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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera barns och 

pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. Studien har genomförts genom 

intervjuer med barn och pedagoger på en fritidshemsverksamhet. I den tidigare 

forskningen beskrivs barns syn på fritid, hur ett vuxenperspektiv dominerar i 

verksamheterna inom barnomsorgen samt hur leken används som ett 

pedagogiskt verktyg. I resultatet beskrivs bland annat hur barns syn på 

fritidshemmet påverkas av möjligheten till aktiviteter och att vara tillsammans 

med andra barn vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vidare visade 

studien att barnen upplever ett behov av en ökad vuxennärvaro i verksamheten 

vilket motsäger en del av den tidigare forskningen. När det gäller pedagogernas 

syn på fritidshemmets verksamhet har studien visat hur de ser på 

fritidshemmets uppdrag samt gällande omgivningens syn på fritidshemmet. 

När det gäller den fria leken anser pedagogerna att barnen behöver lek fri från 

vuxna vilket inte stämmer överens med de barnen beskriver kring deras önskan 

om ökad vuxennärvaro i verksamheten.  

 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritid, barns syn, pedagogers syn.  
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 Inledning  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 14 kapitlet, 2 paragrafen ska fritidshemmet 

erbjuda barnen en meningsfull fritid. I Skolverkets allmänna råd och 

kommentarer (2014) beskrivs lek som en viktig del i fritidshemmets verksamhet 

som kan bidra till att skapa meningsfullhet för barnen. I verksamheten ska det 

finnas utrymme för både barnens egen lek och lek planerad av personalen. Det 

ska finnas en balans mellan fria val och planerad verksamhet. Vid barnens egen 

lek bör personalen ha en tydlig roll, som exempelvis kan innebära observation 

av leken, tillföra nya saker för att utveckla leken eller minimera störande 

moment (Skolverket, 2014).  

 

Skolinspektionen genomförde 2010 en granskning av ett antal fritidshem i 

Sverige. I rapporten Kvalité i fritidshem (2010) beskrivs fritidshemmens 

verksamhet som ostrukturerad och dåligt planerad. Fritidshemmen bör erbjuda 

fler planerade och varierade aktiviteter. I rapporten nämns att en vanlig 

uppfattning som framkommit under granskningen är att personalen anser att 

barnen behöver få använda tiden på fritidshemmet till att leka och känna sig fri 

från måsten. De intervjuade barnen har beskrivit att de roligaste på 

fritidshemmet är att få leka (Skolinspektionen, 2010).  

 

Denna studie handlar om barnens och pedagogernas syn på fritidshemmets 

verksamhet. Utifrån egna erfarenheter av placeringar under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetslivserfarenhet och föregående 

kurser i lärarutbildningen är uppfattningen att det finns skillnader i synen på 

den verksamhet som bedrivs på fritidshemmen, exempelvis leken. Barnen vill 

leka och styra över sin tid på fritidshemmet och samtidigt verkar det kunna 

skapa en känsla av överflödighet hos personalen. Det ser ut att finnas en 

motsättning mellan ”de vuxna”, exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och 

pedagoger, i relation till barnens uppfattningar kring fritidshemmets 

verksamhet. Barnens tankar kring detta känns viktiga att synliggöra då det är 

deras fritid och meningsfullhet som eftersträvas enligt Skollagen (SFS 2010:800). 

Även pedagogernas tankar kring detta blir intressant att undersöka för att se om 

och hur denna motsättning och olika syn finns i verksamheten. Med denna 

studie vill jag undersöka hur pedagoger och barn ser på fritidshemmets 

verksamhet. Jag vill se om det finns skillnader i deras syn på verksamheten och 

hur dessa skillnader visar sig. Detta blir intressant i förhållande till 

fritidshemmets uppdrag och hur det vuxna genom sitt arbete påverkar barnens 

situation.  

 

Öksnes, Knutas, Ludvigsson, Falkner & Kjaer (2014) har studerat lekens roll i 

styrdokumenten. De tolkar det som att det finns dubbla budskap. Leken har en 

central del i fritidshemsverksamheter, men samtidigt så ses den ur ett 
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nyttoperspektiv. De barnen ägnar sig åt på fritidshemmet ska vara nyttigt, både 

för dem själva och för samhället i övrigt. Öksnes (2011) beskriver att det i dagens 

samhälle finns en benägenhet att begränsa barns fria tid och låta den bli mer 

vuxenstyrd.  

