande, och funderar över om det finns en motsättning 

mellan dessa begrepp. Vad menas med meningsfull fritid, och för vem? För att undersöka detta 

utgår jag från två situationer som jag varit med om på min arbetsplats, en öppen 

fritidsverksamhet där barn mellan 10 och 13 år tillbringar sin fria tid mellan skolans slut och 

hemmet. Den ena berättelsen beskriver en relativt väl fungerade demokratisk arbetsprocess där 

några barn vill planera en krigslek för de andra barnen, och jag funderar över om det kan räknas 

som meningsfullt?  I den andra berättelsen kommer vi in i en kaosliknande situation, med en 

tidspress som stressfaktor, och jag funderar över om barnen upplever det meningsfullt och 

utvecklande att förbereda en aktivitet åt andra barn.  

 

Jag undersöker först mina berättelser utifrån hur jag kan förstå vad meningsfullhet är, vilken 

betydelse känslan av sammanhang kan ha för upplevelsen av mening och även hur begreppet 

fritid har tolkats genom åren i förhållande till samhälle och skola. Därefter undersöker jag på 

vilket sätt elevinflytande och demokrati förhåller sig till mina berättelser. Jag vill även förstå 

hur lärande kommer in i mina båda berättelser och undersöker därför hur samspelet mellan mig 

och barnen bidrar till deras utveckling. Slutligen försöker jag se en större bild där de tre 

övergripande begreppen, meningsfull fritid, utveckling och lärande, förenas för att få ett bredare 

perspektiv och en bättre förståelse för vad verksamhetens och mitt uppdrag innebär. 

 

 

Nyckelord: Meningsfull fritid, elevinflytande, demokrati, lärande, öppen fritidsverksamhet 
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Berättelser 

Nerfkriget 

Klockan börjar närma sig halv två och vintersolen letar sig in genom entréns glasdörrar. Några 

elever har redan skrivit in sig på inskrivningslistan och försvunnit in i klubbens rum för att spela 

kort. Jag står i dörröppningen mellan inskrivningslistorna och vårt klubbrum för att finnas i 

närheten om någon behöver mig. Ytterdörren öppnas och innan den stängts bakom dem säger 

Erik, Sebastian och Frank i munnen på varandra ”det är vi som vill köra nerfkrig, det var vår 

lapp” och tittar upp på mig med vädjande ögon. De har precis kommit till klubben från 

lektionerna i skolan, sprungit ner över den snötäckta slänten för att snabbt komma hit. Alla tre 

går i fyran och är fulla av energi fastän de redan haft en lång dag. ”Jaha, det var eran lapp som 

låg i idélådan” svarar jag dem. 

  

Så fort jag hade läst ordet ”krig” på den lilla lappen någon lagt i idélådan, drog jag öronen åt 

mig och tänkte nej, det går ju inte. Men, samtidigt sa en annan röst inom mig, ja, kul idé! Jag 

beslutade mig för att eftersöka den anonyma lappskrivaren vid vårt nästa stormöte. Jag ville 

gärna lyssna på deras idé, innan jag sa ja eller nej. 

  

”Berätta, hur har ni tänkt er att det ska gå till?” frågar jag de tre ivriga pojkarna. När jag hör 

deras svar inser jag att det blir ett utmärkt tillfälle för dem att träna på att planera och genomföra 

en aktivitet. Utan att först lyssna med mina kollegor svarar jag ja på deras önskemål och ber 

dem plocka fram penna och papper så att de kan skriva upp vilka regler som ska gälla och vilket 

material de önskar. Jag känner att jag behöver lite mer förståelse för vad det här handlar om, 

min erfarenhet av ordet ”nerf” sträcker sig bara till att det är en slags leksakspistol, resten av 

den världen är blank för mig. ”Vi vill att många ska vara med, då blir det roligare” säger Frank. 

”Ja, å mycket skott behövs!” lägger Sebastian ivrigt till. ”Jaha, det kanske vi på klubben kan 

ordna” säger jag och undrar ”var köper man sådana?” Efter ett tyst andetag ställer jag frågan 

jag egentligen undrar över allra mest ”ska det verkligen heta krig?” Den lilla rösten som först 

sa till mig att det inte gick, gör nu sin stämma hörd igen. Vad kan det innebära att leka krig och 

att skjuta på varandra med vapen (visserligen leksaksvapen, men ändå), hur ska jag förklara en 

sådan aktivitet för föräldrar och ledning, är frågor den lilla rösten proklamerar i mitt huvud 

samtidigt som den andra, mer positiva rösten, avfärdar det hela med att inte tycka att det är så 

farligt. Tänk på de vattenkrig vi har på sommaren och hur roligt alla tycker att det är, ingen har 

klagat då! Som om jag fastnat mellan de båda små rösterna som var och en talar för sin sak ser 
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jag i min fantasi, framför mig en arena för paintball och lasergames, som blandas med en 

vattenkrigsliknande batalj där folk springer kors och tvärs hukande mellan olika uppbyggda 

skydd. Detta kan bli hur galet som helst, men också väldigt roligt, tänker jag. 

  

Pojkarna har slagit sig ner runt det runda bordet inne i vår lokal och på pappret Sebbe hämtat 

växer deras idé fram. Jag ser att de har en tydlig bild av hur de vill att aktiviteten ska utformas. 

”Vi får prata mer om den här idén” säger jag innan jag reser mig för att låta dem vara ifred och 

tänka själva. ”Jag lovar att jag ska berätta om era planer för Jonas och de andra” lägger jag till. 

Samtidigt tänker jag att jag måste komma ihåg ”nerfkriget” till veckoplaneringen på onsdag så 

att vi i personalen kan planera in aktiviteten i kalendern åt pojkarna så att de kan få genomföra 

sin idé och att andra barn på klubben kan delta i deras aktivitet. Men vi måste nog byta namn, 

krig låter inte bra även om innehållet är det samma, tänker jag. 

 

När jag lämnar pojkarna med sina planer förflyttar jag mig i tankarna till vårt nästa 

planeringsmöte. Vi brukar sitta runt samma färgstänkta bord som Erik, Sebbe och Frank sitter 

vid nu. Med kaffekopparna bredvid den stora planeringskalendern växer veckoplaneringarna 

fram varje onsdag. Vi kommer med förslag på olika idéer på aktiviteter som vi tror att barnen 

gillar, men som även intresserar oss pedagoger utifrån filosofin att jag kan inspirera barnen om 

jag själv tycker att något är kul. Det brukar falla väl ut, men ibland har vi idétorka. Till vår 

hjälp har vi idélådan. Förslagslapparna därifrån handlar ibland om önskemål om olika lekar 

eller aktiviteter, men oftast om något de vill att vi köper in eller förslag som är ogenomförbara. 

Idéer är det inte ont om, men en aktivitet måste kunna genomföras både inom den knappa 

tidsram vi har till förfogande efter lektionernas slut fram tills klockan är halv fem, och den 

budget vi har att förhålla oss till, vilket barnen ibland har svårt att förstå. Nu hoppas jag att mina 

kollegor kommer att se det positiva med denna aktivitet även om det är ett ”krig”. Jag hoppas 

också att vi kan få in aktiviteten i en nära framtid så att pojkarna inte tappar sin entusiasm och 

glöd. Det skulle även inspirera andra barn till att komma med egna förslag på aktiviteter tänker 

jag, det visar att vi lyssnar på dem. Min blick fastnar på pojkarna som sitter i det bleka solljuset 

som faller in genom fönstret. Sebbe reser sig, de andra följer efter och alla tre kommer återigen 

fram till mig. ”Här” Sebbe räcker fram deras nerklottrade tankar och önskemål, ”nu hinner vi 

inte mer idag, men tänkte fortsätta imorron” säger han och ser på mig med stadig blick. 

”Toppen, tack” svarar jag honom och tar emot pappret. De har bråttom iväg och har redan 

lämnat rummet när jag riktar blicken ner mot lappen jag håller i mina händer. Jag läser vad de 
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skrivit och förvånas över hur väl de tänkt igenom vad som behövs och hur aktiviteten ska 

fungera. Jag får en helhetsbild av aktiviteten även om de inte skrivit så mycket och inte alls är 

klara med sin planering, men undrar samtidigt om de kommer att klara av att få ihop det till en 

aktivitet som är genomförbar? Nu är det fullt med barn på klubben som pysslar, spelar spel eller 

bara sitter och pratar med sina kompisar och jag viker ihop lappen prydligt innan jag lägger in 

den i mitt skåp på kontoret. Den får inte komma bort, pojkarna behöver den imorgon för att 

fortsätta sin planering.  