 

Barn har enligt Barnkonventionen artikel 31 rätt till lek, vila och fritid (UNICEF, 

2009). Enligt Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nr 17 (2013) har barn 

rätt till tid som varken bestäms eller kontrolleras av vuxna. De bör ha tid där 

inga krav ställs på dem och där de kan ägna sig åt vad de vill, oavsett 

aktivitetsgrad. Schemalagda aktiviteter under hela barnets fritid kan vara 

skadligt för barnens välbefinnande. Vidare beskrivs en oro över att lek inte anses 

vara nödvändig, varpå lek beskrivs som något grundläggande och viktigt. Lek 

ska ses som ett nöje vilket inte behöver leda någonstans (Barnrättskommittén, 

2013).  
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 Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i tre delar. I de två första beskrivs fritidshemmets 

uppdrag utifrån styrdokumenten, verksamhetens historia samt begreppet fritid. 

I den sista delen beskrivs tidigare forskning kring barns syn på fritid, hur 

vuxenperspektivet är dominerande i verksamheten samt den instrumentella 

synen på lek, lek ska vara nyttig.  

 

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmets verksamhet regleras och beskrivs i skollagen (SFS 2010:800). 

Verksamheten berörs även av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket, 2011) första två delar; Skolans 

värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Verksamhetens 

uppdrag beskrivs mer utförligt i Skolverkets publikation Fritidshem från 2014 

(Skolverket, 2014).  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 14 kapitlet, 2 paragrafen ska fritidshemmet 

erbjuda barnen en meningsfull fritid. Uppdraget handlar om att både stimulera 

barnens utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 

rekreation. Viktiga delar i arbetet är lek, rörelse och skapande arbete och 

verksamheten ska formas av barnens engagemang och med leken som resurs 

(Skolverket, 2014). 

 

Skolverket (2014) beskriver hur ett väl fungerande fritidshem bör komplettera 

skolans inrutade vardag och ge barnen möjlighet att självständigt upptäcka 

omvärlden och den egna förmågan. Vidare beskrivs hur lek kan bidra till att 

skapa meningsfullhet och hur den har en central plats i verksamheten. 

Skolinspektionen genomförde 2010 en granskning av ett antal fritidshem i 

Sverige. I rapporten Kvalité i fritidshem (2010) beskrivs fritidshemmens 

verksamhet som ostrukturerad och dåligt planerad. Skolinspektionen menar att 

man i verksamheten bör erbjuda fler planerade och varierade aktiviteter. I 

rapporten nämns att en vanlig uppfattning bland pedagogerna är att barnen 

behöver få använda tiden på fritidshemmet till att leka och känna sig fri från 

måsten. Barn som intervjuats i samband med granskningen beskriver att leken 

är det roligaste på fritidshemmet (Skolinspektionen, 2010).  

 

Barnkonventionen (2009) innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för 

barn och är rättsligt bindande för de länder som är anslutna till Förenta 

Nationerna, FN. Artikel 31 i Barnkonventionen beskriver barns rätt till lek, vila 

och fritid. Barnrättskommittén publicerade 2013 allmänna kommentarer 

gällande artikel 31. Bakgrunden till detta handlade om en oro kring att de 

ansluta länderna inte fokuserar på barn rättigheter till lek, vila och fritid. De 

allmänna kommentarerna publicerades för att öka förståelsen av artikel 31 Det 

är viktigt att skapa tid och utrymme för barns spontana lek. Det är även viktigt 

att främja samhällsattityder som stödjer denna syn. Barns lek ska enligt 
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Barnrättskommittén ses som ett nöje som inte behöver leda till något specifikt 

(Barnrättskommittén, 2013). Utifrån dessa allmänna kommentarer gällande 

artikel 31 har Øksnes m.fl. (2014) genomfört en litteraturstudie kring Danmark, 

Norge och Sveriges styrdokument. Studiens syftar till att undersöka lekens roll 

i styrdokumenten. Øksnes m.fl. (2014) menar att lekens betydelse och den 

inverkan den kan ha på barns liv inte framgår i dokumenten. De upplever 

styrdokumenten som vaga och oklara och beskriver hur leken syfte har blivit 

”skolifierat”, leken ska vara nyttig. Styrdokumenten kan utifrån förståelsen av 

lek som ett nyttigt pedagogiskt redskap ses som tydligt formulerat, men Øksnes 

m.fl. (2014) menar att det finns möjlighet till en mängd olika tolkningar. De vill 

lyfta fram ett perspektiv på lek som något som har ett värde i sig själv (Øksnes 

et al, 2014). Enligt Skolverket (2014) kan leken bidra till att skapa meningsfullhet 

för barnen. Leken bör ha en central roll i fritidshemmets verksamhet. Leken 

beskrivs som ett medel för att bearbeta intryck, utveckla fantasi samt samarbets- 

och kommunikationsförmåga. Den kan även ses som en möjlighet till att 

utveckla olika förmågor som i sin tur kan leda till en ökad måluppfyllelse 

(Skolverket, 2014). De allmänna råden ska ge stöd och vägledning kring hur 

fritidshemmets uppdrag bör hanteras (Skolverket, 2014).  Denna beskrivning av 

lekens roll i fritidshemmets verksamhet blir intressant utifrån Øksnes m.fl. 

(2014) beskrivning av leken som ett pedagogiskt och nyttigt redskap. 

 

Fritidshemmets historia och fritid som begrepp 

Fritidshemmets historik är av betydelse för att förstå vad som format 

verksamheten. Enligt Rohlin (2012) kan verksamheten relateras till politiska mål 

och samhälleliga funktioner. Verksamheten förflyttades 1998 till det 

utbildningspolitiska området vilket ledde till att fritidshemmet diskuterades i 

sammanhang som rör skolan. I Lgr 11 (2011) beskrivs att fritidshemmet i 

samarbete med skolan ska berika varje elevs utveckling och lärande. 

Fritidshemmets historia och framväxt kan delas in tre olika delar: En social 

arena, en socialpedagogisk arena samt en utbildningspedagogisk arena (Rohlin, 

2012).  

En social arena 

Industrialismen innebar att städerna växte och arbetsdagarna blev längre vilket 

resulterade i att eftermiddagarna för fler barn innebar en minskad tillsyn, 

sysslolöshet och ett ökat tiggeri. Tiden mellan skolan och arbetsdagens slut 

upplevdes som problematisk. Barn och unga ansågs bli förvildade (Rohlin, 

2012). Vidare beskriver Rohlin (2012) att förskolläraren Fridtjuv Berg menade att 

barnens fritid behövde styras och organiseras för att förebygga kriminalitet. 

Tillsammans med Anna Hierta-Retzius skapade han arbetsstugan. 

Verksamheten var ofta förlagd i skolans närhet och det fanns även ett samarbete 

verksamheterna emellan. Arbetsstugorna kan betraktas som fritidshemmens 

föregångare. Arbetsstugorna handlade om ett försök att hålla en social ordning 

och kontroll. Syftet var att hjälpa människor i nöd och det fanns ett behov av 

moralisk upprustning. Arbetsstugorna erbjöd tillsyn och omsorg som skulle 
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förebygga skolk, tiggeri och andra oönskade beteenden. Barnen behövdes 

räddas från fördärv genom råd om hur livet skulle levas och därmed få en 

möjlighet till gynnsam utveckling (Rohlin, 2012).  

En socialpedagogiska arena  

I början av 1930-talet överlämnades tillsynen av arbetsstugorna från de lokala 

skolråden till barnavårdsnämnden och bytte namn till eftermiddagshem. Barns 

levnadsstandard hade ökat men problematiken kring den var de samma som 

under den sociala arenan. Eftermiddagshemmen hade dock en annan metod för 

att motverka denna utveckling. Man gick från en arbetstanke till fokus på 

barnens behov av fria sysselsättningar, utevistelse och lek. I verksamheten 

skulle barnen uppfostras genom att exempelvis lära dem passa tider och inte 

skolka. Under 1970-talet skapades det fritidshem som beskrivs som det 

moderna. Stark expansion, kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, ökad 

invandring och de ensamstående mammornas situation innebar att tiden mellan 

skolan och arbetsdagens slut behövde organiseras (Rohlin, 2012).  

 

En utbildningspedagogisk arena  

Samhället utvecklades ytterligare under 1990-talet i form av bland annat ny 

informationsteknik och globalisering vilket inneburit att vuxna arbetar allt mer. 

För att möta denna utveckling föreslog regeringen en ändrad organisation av 

fritidshem, förskola och skola. Fokus låg på en helhetssyn där kraven på 

individers förmåga ökade. Tiden inom fritidshem organiseras utifrån hur yngre 

skolbarns tid kan disponeras inom ramen för skolan (Rohlin, 2012).  