 

Under tiden som jag har fokuserat på de tre pojkarnas aktivitet är min kollega Jonas i full färd 

med att förbereda den aktivitet han ska hålla i denna eftermiddag. ”Kan du hjälpa mig att plocka 

fram?” undrar han. ”Absolut, inga problem” säger jag och medan jag plockar fram det material 

Jonas behöver till sin aktivitet funderar jag över hur vi på klubben lyckas med att få barnen att 

vilja delta i aktiviteterna. Vår stora utmaning är att hitta rätt, att fånga upp barnens intresse i de 

aktiviteter vi erbjuder så att de vill komma hit, samtidigt som vi gärna vill att de provar nya 

saker och utökar sin erfarenhet. Vi planerar en vecka i förväg och gör en snygg presentation på 

den stora veckokalendern som hänger på anslagstavlan bredvid det gamla fotbollsspelet. Under 

kalendern hänger anmälningslistor där de skriver upp sig för den eller de aktiviteter de vill delta 

i. På så sätt tänker vi att de tränar sig i att ta ansvar för sin fritid och att delta i de aktiviteter de 

känner meningsfulla. Att delta är frivilligt, och vissa barn är flitigare deltagare än andra. Erik, 

Sebbe och Frank tillhör inte den flitigaste gruppen och därför känner jag mig glad att de kommer 

med en egen idé.  

 

 *** 

”Du är träffad Måns” hojtar Sebbe bakom plinten som står som skydd i ena hörnet av 

idrottshallen. Skotten av liggunderlagsliknande material far kors och tvärs över spelplanen som 

Erik, Frank och Sebbe byggt upp. Måns springer till den långa bänken som fungerar som 

väntplats när man blivit träffad och sätter sig ned. Snart är han med i leken igen och gömmer 

sig bakom det hopvikta pingisbordet som står snett ut från ribbstolarna. Det blev verkligen 

lyckat, tänker jag där jag hukar bakom en madrass för att inte bli träffad. Det har nu gått några 

veckor sedan de tre pojkarna kom till mig och ville ha gehör för sin idé och jag kan konstatera 

att Sebbe, Erik och Frank har gjort ett gott jobb med allt planerande för sin aktivitet. Jag har 

sett hur aktiviteten har vuxit fram, både på lite avstånd men också nära, funnits där som stöd 

och bollplank. Pojkarna har funderat ut vilka regler som ska gälla, hur det ska gå till när någon 
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blir träffad och hur den spelaren kommer tillbaka in i spelet, de har ritat upp en plan för hur 

olika redskap i idrottshallen ska placeras och bestämt hur lagindelningen ska göras. 

Tillsammans kom vi fram till att aktiviteten skulle få ett nytt namn: Nerf Challenge. Jag bokade 

idrottshallen och såg till så att aktiviteten planerades in i veckoplaneringen och Jonas köpte 

skott som passar till de ”nerfpistoler” pojkarna har tagit med sig hemifrån. Idag, när jag kom 

ner till klubben närmade jag mig anslagstavlan med nyfikna steg, blicken sökte efter 

anmälningslistan till Nerf Challenge som vi planerade in i veckoplaneringen i onsdags. Till min 

stora glädje var den fulltecknad av intresserade deltagare. ”Yes” utbrast jag tyst för mig själv 

och gjorde en liten segergest med handen. Nu förflyttar jag mig hukandes till ett annat skydd 

samtidigt som jag siktar och skjuter mot Frank som är med i det andra laget. 

 

 

Skräckvandringen på Halloween 

Det är höstlov, veckan har varit hektisk. Känner mig sliten och trött efter två krävande utflykter. 

Jag kryper på golvet i musiksalen i en tunnel under idrottsmadrasser som ligger ovanpå 

mörkbruna plaststolar. Överst ligger stora filtar och mörka tygstycken för att göra den låga 

gången mellan stolarna och under madrasserna så mörk som möjligt. Luften är instängd och en 

lukt av källare och gammal dammig filt är intensiv. Svettig kravlar jag ut ur den mörka gången 

och kisar med ögonen i dagsljuset som kommer in genom fönsterna. Jag synar vårt bygge en 

sista gång, det bör hålla tänker jag, bara ingen kryper för vildsint genom den. När jag kom in i 

musiksalen för en stund sedan hade barnens bygge rasat på flera ställen eftersom Aston krupit 

fram och tillbaka i gången för att testa. Jag måste prata med honom, tänker jag, det går inte att 

han kryper med de andra barnen genom gången och sedan tillbaka för att möta upp nästa barn, 

han är för stor. 

  

Varje höstlov har vi på klubben Halloweenfest då barnen får klä ut sig, vi spelar musik och 

bjuder på godsaker. Dessutom fixar 6:orna en skräckvandring för de 4:or och 5:or som är på 

klubben under lovet. Det brukar vara uppskattat och något de pratar med sina kompisar om efter 

lovet. Från förrådet i källaren har vi burit upp flera plastlådor med halloweengrejer, allt från 

ljusslingor och spindelväv till häxhattar och självlysande skelett. Många av dekorationerna 

håller mina kollegor och de andra barnen på att sätta upp och fixa med i vårt klubbrum, men 

väldigt mycket står i utrymmena bakom musiksalen och biblioteket. Förr om åren, när Jonas 

skötte skräckvandringen tillsammans med 6:orna, höll de till nere i källarkulverten. Där var det 



8 

 

läskigt redan från början med massa konstiga ljud och fuktig luft. I år satte vaktmästaren stopp 

för vår vandring i källaren och jag minns att jag för några veckor sedan gick runt i de här små 

skrymslena för att hitta en ny lämplig väg för den årliga skräckvandringen. Jag pratade med 

musikläraren Karin om tillåtelse att använda utrymmena, men även med skolbibliotekarien 

Kajsa eftersom vandringen behövde börja och sluta i biblioteket. Båda sa ja, de tyckte att det 

lät väldigt roligt och förstod att labyrinten av smårum skulle passa perfekt. ”Självklart återställer 

vi rummen när vi är klara”, sa jag när jag frågade.  

 

Jag lämnar musiksalen och kommer in i ett av smårummen. Där är det lågt i tak och nu också 

mörkt eftersom Elin och Elsa tejpat för fönsterna därinne. Varmt är det också! Inte konstigt när 

nästan 20 tolvåringar rör sig som i en myrstack. Aktiviteten är i full gång. Hilmar, Dawid och 

Philip drar i spindelväven som trasslat ihop sig sen förra året, Adam och Karro tejpar upp en 

stor platsdekoration med en dödskalle på väggen och Alina och Bella lägger en stor svart filt 

över det trumset som står i ena hörnet av rummet. Det är trångt om utrymme och på vägen in 

hit fick jag klättra över en av de stora plastlådorna som alla grejer ligger i. Det märks att barnen 

tycker att det är kul att fixa, men nu börjar tiden rinna iväg. Hur ska vi hinna få upp allt så att 

det blir bra och läskigt för de som ska gå den här vandringen? Jag känner mig stressad över att 

de inte har kommit längre i förberedelserna, trodde att de hade bättre koll på hur de ville ha det. 

Elin och Elsa kommer med en uppklippt svart sopsäck som de ska tejpa för ett annat fönster. 

”Hur går det?” undrar jag. ”Jo” svarar Elsa, ”hyfsat bra, men det är mycket kvar verkar det 

som” säger hon och låter lite stressad. ”Ja okej, jag förstår att det känns lite stressigt men nu är 

det som det är. Vi får jobba på lite fortare så att de andra barnen hinner gå skräckvandringen 

bara” svarar jag och försöker låta som om det inte är någon fara, medan jag inombords känner 

mig mer och mer stressad. Lådorna med dekorationer känns outtömliga och barnen vill gärna 

att allt ska vara framme. Både jag och barnen har en föreställning om att det ska bli som ”House 

of Nightmares” på Gröna Lund, med skräckinjagande stämning och läskiga varelser som rör 

sig i de mörka rummen, men jag börjar inse att även om de nya utrymmena är som en labyrint 

är det betydligt mer att bygga upp och täcka för än nere i källarkulverten. 

 

Jag vandrar vidare i labyrinten och närmar mig bakdörren in till biblioteket. Där inne är det 

också full aktivitet, några barn håller på att fästa upp en presenning över trappan som leder upp 

till musiksalen. Det ska bli början på vandringen innan de möts av spökljud, skelett och olika 

zombies. Jag börjar bli irriterad över att det tar en sådan tid. Tankarna rör sig till vårt uppdrag 
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som handlar om inflytande, men även om lärande och utveckling. Barnen ska få möjlighet till 

inflytande och de var helt inställda på att de skulle fixa denna aktivitet, de tyckte nästan att jag 

inte ens behövde vara med. Men, samtidigt som jag ser att de vill och kan, tänker jag att de 

kanske fått ett för stort uppdrag att klara själva, utan stöd. Är det jag som ställer för höga krav 

på hur det ska bli för att de andra barnen ska bli nöjda med vandringen, eller hade de behövt 

mer stöttning i planerandet av aktiviteten så att de visste exakt vad de skulle göra, och när? 

Samtidigt som jag öppnar dörren till biblioteket funderar jag över hur mycket jag, och vi som 

vuxna runt barnen, ska låta dem fixa själva. Jag vill ju att de får en möjlighet att planera och 

genomföra en aktivitet på ett bra sätt, utan stress och irritation. Svårigheten ligger i att veta hur 

mycket jag ska styra och när, för att inte inkräkta på deras upplevelse av att tycka det är kul att 

ordna något för andra.  

 

”Josefin, kan du kolla här inne” hör jag en röst som ropar. Jag går tillbaka in i den mörka 

labyrintgången för att syna det spindelnät Hilmar, Dawid och Philip nu fått upp i lampan och 

över bordet. De har även satt fast några spindlar på vissa ställen i nätet. ”Det ser bra ut, kanske 

att ni kan dra det lite mer åt fönstret till” säger jag och pekar mot det sopsäcksklädda fönstret. 