 

Fritidshemmets framväxt innehåller en förflyttning och förändring kring den 

politiska tanken om verksamheten. Verksamheten har gått ifrån ett 

socialpolitiskt område till en utbildningspolitiskt. Dagens fritidshem liknar 

arbetsstugan och eftermiddagshemmet, men har ändå andra utgångspunkter. 

Tiden mellan skoldagens och föräldrarnas arbetstid ses fortfarande som 

problematiskt. Inte bara utifrån föräldrarnas oro för vad som kan hända med 

barnen utan vuxnas tillsyn, utan också utifrån skolan, arbetsmarknadens och 

samhällets syn på det. Fritidshemmet kan ses som en produkt utifrån samhällets 

tankar kring vad barnen ska ta vägen vid skoldagens slut (Rohlin, 2012).  

Fritid som begrepp 

Den grekiske filosofen Aristoteles framhöll fritidens betydelse för människans 

positiva utveckling. Fritiden ansågs vara mer betydelsefullt än arbete, meningen 

med livet var fritid (Olson, 2010). Den mest vanliga beskrivningen av begreppet 

fritid handlar om vila, avkoppling eller skollov (Rohlin, 2012). I den 

fritidsvetenskapliga diskussionen handlar fritid om upplevelsen av livskvalitet 

och välbefinnande. Fritiden påstås ha uppstått i samband med den industriella 

revolutionen, det var då gränsen mellan fritid och arbete tydliggjordes. Det var 

även då folkrörelserna växte fram. Den 1 maj 1989 gick arbetarna ut i 
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demonstration och krävde åtta timmars arbetsdag, fritid och vila. Fritiden blev 

en politisk fråga och en moralfilosofi gällande arbetsamhet, sparsamhet och 

nykterhet växte fram hos medelklassen. Denna normbildning drabbade även 

fritiden, vilket skulle vara lika nyttig som arbetet (Olson, 2010). Fritiden kan ses 

som en tid som man som individ själv förfogar över (Rohlin, 2012). Enligt Olson 

(2010) är den fria tiden viktig och kan inte läggas till rätta för en person av någon 

annan. Rohlin (2012) beskriver hur fritidshemmet i olika tidsperioder varit ett 

sätt att hantera problematiska fenomen i samhället. 

 

Fritidshemmet ska utgöra ett komplement till skolan. Verksamheten är en del 

av skolväsendet. Uppdraget handlar även om att erbjuda en meningsfull fritid 

(Skolverket, 2014). Rohlin (2012) beskriver och för en diskussion kring vad 

meningsfull fritid kan betyda. Hon beskriver hur meningsfull understryker att 

det handlar om något seriöst, som inte kan slösas bort. Utifrån detta beskriver 

Rohlin (2012) att det kan tolkas som att fritiden på fritidshemmet ska fyllas med 

något som skapar mening. Rohlin (2012) beskriver hur begreppet fritidshem 

även kan ge upphov till tolkningar kring att det som sker på fritidshemmet 

innebär vila och rekreation. Samtidigt finns en styrning av verksamheten. 

Styrning och fritid är varandras motsatser (Rohlin, 2012).  

 

Tidigare forskning 

Barns syn på fritid 

Øksnes (2008) har genomfört en studie med syftet att undersöka barns syn på 

fritid i skolefritidsordningen, SFO, en norsk motsvarighet till det svenska 

fritidshemmet. Resultatet av henne studie har visat att fritid som begrepp var 

svårt för de deltagande barnen att beskriva. Själva innebörden, vad denna tid 

fylls med, är det som känns igen och kan beskrivas. Fritid beskrevs som när man 

får göra sådant som är roligt, exempelvis lek. Detta beskriver även Ihrskog 

(2011) för barnen ska fritid vara något roligt. Motsatsen till fritid beskrevs som 

när man gör något tråkigt, exempelvis skola eller arbete. Lek ses som något 

viktigt och nödvändigt när det kommer till barnens tankar om fritid. Det är 

något som enbart syftar till nöje vilket Øksnes (2008) menar visar på skillnader 

gentemot den generella diskursen kring lek. Förutom att koppla 

fritidsbegreppet till lek verkar det för barnen handla om och vara viktigt att få 

bestämma själv. Det handlar inte om fritid när någon annan bestämmer, barnen 

nämner att detta sker i exempelvis skolan eller SFO. Einarsdottir (2005) har 

undersökt hur barn uppfattar förskolan. Resultatet visade att barnen upplevde 

förskolan som ett ställe där man ska lära sig saker, exempelvis hur man uppför 

sig, regler, lekar eller olika förmågor utifrån pedagogernas planerade aktiviteter. 