”Lite fler spindlar skulle också vara bra” lägger jag till och ser framför mig ett gäng kräset 

förväntansfyllda yngre elever som när de gått skräckvandringen tufft menar att de inte blev 

skrämda av några futtiga spindlar när de gått vandringen. Det måste bli bra tänker jag. ”Jaha” 

säger Hilmar med en liten suck, ”det är så klurigt att få fast dem, de vill bara ramla ner”. Jag 

hoppas att det dova ljuset döljer mitt stressade ansiktsuttryck och att min röst inte avslöjar den 

irritation jag känner när jag erbjuder mig att hjälpa till, eller visa hur spindlarna fastnar bättre.  

 

*** 

Nu kör vi, tänker jag. Det får bli som det blir. Det mesta är uppackat från plastbackarna och 

6:orna inne i den mörka labyrinten börjar bli alldeles rödmosiga och svettiga i sina zombie-

utstyrslar och peruker. I mitt huvud är det en enda röra av konstiga ljud och annat brus, ändå 

fylls jag av att har de gjort ett gott jobb, även om det tog mycket längre tid än jag trodde. Hoppas 

att de andra barnen uppskattar allt vårt slit. Med en suddig blick vandrar mina tankar vidare till 

efterarbetet och jag inser att jag nog inte varit tillräckligt tydlig med att alla måste hjälpa till 

innan de kan gå hem. Suck!  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min essä är att reflektera över och undersöka hur jag förhåller mig till balansen 

mellan att barnen på den öppna fritidsverksamheten ska erbjudas en meningsfull fritid och att 

de även ska få möjlighet till utveckling och lärande. Jag har under mina terminer på denna 

utbildning till Grundlärare mot fritidshem ofta funderat kring vad formuleringen ”en 

meningsfull fritid” innebär och tänker att det kan vara intressant att belysa denna skrivning. Jag 

undrar om det är barnen som fullt ut ska styra över innehållet i verksamheten för att de ska 

känna att det är meningsfullt, eller om det är samhället och vi pedagoger som bestämmer vad 

som ska ingå utifrån våra tankar om vad som är meningsfullt ur ett större perspektiv och vad 

barnen ”bör” lära sig? Redan här kommer olika perspektiv fram på vilken betydelse meningsfull 

fritid kan ha och jag förstår att det finns olika intressen inbakade i formuleringen. Det barnen 

”bör” lära sig handlar bland annat om hur vårt samhälle är uppbyggt utifrån demokratiska 

värderingar, vilket kan skilja sig från vad den enskilde individen tycker är meningsfullt. Utifrån 

dessa två perspektiv undrar jag hur en meningsfull fritid kan förstås i relation till lärande och 

elevinflytande? 

 

I berättelsen om ”nerfkriget” undrar jag om ett ”krig” kan anses vara en meningsfull aktivitet 

eller om jag kan se det meningsfulla ur ett annat perspektiv. Jag funderar även över hur jag på 

bästa sätt kan möta pojkarna i den önskan de kommer med, och om de kan lära sig något av 

den.  ”Skräckvandringen på Halloween” innehåller mycket ansvar för de barn som är med och 

jag funderar i denna berättelse över svårigheten med att balansera mellan detta förtroende och 

min roll i detta fixande. Återigen undrar jag över det meningsfulla med aktiviteten, men också 

vad de tar med sig i form av lärande när dagen är slut. 

 

 

Metod  

Jag kommer att använda mig av vetenskaplig essä som metod för att undersöka mitt dilemma. 

Enligt Lotte Alsterdal förklaras ofta essä till ett försök med sin öppna form, de olika 

perspektivbytena och personliga ton. Genom en tydlig berättarröst är det ett visst ämne, eller 

perspektiv som lyfts fram och behandlas, inte personen, skriver Alsterdal, och refererar till 

filosofen Theodor W. Adorno (Alsterdal 2014, s. 58–59). Samma förklaring av essäformen har 

Jo Bech-Karlsen som menar att essän inte är färdig, utan söker sin väg framåt genom det 

personliga uttrycket. Han påpekar att tänkandet, reflektionen, blir en process mer än ett resultat 
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och att läsaren får följa med på resan in i författarens tankevärld (Bech Karlsson 1999, s.47). 

Vidare lyfter Alsterdal fram att både Adorno och Vilem Flusser argumenterar för att essän har 

en öppen form och inte kommer med ett slutgiltigt resultat, samtidigt som det sker en form av 

förflyttning som de tänker kan ses som ett resultat (Alsterdal 2014, s. 59). Detta tolkar jag som 

att det är i både läsarens och författarens tankegångar det sker en rörelse, en förståelse för 

problematiken som blir belyst. Detta stämmer in på vad Bech-Karlsen hävdar, att författaren 

ofta har för avsikt att få oss att se klarare på något med sin berättelse, att lägga en erfarenhet till 

en annan, och därigenom handla klokt och omdömesfullt framöver (Bech Karlsson 1999, s. 41).  

 

Jag får möjlighet att reflektera över det jag upplevt när jag arbetar med en egenupplevd 

erfarenhet menar Bech-Karlsen (Ibid s.19). Även Maria Hammarén poängterar detta och drar 

slutsatsen att genom att hämta material ur egna erfarenheter går det att belysa den kunskap som 

är erfarenhetsbaserad (Hammarén 2005, s.17). Hon lyfter fram att när mina erfarenheter sätts 

på pränt och gör dem synliga för mig själv och för andra, blir språket ett verktyg som jag kan 

forma min identitet och uppfattning om världen med, men även till att kritiskt granska mig själv 

(Ibid s.14). Detta spår är också Alsterdal inne på och framhäver att just studenter med lång 

yrkeserfarenhet kan omvandla sitt kunnande till kunskap, och genom att ställa sig utanför sig 

själva också se på sig själv och sina verksamheter med andra ögon (Alsterdal 2014, s. 56–57). 

Denna reflektion över det egna tänkande menar Merete Mazzarella handlar om att på riktigt 

tänka kritiskt (Mazzarella 2011, s. 131).  

 

Jag har i min essä tagit fasta på formuleringen om att den öppna fritidsverksamheten ska erbjuda 

barnen en meningsfull fritid, utveckling och lärande, som är samstämmig i flera av de 

styrdokument verksamheten har att förhålla sig till. Med hjälp av Bengt Bürde och Filip Fors 

vetenskapliga undersökning ”Vad gör ett liv meningsfullt” försöker jag att förstå begreppet 

meningsfullt på ett mer övergripande sätt, och kopplar även in Aron Antonovskys teori om 

känsla av sammanhang (Bürde & Fors 2014, Jacobsson 2013). För att bättre förstå 

demokratibegreppet och vilken mening elevinflytande har i verksamheten, har jag tagit hjälp 

av det Ann S. Pihlgren skriver i sina böcker Demokratiska arbetsformer – värdegrundsarbete i 

skolan och Fritidshemmet (Pihlgren 2012, 2017). Jag har även valt att använda mig av 

samspelsteorin, där dialogen mellan människor anses viktig, som utgångspunkt för att få syn på 

hur lärande och utveckling kan ske i öppen fritidsverksamhet, och tittat närmare på vad de två 

tänkarna Lev S Vygotskij och John Dewey säger om saken. 
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Etiska överväganden 

En essä hämtar inspiration ur en faktisk händelse, något jag upplevt och som jag reflekterar 

över i min text. I min berättelse förekommer även andra personer som inte har vetskap om att 

de blivit en del av min erfarenhet på detta vis. Oavsett om individen frivilligt har lämnat 

information på något sätt eller om den hämtats via en observation, som i mitt fall, är det viktigt 

att det inte går att identifiera den enskilda individen i resultatet, menar Runa Patel och Bo 

Davidson. De lyfter fram vikten av att ta hänsyn till vissa forskningsetiska aspekter, och 

beskriver att de fyra grundläggande krav en forskare måste förhålla sig till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 

Davidson 2019, s. 83–86). För att hålla mig inom dessa krav har jag fingerat alla namn, både 

barn och kollegor, i berättelsen, förutom mitt eget. Verksamheten har också fått ett annat, 

ganska generellt, namn. De styrdokument jag har förhållit mig till går att spåra till den kommun 

verksamheten lyder under, men jag fann dessa riktlinjer viktiga att belysa, varför jag ändå har 

valt att ta med dem. Detta beslut grundar sig i att de erfarenheter jag delat med mig av inte är 

av kränkande eller förödmjukande karaktär för någon inblandad.  

 

 

Öppen fritidsverksamhet 

Mina båda berättelser utspelar sig på en så kallad öppen fritidsverksamhet. Det är en form av 

verksamhet som, enligt skollagen, får erbjudas istället för fritidshem för barn som är mellan 

10–13 år och går i mellanstadiet, dvs. årskurs 4–6 (14 kap. § 7 skollagen). Precis som 

fritidshemmet ska den öppna fritidsverksamheten komplettera utbildningen i skolan med en 

pedagogisk verksamhet. Det finns dock skillnader. Medan fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande, ska den öppna fritidsverksamheten erbjuda möjlighet till 

utveckling och lärande etc. Barnen i en öppen fritidsverksamhet har också ett större ansvar för 

sin egen fritid i takt med deras ökande mognad och stigande ålder. De kan i större utsträckning 

välja hur deras deltagande ska se ut i jämförelse med de yngre barnen som ännu är mer beroende 

av sina föräldrars arbetstider och fritidshemmets uppdrag. Skillnaden innebär även att barnen 

kallas barn, och inte elever, i en öppen fritidsverksamhet. 
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Reflektion utifrån olika teoretiska begrepp 

Jag kommer att i denna del lyfta fram begreppen meningsfullhet, elevinflytande och lärande, 

som jag tänker hör samman med mina båda berättelser. De hör alla ihop med varandra på ett 

eller annat sätt, och för att göra det överskådligt har jag valt att titta på dem utifrån olika 

aspekter. Detta innebär att de tre olika begreppen blir behandlade var för sig i denna del och jag 

kommer att i slutordet koppla ihop dem för att få en samlad bild över vad de har för betydelse 

för min undersökning. I detta inledande avsnitt får de tre begreppen först en kort presentation 

där jag sätter dem i relation till de styrdokument verksamheten har att förhålla sig till.   

 

Det första begreppet handlar om vad som menas med att något är meningsfullt. I skollagen 

framgår att ”Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en 

meningsfull fritid och rekreation” (25 kap. 4 § skollagen). Utifrån denna formulering tänker jag 

att det är relevant att i min undersökning titta på begreppet meningsfullhet, hur det kan förklaras 

för att förstås på ett generellt plan men även i förhållande till vår fritid. Ett annat begrepp som 

jag också menar har att göra med meningsfullhet handlar om känslan av sammanhang och 

kommer kort att förklara begreppets ursprung, men även dess innebörd. Begreppet är angeläget 

i min undersökning eftersom jag tänker att människan är en komplex varelse som behöver både 

förstå och kunna hantera sin värld, men även må bra för att kunna utvecklas och möta 

svårigheter längs vägen. I skollagens formulering nämns även ordet fritid och jag beskriver ur 

ett historiskt perspektiv hur fri tid har tolkats, i förhållande till skola och samhälle. 

 

Jag har valt att kalla det andra begreppet för elevinflytande. Läroplanen för skola, förskoleklass 

och fritidshem inleds med att slå fast att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 

2016, s. 7). Den lyfter fram att våra svenska demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna förmedlas och respekteras genom att undervisningen bedrivs i demokratiska 

arbetsformer som även innefattar elevinflytande. På detta sätt kan eleverna utveckla sin förmåga 

att ta ansvar samt förberedas för att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2016, s. 7–8). Med 

dessa formuleringar i medvetandet tänker jag att demokrati har relevans för förståelsen av min 

undersökning. Jag vill därför kort beskriva vad begreppet kan betyda i några olika nyanser, men 

även vad det kan innebära för skolan att fostra demokratiska medborgare. I de riktlinjer som 

kommunen, utifrån skollagen och läroplanen, tagit fram för en öppen fritidsverksamhet framgår 

att ”Verksamheten ska utformas tillsammans med barnen och deras intressen och initiativ ska 

ges stort utrymme. […] Barns rätt till ansvar och inflytande ska prägla arbetet i den öppna 
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fritidsverksamheten” (Utbildningsnämnden 2017, Kap. 4.1). Här blir det också tydligt att barn 

har rätt till inflytande, varför jag kort kommer att gå in på hur barns rättigheter har förändrats 

genom åren.  

 

Det tredje, och sista, begreppet handlar om lärande. I ovan nämnda riktlinjer är det även uttryckt 

att ”Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens 

kvalité. Personal ska erbjuda varje barn möjlighet till utveckling och lärande samt ha kompetens 

för att förbereda barnen för fortsatt lärande samt en meningsfull fritid och rekreation” 

(Utbildningsnämnden 2017, Kap. 8.1). Det blir för mig, i denna formulering, tydligt att 

personalen har en viktig roll för barnens utveckling och lärande. Det är jag, den vuxna, som 

med min erfarenhet och kunskap ska lotsa barnet mot nya insikter och lust att lära, där samspelet 

mellan mig och barnet är en framgångsfaktor enligt samspelsteorin. Denna teori kommer jag 

kort att beskriva, och sedan presentera Vygotskij och Dewey som har starka band till 

samspelsteorin. Dessa två tänkare menade att lärande sker i samspel med andra. Jag kommer 

även att lyfta fram hur lärande på fritidshem kan ske genom samspel mellan personal och barn 

med hjälp av praktisk kunskap. 

 

Meningsfullhet 

Som jag tidigare nämnde menar skollagen att den öppna fritidsverksamheten ska erbjuda en 

meningsfull fritid för barnen. Hur vet jag att den verksamhet jag och mina kollegor erbjuder 

upplevs som meningsfull för dessa barn?  Utifrån begreppet meningsfullhet undersöker jag i 

detta avsnitt vad det kan betyda att känna meningsfullhet, men även hur begreppet meningsfullt 

kan förklaras. För att kunna förstå och hantera sig själv och sin omgivning, men även för att må 

bra och trivas behövs en känsla av sammanhang, vilket också är ett begrepp jag här kommer att 

undersöka närmare. Jag kommer även att titta på vad barns fria tid har inneburit historiskt fram 

till i dag för att bättre förstå fritidshemmets och den öppna fritidsverksamhetens syfte och roll 

i det svenska samhället idag. Avsnittet avslutas med en reflektion där jag funderar över vad 

dessa begrepp innebär för mig i förhållande till mina båda berättelser. 

 

Meningsfullt 

Enligt Nationalencyklopedin är det som är meningsfullt något som har en innebörd av djupare 

karaktär, och står i motsats till det som är meningslöst, dvs. något som saknar (djupare) innebörd 

(ne.se 14/11–19). Vad som är ett meningsfullt liv kan betraktas från olika perspektiv, menar 
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Brülde och Fors. De ställer begreppet i förhållande till ett annat begrepp, livskvalité, och menar 

att det finns skillnader men även beröringspunkter dem emellan. Livskvalité, enligt dem, 

handlar i stora drag om det som gör att livet är bra för den som lever det, t.ex. att det finns god 

hälsa och stabil ekonomi, men även hur lycklig eller nöjd den är. Att livet är meningsfullt kan 

innefatta både vad som är bra för en själv, men även vad en gör för andra oavsett hur bra det 

egna livet blir av detta menar de. De ser att det finns saker som gör att livet kan kännas 

meningsfullt utan att det ökar livskvalitén, precis som att det finns saker som ökar livskvalitén 

utan att för den skull öka meningsfullheten.  

 

Brülde och Fors lyfter fram att det finns fem vanliga tankar om vad som gör ett liv meningsfullt, 

och menar att de alla är viktiga för förståelsen av begreppet. Den första handlar om vilket 

innehåll livet har i form av hur aktiviteter, relationer, upplevelser och projekt uppfattas som 

värdefulla. Nästa tanke tar upp frågan om sammanhang av yttre karaktär, där individen är 

förbunden med en familj eller annan större grupp som är av positiv art. Den tredje tanken 

handlar om hur innehållet i en persons liv är strukturerat till ett inre sammanhang, en enhetlig 

form. Enligt en fjärde tanke kan livet bara vara meningsfullt om det finns ett tydligt livsmål 

eller livsuppgift t.ex. en religiös eller politisk hjärtefråga. Den femte tanken riktar sig mot vilket 

förhållningssätt en har i förhållande till sig själv och sin omgivning, att vara sann mot sig själv 

och leva ett autentiskt liv (Bürde & Fors 2014, s. 37–40).  

 

Meningsfull fritid innebär, enligt Malin Rohlin, att fritiden ska fyllas med ett innehåll som 

känns viktigt och angeläget för den enskilda individen, och står i motsats till det som uppfattas 

som meningslöst, ett slöseri med tiden. Hon relaterar begreppet meningsfull fritid till 

meningsfull kunskap och menar att för detta krävs det begripliga sammanhang och att olika 

synvinklar används för att närma sig innehållet (Rohlin 2012, s. 183–186).    