Det viktigaste med förskolan var att få leka, bestämma själv och vara 

tillsammans med andra barn. Ihrskog (2011) beskriver hur fritiden blir roligt när 

man har någon att vara tillsammans med. I likhet med Øksnes (2008) studie 

uppfattades situationer där man inte fick bestämma själv som något negativt. 

Faktorer som påverkade barnens uppfattning av förskolan som negativ var när 
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de inte fick bestämma själv, var tvungen att sitta stilla eller följa instruktioner 

från vuxna (Einarsdottir, 2005). Ett intressant fynd i Øksnes (2008) studie är hur 

barnen beskriver att SFO nästan bara består av lek samtidigt som de inte 

beskriver tiden i verksamheten som fritid. Øksnes (2008) menar att det beror på 

att aktiviteten uppfattas olika beroende på organiseringen av det. En frivillig 

aktivitet är rolig, är samma aktivitet obligatorisk uppfattas denna som tråkig. 

Barnen betraktar leken i sig som något kul och frivilligt, men när vuxna försöker 

kontrollera den kan den istället bli något tråkigt.  

 

Vuxenperspektivet dominerar  

Einarsdottir (2005) beskriver hur barnen var medvetna om vilka områden de 

hade möjlighet att bestämma över, exempelvis deras egen lek. De påvisade 

också en medvetenhet gällande vilka regler de var tvungen att följa och hur de 

vuxna hade en överordnad roll i verksamheten. Även Øksnes (2008) påtalar hur 

barn är utsatta för olika former av organisering och regler i 

fritidshemsverksamheten. Øksnes (2008) beskriver hur barnen bör följa regler, 

order och tillrättavisningar från personalen. Klerfelt & Haglund (2014) har 

undersökt barns och pedagogers uppfattningar av fritidshemmet utifrån de 

aktiviteter som erbjuds i verksamheten. Studien visar hur barnens perspektiv 

både möts och ignoreras. De beskriver att det finns en konflikt mellan de vuxnas 

perspektiv och barnens perspektiv. Det vuxnas perspektiv har ofta 

utgångspunkt i vad man anser vara bäst för barnen. Denna konflikt visar sig 

bland annat när det kommer till parternas syn på gemenskap. För barnen 

handlar detta område om att få vara tillsammans med andra barn, medan de för 

de vuxna handlar om att skapa gemenskap i form av bland annat 

konflikthantering. Personalen uppfattar konflikterna som ett hinder för 

gemenskap, det är något som ska lösas när det uppstår. Barnen å sin sida tycker 

att denna hantering inte alltid är nödvändig. De vuxnas perspektiv blir dock 

dominerande eftersom eleven istället för att vara tillsammans med de andra 

barnen får ägna sig åt konfliktlösningen. Detta menar Klerfelt & Haglund (2014) 

innebär att prioriteringar och förhållningssätt skapade av de vuxna är 

överlägsen barnens. Haglund (2015) har undersökt barns möjlighet att påverka 

fritidshemmets verksamhet. I likhet med Klerfelt & Haglunds (2014) studie 

visade undersökningens resultatet att innehållet i verksamheten ofta bygger på 

ett vuxenperspektiv som utgår från de man anser vara bäst för barnet. Haglund 

(2015) beskriver dock hur barnen har möjlighet att bestämma, exempelvis i den 

fria leken; de har möjlighet att välja vad eller vem de vill leka med. Personalen 

behåller dock sin auktoritet i verksamheten genom att styra över de yttre 

ramarna så som organisering och material. Ett exempel som beskrivs är 

placeringen av leken, i studien beskrivs hur barnen under vissa perioder skulle 

vistas utomhus med hänsyn till tillsynsfrågor. Haglund (2015) menar att 

personalen ger barnen möjlighet att påverka och bestämma utifrån regler och 

osynliga normer. Tullgren (2004) beskriver hur barn har möjlighet att välja 

innehållet i leken, bara det ligger inom gränserna för vad som är en accepterad 

och bra lek. 
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Den nyttiga och den pedagogiska leken 

Barnkonventionen (2009) innehåller som tidigare nämnt bestämmelser gällande 

barns mänskliga rättigheter. Det är ett rättsligt bindande dokument. 