 

Känsla av sammanhang 

Utifrån ovanstående förklaring av begreppet meningsfull förstår jag att det är viktigt att vara en 

del av ett sammanhang som är begripligt för att må bra. Under slutet av 1900-talet utvecklade 

den medicinske sociologen Antonovsky en hälsofrämjande teori och modell som har ett 

salutogent perspektiv, KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Salutogen härstammar från latinets 

ord för hälsa (salu) och ursprung (genes). Han funderade över hur det kom sig att en del personer 

kunde uppleva meningsfullhet, trots svåra umbäranden. KASAM-modellen använder ett 
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holistiskt synsätt som visar på vad som bevarar eller främjar en god hälsa och förmåga att möta 

livets påfrestningar. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre delbegrepp som 

innefattas i denna teori och modell. Rosie Jacobsson lyfter fram att i skola och på fritidshem är 

det viktigt att organisera det pedagogiska arbetet så att eleverna upplever en känsla av 

sammanhang och menar att de tre delbegreppen går att använda för att kartlägga hur barn 

upplever, tänker och känner i det sammanhang de befinner sig. Genom att koppla begreppen 

till både stora och små frågeställningar kan ett pedagogiskt kvalitetsarbete vidareutvecklas. Hon 

beskriver att: 

o Begriplighet handlar om hur jag förstår min värld. Hur mitt ursprung ser ut och hur jag 

begriper det som sker runtomkring mig, de situationer jag befinner mig i och vilka 

förväntningar som finns på mig, vad jag vill och vad jag behöver lära mig och hur det 

ska gå till. 

o Hanterbarhet handlar om hur jag hanterar min värld. Vad jag kan, vilka regler och 

villkor som gäller, hur jag samspelar med andra, bemöter och blir bemött av andra, löser 

konflikter och sätter gränser för mig själv och mot andra. 

o Meningsfullhet handlar om hur jag mår i min värld. Vad som gör mig glad och 

motiverad, skapar lust och trivsel, hur jag kan känna mig lycklig, att det finns en mening, 

upplevelse av självkänsla och sammanhang i relationer med andra (Jacobsson 2013, s. 

124–127). 

 

Fritid ur ett historiskt perspektiv 

Som jag tidigare skrev ska barnens fritid vara meningsfull och jag tänker att det kan i detta 

sammanhang vara intressant att få en historisk bild av hur ordet fritid har tolkats i förhållande 

till skola och samhälle genom åren. Sättet att se på den fria tiden har varierat under de senaste 

århundradena och Rohlin beskriver hur barns fria tid förändrats från slutet av 1800-talet fram 

till där vi är idag. Under industrialismen kom fler och fler jordbrukare att söka sig en inkomst 

inom industrin. De långa arbetsdagarna innebar att arbetarnas barn drev omkring på gatorna 

efter skolans slut, ibland med tiggeri och snatteri som följd. Några eldsjälar menade att barnens 

fria tid behövde styras upp för att förebygga bl.a. kriminalitet, och formade den s.k. arbetsstugan 

där barnen bl.a. skulle lära sig olika hantverk de kunde ha nytta av, utöver den kunskap de 

inhämtade i skolan. Denna period kallas för den ”sociala arenan” och förordade en slags social 

fostran menar Rohlin. Senare, under 1900-talets första hälft kom arbetsstugan istället att 

benämnas eftermiddagshem och hon lyfter fram att karaktären ändrades från en inriktning mot 
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sysselsättning till att den sociala utvecklingen hos individen låg i fokus varför tidsperioden 

kallas den ”socialpedagogiska arenan”. Rohlin beskriver att i takt med att samhället förändrades 

genomgick verksamheten under denna period flera reformer med olika tankar kring vad som 

var dess egentliga syfte. Reformerna mynnade under slutet av 1900-talet, ut till en 

”utbildningspedagogisk arena” med en helhetssyn på förskola, skola och skolbarnsomsorg där 

barnets fria tid rymdes inom en pedagogisk fritidshemsverksamhet. Hon menar vidare att 

barnets sociala kompetens i denna tid sågs som viktigare än enbart social fostran, och handlade 

om att förhålla sig till sin egen utveckling men även om en förmåga att använda sig av social 

talang, vilket det snabbt föränderliga samhället ställde krav på (Rohlin 2012, s.13–18).  

 

Jag kan se att vi idag står inför även andra utmaningar i det sociala samspelet, då människors 

olika uppväxtmiljö och kulturella bakgrunder kan utgöra ett hinder i förståelsen för hur vi tolkar 

varandras beteenden och värderingar. Hans Lorentz påpekar att genom ett interkulturellt 

förhållningssätt kan vi bättre förstå och lära oss att se dessa skillnader, men även de likheter 

som finns (Lorentz 2009, s. 140). Det interkulturella syftar på själva interaktionen mellan 

individer med olika bakgrund och förståelsen för den andres perspektiv, till skillnad mot det 

mångkulturella som betonar våra olika uppväxtmiljöer (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 17).  

 

Reflektion 

Jag ställdes inför ett dilemma när några pojkar kom med förslaget om ”nerfkrig”. För mig är 

ordet krig starkt förknippat med det som är meningslöst, på ett generellt plan, och tänker att 

även om en del makthavare menar att en väpnad insats är den enda möjligheten till en lösning, 

är det många människors öden och livsvillkor som i grunden drabbas av ett krig. Å andra sidan, 

enligt min egen erfarenhet, innehåller många lekar och spelmiljöer ord och detaljer hämtade ur 

krigstemat. Själv leker jag gärna t.ex. ”vattenkrig” och lasergames där jag skjuter på mina 

vänner och spelar sällskapsspel som handlar om att på olika sätt spela ut eller ”döda” 

motspelaren (fia med knuff, monopol etc.). Varför blev jag då så orolig över att kalla pojkarnas 

aktivitet för krig? Mina funderingar gick till vad föräldrar och ledning skulle tycka, men även 

till vilka signaler vi sänder till barnen – att krig är kul. Detta menar jag gör aktiviteten till 

meningslös, det finns ingen djupare mening med att skjuta på varandra, och det meningsfulla 

handlar då om att vara tydlig med att krig är dåligt. Jag hade kunnat välja att avstyra deras idé 

helt med den motiveringen för att visa att det är viktigt att lyfta blicken och leva efter de åsikter 

en står för, att vara autentisk.  
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Om jag istället byter fokus och inte tittar på vad själva innehållet i leken handlar om, utan på 

hur en idé och ett förslag kan förverkligas kan jag se något annat som också är meningsfullt. 

Det handlar om att vara positiv och att låta barnen prova sin idé genom att bejaka dem. Då dessa 

pojkar vanligtvis inte deltog i våra aktiviteter kändes det extra viktigt. För dem var denna 

aktivitet värdefull och angelägen. Jag tänker att när pojkarna fick möjlighet att förverkliga sin 

idé fick de en känsla av sammanhang. De uttryckte vad de ville, blev motiverade och fick lust 

att göra något kul för de andra barnen på klubben, men även för sig själva. Ur detta perspektiv 

var det lätt att förklara för ledning och föräldrar varför vi hade aktiviteten. Det blir meningsfullt 

därför att de och deras idé tas på allvar och de blir respektfullt bemötta vilket stärker deras 

självkänsla och vilja att göra något för någon annan. De gav mycket av sin fria tid för att utforma 

aktiviteten så att den skulle bli bra och rolig att delta i för fler än dem själva. Hade jag, däremot, 

inte gett dem ett positivt svar hade de förmodligen känt att deras förslag var dåligt, att 

vuxenvärlden inte lyssnade på dem och bejakade deras idéer och intressen, vilket kunnat 

försämrat deras självbild. Då hade de kanske känt att det var ett slöseri med tid att komma med 

förslag.  

 

I min berättelse om skräckvandringen funderar jag över vad som är det meningsfulla i denna 

aktivitet. Förberedelserna var inte särskilt uppstyrda och det fanns en stor tidspress för att kunna 

genomföra aktiviteten, vilket talar för att det istället skulle vara meningslöst. Jag tänker att om 

barnen har svårt att förstå vad som förväntas av dem och veta vilka regler som gäller kan 

ovissheten öka och känslan av sammanhang minska. Med hjälp av ovanstående begrepp kan 

jag se situationen ur ett annat perspektiv, och förstå att en till synes kaotisk situation kan bli till 

en meningsfull aktivitet i det att barnen gör något som ska bli bra och kul för andra, oavsett om 

det är jobbigt och stressigt för dem själva. De ska i efterhand kunna titta tillbaka och se att de 

inte slitit i onödan, att deras engagemang uppskattas av de andra barnen och blir något de i sin 

tur pratar om. Det meningsfulla handlar i denna situation om att barnen fick göra något kul och 

annorlunda tillsammans med sina vänner, och genom att få göra det ökade motivationen och 

lusten vilket i sin tur gav en känsla av sammanhang, de blev en viktig del i något större.  

 

Utifrån det historiska perspektivet som jag beskrivit ovan menar jag att verksamheten för barn 

i 10–13-årsåldern behöver hitta rätt, fånga deras intresse och göra deras fria tid mellan 

schemalagd undervisning i skolan och hemmet så attraktiv och meningsfull som möjligt. Som 
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jag ser det konkurrerar verksamheten och våra aktiviteter med diverse tidsfördriv såsom sociala 

medier, digitala spel, föreningsaktiviteter, men även av att ”hänga” med kompisar i närmiljön 

såväl som i en utvidgad dito. Dessa fritidssysselsättningar har enligt min erfarenhet, ofta stort 

utrymme i barnens liv och jag tänker att de kan påverkas både positivt och negativt i dessa olika 

miljöer. Jag tänker att de lätt kan hamna i ”fel” sammanhang när de befinner sig i världen mellan 

skola och hem, vilket gör att den öppna fritidsverksamhetens syfte, som jag ser det, inte skiljer 

sig nämnvärt med hur det var tänkt under arbetsstugans dagar, även om innehållet i dagens 

verksamhet ser helt annorlunda ut.  I mina båda berättelser får barnen känna att deras tid på 

klubben fylls med mening genom att de är delaktiga i utformandet av innehållet i verksamheten, 

fast på två helt skilda sätt. Jag ser även att verksamhetens uppgift handlar om att öka barnens 

medvetenhet om att det finns olika sätt att tolka omvärlden och att jag, genom ett interkulturellt 

förhållningssätt, kan hjälpa dem att se utanför sig själva och bättre förstå den andre.  

 

Elevinflytande 

Då eleverna i skolan, och därmed även barnen i en öppen fritidsverksamhet, ska tränas i att 

utveckla sin ansvarsförmåga och förberedas till samhällslivet kommer jag att i detta avsnitt 

närmare gå in på några olika begrepp som jag tänker har med elevinflytande att göra. Eftersom 

det, som jag tidigare nämnt, framgår i både läroplan och riktlinjer för denna verksamhet att 

demokratiska arbetsformer är av stor vikt kommer jag att beskriva hur begreppet demokrati kan 

tolkas, och vad elevinflytande kan innebära för fritidshemmets verksamhet. Då det också 

framgår att barn har rätt till ansvar och inflytande kommer jag även att ge en historisk bild av 

hur barns rättigheter sett ut och förändrats genom århundradena. Jag avslutar detta avsnitt med 

en reflektion över vad elevinflytande innebär för mig i förhållande till mina båda berättelser. 

 

Demokrati 

Demokratibegreppet har flera olika tolkningar menar Pihlgren, det kan både syfta på hur en stat 

styrs, men även på de rättigheter som medborgarna i ett land har. En direkt demokrati innebär 

att alla medborgare får göra sin röst hörd, t.ex. i en folkomröstning, medan det i en representativ 

demokrati är vissa folkvalda representanter som fattar besluten. Detta kan även handla om att 

olika grupper av medborgare får möjlighet att vara med i en dialog inför ett kommande beslut 

eller förändring, vilket då kallas för deliberativ demokrati. För att förstå begreppet demokrati 

ytterligare kan det ställas i motsats till begreppet diktatur, och Pihlgren finner att det däremellan 

finns varianter som hon benämner ”upplyst despot” och ”demokratur”. Skillnaden, menar hon, 
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handlar om i vilken grad det finns möjlighet till inflytande. Alla har en röst i en demokrati, och 

dessutom är alla röster är lika mycket värda, medan det i en ”demokratur” är den som har 

makten som fördelar möjliga delar att bestämma över till andra. I varianten ”upplyst despot” 

går det till så att den som bestämmer först lyssnar på de andras idéer och sedan motiverar sitt 

beslut, och i en diktatur är det en person som bestämmer. Hon menar även att det finns två 

avarter till demokratibegreppet, anarki och democrazy. Anarki innebär att alla gör som de själva 

vill, vilket leder till en kaosartad verksamhet som inte främjar det demokratiska lärandet, och 

democrazy innebär att beslut som fattas inte accepteras av alla utan omförhandlas om och om 

igen (Pihlgren 2017, s. 146, 151–154). 

 

Demokrati och elevinflytande 

Enligt Pihlgren är skolan och fritidshemmet inte fullt ut demokratiska inrättningar, i den mening 

att alla beslut tas på demokratiskt sätt, utan har till uppgift att låta eleverna tränas i att bli 

demokratiska medborgare genom demokratiska arbetsformer. Elever har rätt att föra fram sina 

synpunkter och få dem respekterade, men även att vara med i beslutsprocessen kring saker som 

rör dem. De behöver tid att lära sig demokratins former och olika spelregler innan de blir 

fullfjädrade demokratiska medborgare menar hon (Pihlgren 2017, s. 149). Även Maria 

Rönnlund lyfter fram att elevinflytande är en mycket viktig del i skolans uppdrag att fostra 

demokratiska medborgare. Eleverna ska tränas i ett individuellt ansvar till att bli självständiga 

individer med ansvar för sig själva och sina liv (Rönnlund 2013, s. 7). Linnéa Holmberg menar 

att eleven förväntas att utföra demokratiskt medbestämmande för att lära sig den demokratiska 

processen, och ser att det sker genom att pedagogen styr in eleven åt ett håll som gynnar 

samhället i stort. För att ett önskemål ska vara möjligt att genomföra, menar hon att det ska vara 

moraliskt försvarbart, verksamhetslojalt och utvecklingsfrämjande. Det ska alltså passa in i 

verksamhetens ramar vad gäller pedagogiskt uppdrag, ekonomiska resurser, upplägg, struktur 

samt bidra till lärande och stimulans (Holmberg 2017, s. 45–47). 

 

Barns rättigheter, historiskt 

Synen på barn och barns rättigheter har genomgått stora förändringar genom åren enligt 

Pihlgren, som lyfter fram att barns ställning i det svenska samhället succesivt har stärkts genom 

hälso- och sjukvård, socialt, pedagogiskt och psykologiskt nytänkande. Hon beskriver att en 

social medvetenhet om att begreppen barn och vuxen skiljer sig från varandra, tycks ha uppstått 

under slutet av medeltiden och anser att det går att spåra idéer om barns rätt och värde i bl.a. 
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Luthers förslag om obligatorisk skolgång under reformationen. Vidare menar hon att grunden 

till insikten om att barn dessutom kan ha rättigheter troligen lades under upplysningstiden då 

barns fysiska och kognitiva utveckling började observeras, även om det först började få 

genomslag under 1900-talet. Då var det Ellen Key som, enligt Pihlgren, i sin bok Barnets 

århundrade menade att barn har vissa rättigheter, enbart genom att vara barn. Hon lyfter även 

fram att det i Sverige fanns, förutom Key, andra förgrundsgestalter, såsom paret Myrdal, vilka 

arbetade för att förbättra standarden för barn och deras familjer under 1930-talet (Pihlgren 2017, 

s. 146–147). Pihlgren lyfter även fram att FN:s generalförsamling 1989 antog konventionen om 

barns rättigheter, i dagligt tal barnkonventionen, vilken trädde i kraft i Sverige 2 september 

1990. I samband med detta antogs en strategi i Sverige som syftade till att i de beslut som rör 

barn ska konventionen och dess intentioner tas i beaktande. I artikel 12, handlar den 

grundläggande principen om barns rätt att uttrycka sig och att få sin åsikt respekterad (Pihlgren 

2012, s. 24–25, Pihlgren 2017, s. 146–148).  

 

Reflektion 

Jag funderar över hur elevinflytandet ser ut och vilken form de demokratiska arbetsformerna 

har i de situationer jag beskrivit från den verksamhet jag jobbar i, men även hur jag förhåller 

mig till detta. Jag har, genom tidigare anställning på fritidshem, erfarenhet av så kallade 

fritidsråd, då barn mellan 6–10 år vid en samling framfört sina idéer och förslag med en tydlig 

mötesstruktur liknande ett klassråd. I den verksamheten var det relativt enkelt att samla alla 

elever i gruppen eftersom de var närvarande i större utsträckning än vad barnen på en öppen 

fritidsverksamhet är. Dessa barn, som är mellan 10–13 år, har större möjlighet att välja hur ofta 

de vill närvara i verksamheten eller göra annat, vilket gör det svårare att samla alla barn till ett 

klubbråd, enligt min erfarenhet.  

 

För att ändå kunna möta upp barnens önskemål finns i den verksamhet jag jobbar en idélåda, 

där barnen kan lägga lappar med förslag. Som jag beskrev i berättelsen om nerfkriget kommer 

det ofta förslag och önskemål i idélådan, vilka är mer eller mindre genomförbara. Förslagen tas 

upp på vårt planeringsmöte och jag tänker att det behandlas som en bit i ett ofärdigt pussel. Vi 

tittar på förslaget på ett respektfullt sätt, ur både ett pedagogiskt, ett ekonomiskt och ett 

tidskrävande perspektiv. Ser vi att förslaget passar in med de andra bitarna är det lätt att 

verkställa. Jag tyckte att den lilla lappen som någon skrivit och lagt i idélådan var ett litet 

embryo av en pusselbit, och jag behövde mer förståelse för att kunna se dess kanter ordentligt 
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för att avgöra om biten passade in. Pojkarna hade en tydlig bild av hur deras idé skulle gå till, 

men för att bli en aktivitet som var genomförbar inom klubbens ramar behövdes jag som stöd 

och bollplank. På detta sätt, menar jag, att de tre pojkarna fick träna sig i en demokratisk 

process, från förslag via beredning till genomförande.  

 

När det gäller skräckvandringen, har barnen fått, och tagit på sig ett stort ansvar. De ska ordna 

en skräckfylld vandring för de andra barnen på klubben, under den årliga halloweenfesten. Att 

6:orna gör detta är en tradition som de var väl medvetna om och säkert redan börjat fundera på 

direkt efter förra årets tillställning. När jag nu tänker tillbaka på denna hektiska dag finner jag 

att det fanns ett stort mått av kaos i deras förberedelser, alla bestämde och gjorde som de tyckte 

efter eget behag. Samtidigt så tror jag att de ändå hade kommit överens om hur det skulle vara 

på ett övergripande plan, vilka saker som skulle vara var, och vem som skulle göra vad. De 

förstörde inte vad någon annan fixat och var fokuserade på att det skulle bli färdigt. Mitt 

dilemma handlade om att finna balansen mellan att låta dem styra och att vara den styrande. Jag 

hade till en början min egna tanke om hur skräckvandringen skulle utformas, men märkte under 

tiden vi höll på att de hade sina tankar och idéer och kan så här i efterhand förstå att jag inte 

hade behövt stressa upp mig så. Det axlade ansvaret på sitt sätt, och det blev bra. 

 

Lärande 

I den öppna fritidsverksamheten ska barnen erbjudas möjlighet till lärande och utveckling, 

menar de riktlinjer jag tidigare nämnt, och jag vill i detta tredje avsnitt undersöka några olika 

begrepp som jag tänker har med lärande att göra. Riktlinjerna lyfter särskilt fram personalens 

roll för att lärande ska ske och jag tänker att det är i samspelet mellan personal och barn som 

utveckling och lärande sker. Jag kommer därför att kort beskriva samspelsteorins tankar om 

lärande, och även presentera två tänkare, Vygotskij och Dewey, som båda menar att lärande 

sker i samspel med andra. För att ytterligare förstå hur lärande i fritidshem kan ske beskriver 

jag kort hur praktisk kunskap kan vara till hjälp i lärandeprocessen. I slutet av detta avsnitt 

reflekterar jag över hur begreppen i denna aspekt påverkar mig i förhållande till mina båda 

berättelser.  

 

Samspelsteori  

Samspelsteorin utgår från, enligt Pihlgren, att lärande sker i en kombination av mognad och 

samspel mellan olika individer, där samspelet ses som en betydande faktor för individens 
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utveckling. Hon menar att det i en skolkontext innebär att både elever och lärare är aktiva i sina 

roller. Eleven vill lära sig på egen hand men behöver ett visst utbyte, samspel, med omgivningen 

för att komma vidare, och hon drar slutsatsen att eleverna behöver utmanas av läraren för att 

förstå nya områden och se helheter. I denna tanke behöver läraren ha kunskap om var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt, för att kunna utmana hen till vidare utveckling. Pihlgren lyfter 

fram att utveckling sker i utmaningar där obalans och olika tankegångar är något som för 

utvecklingen framåt. När individen, eller gruppen, ställs inför problem som kräver en lösning 

sker ett lärande och en utveckling. Hon menar även att elevernas intressen ses som en stor del 

i undervisningen. I samspelsteorin ses lärandet, enligt Pihlgren, som en del i ett större 

sammanhang där samhället vidareutvecklas och vidgar mänsklighetens möjligheter (Pihlgren 

2012, s. 46–47).    

 

En av de stora tänkarna som förknippas med samspelsteorin är Lev S Vygotskij (1896–1934) 

som levde och verkade i Vitryssland i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet. Han 

beskrivs av Roger Säljö i Boken om pedagogerna vara särskilt intresserad av psykologi, 

pedagogik samt om utveckling och lärande, och att han bl.a. ansåg att utveckling är något som 

sker genom interaktion med andra och att människan alltid utvecklas genom nya sätt att tänka. 

Enligt Säljö menade Vygotskij att de erfarenheter och den kunskap vi har, tar vi med oss in i 

nya situationer och bygger på så vis vidare våra färdigheter när vi umgås och interagerar med 

andra människor. När människor klarar av vissa färdigheter och kunskaper, är de också nära att 

klara av även andra. Han kallar detta den närmaste, proximala, utvecklingszonen och definierar 

det som det avstånd som finns mellan vad barnet klarar på egen hand och det som barnet klarar 

med hjälp av stöd. Genom att utmanas på en lagom nivå kan barnet använda sig av sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter och med hjälp av någon som behärskar nästa steg ta sig vidare. I 

takt med att ens färdigheter och kunskaper utökas rör sig den proximala utvecklingszonen 

framåt, mot nya utmaningar. Utveckling är ett aktivt förlopp där människan ständigt rör sig 

framåt, mot nya kunskaper och erfarenheter (Säljö 2011, s. 153–155, 166–168). Vygotskij 

menade att människor har möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter i olika 

samspelssituationer med andra människor och såg att skola och undervisning har en betydande 

roll för hur nya former av tänkande kan utvecklas. Barnen får möjlighet att utmanas genom en 

dialog, samspel, med läraren eller den mer erfarne, och att vara aktiv för att läraren ska få syn 

på dess utvecklingsmöjligheter och närmaste utvecklingszon (Kroksmark 2003, s. 450–453). 
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Även John Dewey (1859–1952) har starka band till samspelsteorin, menar Anders Burman, och 

beskriver honom som en ledande filosof och pedagog från USA under 1900-talets första hälft. 

Enligt Burman uppfattade han människan som en ständigt växande varelse, som hela tiden 

strävar efter harmoni och utveckling i samspel med andra individer och sin omgivning, i ett 

livslångt lärande (Burman 2014, s. 187). Dewey hävdar att all utbildning är en form av social 

process eftersom individens erfarenhet utvecklas i samspel, interaktion, med andra. Egna och 

andras erfarenheter samlas till en del av mänsklighetens sociala medvetenhet som ständigt 

utvecklas. Han poängterar att individens egna drivkraft att utvecklas har en stor betydelse, men 

att interaktion med andra är det absolut viktigaste för att utveckling ska ske (Dewey 2004, s. 

46–48).  Vidare lyfter han fram att läraren har ett särskilt ansvar att vara aktiv och flexibel i sin 

planering så att det finns utrymme för individuella erfarenheter i den kommunikation och 

integration som sker i gruppen. Läraren behöver ha en överblick på elevernas förmågor och 

behov så att de får möjlighet att utvecklas inom ämnet (Ibid s. 195). Dewey menar, enligt 

Gunnar Sundgren, att eleverna blir aktiva i sin utveckling genom att de får anknyta lärandet till 

något de är intresserade av (Sundgren 2011, s. 113–114). Ett tydligt exempel på detta är ”Jag 

tror att intressen är tecken och symtom på växande förmåga. Jag tror att de representerar 

gryende anlag. Därför är det av största vikt för läraren att ständigt och uppmärksamt hålla ett 

öga på vad som intresserar barnen” (Dewey 2004, s. 54). 

 

Lärande i fritidshem 

Monica Hansen Orwehag och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson framhäver att på fritidshem sker 

lärandet i ett sammanhang med en stark koppling till det som sker här och nu. De har intervjuat 

fritidslärare som anser att det finns en pedagogisk kraft ”att fånga tillfället i flykten” där 

motivationen för barnen att lära sig något nytt kommer ur deras egna intressen och behov 

(Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011, s. 120, 129). Vad som, enligt Hansen Orwehag, lärs 

i fritidshem handlar inte om olika ämneskunskaper, även om vissa sådana ändå ofta ingår i 

undervisningen på fritidshemmet, utan om hur vägen till kunskap kan se ut. Hon refererar till 

Ingrid Pramling Samuelsson, som är professor i pedagogik, som poängterar att när innehållet 

styrs av barnen och de utforskar, tänker, provar och omprovar samt ställer frågor för att ta reda 

på och lära sig nya saker, oberoende av vilket ämne eller förmåga kunskapen handlar om, lär 

barnen sig att lära (Hansen Orwehag 2013, s. 49). Dewey, som jag tidigare presenterat, menar 

att det som lärts i en situation, eller genom interaktion med andra blir ett verktyg, en erfarenhet, 

för att förstå och hantera nya situationer på ett bra sätt, och fortsätter så länge lärande och liv 
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pågår (Dewey 2004, s. 185). På fritidshemmet handlar lärandet, enligt Hansen Orwehag, om att 

ta avstamp i de erfarenheter barnen redan har för att utvidga sin kunskap inom olika områden, 

att barn inte lär i ett vakuum, utan ställer ny kunskap i relation till det de redan vet (Hansen 

Orwehag 2013, s. 52–53). För att hjälpa barnen i sin utveckling är, som jag nämner ovan, 

samspelet viktigt och inte minst känslan för när det är möjligt att ta nya kliv, och hur det ska gå 

till. Praktisk kunskap är ett begrepp som filosofen Aristoteles benämner fronesis, vilket 

Christian Nilsson beskriver som en handling som sker i ett samspel mellan människor och som 

tar sin utgångspunkt i hur något ska ske (Nilsson 2014, s. 47–48). Även Alsterdal lyfter fram 

praktisk kunskap, eller klokhet, och belyser att de situationer som uppstår aldrig är desamma, 

vilket gör det till en konst att väga in flera perspektiv och kunna handla med gott omdöme i 

situationen (Alsterdal 2014, s. 53). 

 

Reflektion 

När jag tänker tillbaka på situationen med pojkarna som ville köra nerfkrig kan jag se att de 

lärde sig något. Vad lärde de sig då, blir följdfrågan. Med ovanstående begrepp i bakhuvudet 

tänker jag att de lärde sig hur de kan få en idé att bli verklighet, men även vad som är viktigt att 

tänka på vid utformningen av en aktivitet. De fick full koll på hur just denna aktiviteten ska gå 

till, men kan även ta med sig dessa erfarenheter om de vill planera en lek eller aktivitet igen. 

De lärde sig vilka ingredienser som behövs i en aktivitet. Vissa innehållsliga saker hade de 

redan klart för sig och jag kunde se vad som saknades, men lät dem fundera själva först innan 

jag kom med tips och idéer. Jag kan se på det som att de hade ett problem som behövde en 

lösning, att deras tankegångar ännu var i obalans, och att de behövde ett utbyte med någon som 

var mer erfaren för att komma vidare och utvecklas. I detta perspektiv är jag läraren som ser 

deras närmaste utvecklingszon och genom att vara flexibel och aktiv kan jag se till att de får 

den nödvändiga erfarenheten där och då. När de tänkte och funderade över hur aktiviteten skulle 

gå till, med förslag och idéer som de bollade med varandra och med mig, var de aktiva i sin 

roll. Jag tror att deras största motivation var att det handlade om något de var intresserade av, 

och jag kan inte föreställa mig att de hade haft samma engagemang om det var min idé som jag 

ville att de skulle utforma till en aktivitet. I denna situation handlar den praktiska kunskapen 

om att jag väljer mellan att svara ja eller nej på deras önskan. Jag gjorde en snabb överläggning 

med mig själv, och kunde med hjälp av min tidigare erfarenhet se vilka möjligheter till lärande 

som öppnade sig då jag hörde deras tankar, och vågade lita på att de tillsammans med mig 

kunde utforma en aktivitet för de andra barnen. 
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Som jag skrev i inledningen av denna del är det tydligt att jag som personal på en öppen 

fritidsverksamhet spelar en stor roll för barnens utveckling och lärande. I berättelsen om 

skräckvandringen pendlar jag mellan att vara en i gruppen, och att vara den som håller i rodret, 

vilket jag tolkar som en förtrogenhet, en praktisk kunskap, med att veta när det går bra att släppa 

eller gripa in. Jag behöver förhålla mig till vad barnen klarar på egen hand och vad de kan göra 

med hjälp och stöd av mig. Precis som i nerfkriget var det i denna situation ett problem som 

skulle lösas och det rådde en obalans i barnens tankegångar. Men, även om det fanns en dialog 

och samspel mellan mig och barnen finner jag det svårare att se vad de faktiskt hade lärt sig när 

aktiviteten var avklarad. Det var för mig otydligt i denna situation vad barnen redan behärskade 

och vad som var nästa steg i deras utveckling. Jag kan inte se att de lärt sig hur en aktivitet blir 

till från tanke till verklighet eftersom det var så ostrukturerat. Samtidigt tänker jag att de 

förhoppningsvis har lärt sig att det går att genomföra en aktivitet fastän det är lite kaosartat, och 

att denna erfarenhet gör att de blir bättre på att hantera svåra, och kanske stressade, situationer 

i framtiden.  

 

Slutord 

I denna avslutande del kommer jag att koppla ihop de tre olika begreppen och reflektera över 

hur de hör ihop med varandra i förhållande till mina berättelser. Jag kommer även att fundera 

över vilken betydelse de har för min undersökning och om jag blivit varse något nytt om mig 

själv som fritidslärare med hjälp av detta arbete.  

 

Det är inte en alldeles enkel uppgift att reda ut hur jag tänker att begreppen hör ihop och 

påverkar varandra, men jag ska göra ett försök. I min första berättelse kom några pojkar med 

ett förslag till en aktivitet och jag tänker att det var ett första steg i en demokratisk process. De 

hade förstått hur de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten och förslaget utgick 

ifrån något de var intresserade av att göra, något de tyckte skulle vara kul och som gav dem 

motivation. Jag tyckte att det lät som en rolig aktivitet men reagerade på namnet. Hur skulle 

krig bli till något meningsfullt om jag tycker att fred och liv är viktigt i det stora perspektivet? 

Istället för att försöka få dem att förstå min, vuxna, synvinkel tvingade jag mig själv att skifta 

fokus, att rikta blicken mot de tre pojkarna som kom med en idé utifrån deras intressevärld. De 

hade en idé, men behövde hjälp och stöd för att kunna förverkliga den. Jag, å andra sidan, 

förstod genom att lyssna och ställa frågor, vad de redan hade koll på och kunde genom dialog 
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och samspel mellan mig och barnen, hjälpa dem vidare med att utveckla sin aktivitet. Genom 

elevinflytande kunde de göra något som de upplevde som meningsfullt och fick lära sig hur en 

aktivitet kan planeras och förberedas för att kunna genomföras. Men de fick även lära sig hur 

en demokratisk process fungerar, och att deras tankar och förslag är viktiga för att verksamheten 

ska vara meningsfull, vilket jag tror bidrar till att de kan uppleva en känsla av sammanhang. 

Det är i min andra berättelse något svårare att se hur begreppen hänger ihop. Barnen hade ett 

stort inflytande över hur skräckvandringen skulle utformas för de andra barnen, vilket var en 

tydlig drivkraft och motivation och jag förstod redan då att det var meningsfullt för dem. Men, 

jag var inte klar över vad de lärde sig av denna situation, eller hur den demokratiska 

arbetsprocessen såg ut.  

 

Inledningsvis, då jag beskriver denna essäs syfte, är jag intresserad av att veta hur jag förhåller 

mig till balansen mellan att barnen ska känna att verksamheten är meningsfull och att de ska 

utvecklas. Jag tänkte att det fanns en motsättning mellan dessa begrepp då jag ibland kan 

uppleva att barnen i den öppna verksamheten jag arbetar i sysselsätter sig med tillsynes 

meningslösa aktiviteter. Men, det är ju i mina ögon, jag vill ju att de ska utvecklas och lära sig 

saker, också när de är på klubben. Jag valde att gestalta två olika situationer där den första 

berättelsen beskriver en relativt väl fungerande demokratisk arbetsform, och den andra en mer 

kaosartad, anarkiliknande, situation. Från början var min tanke att de båda berättelserna skulle 

fungera som varandras motpoler, men under arbetets gång har jag fått en annan syn på vad de 

representerar. 

 

I min reflektion om hur jag ska förhålla mig till det som är meningsfullt i berättelsen om 

nerfkriget kan jag nu se vari dilemmat ligger, och förstå hur en tillsynes positiv situation kunde 

väcka mitt tvivel över om jag handlade rätt. Jag har försökt att titta på denna situation med ett 

kritiskt öga. Vad var bra, vad var dåligt och hur kan jag tolka det utifrån vad jag förstår om det 

som är meningsfullt? I mitt arbete med att titta på frågan ur flera perspektiv växer min 

ursprungliga tanke om att det blir meningsfullt för barnen eftersom de ges möjlighet till 

inflytande över innehållet i verksamheten, men att de även lär sig genom att göra, dvs. planera, 

tänka och genomföra sin idé. Samtidigt kan valet betraktas som meningslöst utifrån perspektivet 

att krig inte har någon djupare mening och att vi inte behöver glamorisera krigslekar. Men, om 

jag hade valt att se det meningsfulla i att det är viktigt att leva och verka med en övertygelse 

om att krig är meningslöst, hade situationen inte utvecklats till en demokratisk arbetsform. 
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Barnen hade då inte lärt sig varken hur en aktivitet blir till, eller hur den demokratiska processen 

fungerar. I berättelsen om nerfkriget kan jag således se hur elevinflytande och lärande bidrar 

till att verksamheten uppfyller en mening. Både på individnivå och ur ett samhälleligt 

perspektiv. Tyvärr upplever jag ibland att jag har så lätt att hitta fel och svårigheter i de förslag 

som kommer från barnen, att tycka deras idéer är helt ”uppe i det blå” och omöjliga att 

genomföra, därför är jag väldigt glad över att jag valde att fokusera på pojkarnas intresse istället 

för att fastna på ordet krig.  

 

När det gäller berättelsen om skräckvandringen på halloween kan jag med hjälp av mina 

reflektioner förstå att den inrymmer både meningsfullhet och lärande, men även elevinflytande 

trots att den demokratiska arbetsprocessen inte var lika tydlig som i min första berättelse. Jag 

valde att ha med denna berättelse, från början som en motpol till den mer välfungerande 

situationen, och hade i bakhuvudet att det meningsfulla handlade om att de i stor utsträckning 

fick bestämma över utformningen av skräckvandringen själva. Det stämmer även nu, men jag 

kan se att de också har fått med sig en erfarenhet av att tillsammans klara något som var tufft 

och jobbigt, som de kan föra över till en annan situation som känns svår. Jag vill också belysa 

att de var en grupp barn med olika kunskap om vad som krävs för att förbereda en aktivitet åt 

andra, även om de kände varandra ganska väl sedan tidigare, och jag kan nu se att de med en 

interkulturell kommunikation hjälpte varandra att förstå och förklara hur de skulle få fram ett 

bra resultat. Jag tar med mig från denna erfarenhet att jag genom praktisk kunskap kan våga 

släppa taget och lita på barnens förmåga, men också att det kan ske en utveckling och ett lärande 

i en tillsynes kaosartad situation. 

 

Det skulle vara intressant att få reda på vad barnen i 10–13-årsåldern tänker om vad en 

meningsfull fritid i den öppna fritidsverksamheten innebär för dem, och som vidare forskning 

inom detta område skulle en intervjustudie få syn på deras tankar. 
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