Barnkonventionens artikel 31 som behandlar barns rätt till lek, vila och fritid 

(UNICEF, 2009) har utifrån den tidigare forskning som behandlats varit en 

gemensam utgångspunkt för flertalet författare (Øksnes, 2008; Einarsdottir, 

2005; Haglund, 2015; Klerfelt & Haglund, 2014). Barnrättskommittén 

publicerade 2013 allmänna kommentarer gällande artikel 31, där beskrivs en oro 

kring ländernas sätt att hantera denna artikel och därmed bevaka barns 

rättigheter. Leken ska ses som ett nöje som inte behöver leda någonstans 

(Barnrättskommittén, 2013). Øksnes m.fl. (2014) har utifrån dessa allmänna 

kommentarer genomfört en litteraturstudie av de nordiska ländernas 

styrdokument. Där beskrivs hur styrdokumenten i Sverige, Norge och Danmark 

är knutna till Barnkonventionen vilket innebär att man i respektive land bör 

förhålla sig till dessa rättsligt bindande bestämmelser (Øksnes et al, 2014). Kane 

(2011) beskriver att lek har en central roll i läroplanen, men att den utifrån 

skolans perspektiv ses som en metod för lärande. Enligt Barnrättskommittén 

(2013) förekommer idag ett ökat tryck på barns lärande i leken. Øksnes et al 

(2014) menar att barn har behov av att kunna leka en lek som inte är igångsatt 

eller kontrollerad av vuxna. Det finns en rad faktorer som kan ses som ett hot 

mot barns lek, exempelvis barns situation i länder som upplever krig eller 

fattigdom. En inte lika synlig och omdiskuterade faktor är den ökade 

organiseringen av barns liv. Det finns ett nyttighetsperspektiv på leken som blir 

alltmer instrumentell (Øksnes et al, 2014). I Skolinspektionens (2010) granskning 

beskrivs fritidshemmen i Sverige som en ostrukturerad verksamhet som är 

dåligt planerad. Fritidshemmen bör enligt granskningen erbjuda fler planerade 

aktiviteter. Evaldsson & Aarsand (2011) beskriver att utifrån Skolinspektionens 

granskning tycks barnen ägna sig för mycket åt fri lek, vilket tolkas ha en 

begränsad betydelse för deras lärande. Haglund (2015) beskriver att ett 

vuxenperspektiv i verksamheten kan innebära att det erbjuds ”goda” 

aktiviteter, något som ger möjlighet för barnen att utvecklas. Tullgren (2004) 

beskriver hur leken regleras och styrs för att skapa utvecklande lekar. Leken ska 

vara nyttig och lärorik. I leken ska man lära sig känna tillhörighet och få 

möjlighet att utvecklas till en god samhällsmedborgare (Ihrskog, 2011). 

Tullgrens (2014) studie visade att en högljudd lek eller lek med olagligt innehåll 

styrs om till mer accepterade lekar utifrån rådande normer, exempelvis 

familjelek. Hon menar att lekar med nyttigt och lärorikt innehåll prioriteras av 

pedagogerna. Evaldsson & Aarsand (2011) beskriver att när leken ses som 

metod för lärande antas ett vuxenperspektiv på lek. Den vuxne bestämmer leken 

och vill uppnå något specifikt med den. Klerfelt & Haglund (2014) beskriver hur 

vuxennärvaro vid aktiviteter påverkar uppfattningen och möjlighet till 

användning av den. Genom att öka vuxennärvaron på platser som inte upplevs 

som pedagogiskt viktiga kan barnens möjlighet till exempelvis gemenskap och 

lek öka. Øksnes (2008) beskriver hur skolans pedagogik ökar i barns fritid. Hon 

menar att fritiden institutionaliseras för att kunna kontrolleras och normaliseras.  
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Kane, Ljusberg och Larsson (2013) har undersökt hur personal inom 

skolbarnomsorgen ser på lek och hur detta påverkar barnens utrymme för leken. 

De har utifrån en modell presenterad av Philgren (2011) över pedagogiska 

förhållningsätt undersökt var pedagoger i svenska och engelska verksamheter 

inom skolbarnomsorgen befinner sig. Den didaktiska positionen i denna modell 

innebär att de vuxna vill säkerhetsställa att barnen i leken lär sig vad de vuxna 

har tänkt sig. Pedagogerna i deras studie som befann sig på dessa position 

brukade exempelvis diskutera vilka lekar som inte var tillåtna samt stoppa olika 

beteenden och förklara det oacceptabla i det. En annan av de fyra positionerna 

är processpositionen vilket innebär att man som vuxen stödjer barnens lek och 

definierar inte målet i förväg. Den didaktiska positionen stödjer inte lek medan 

processpositionen underlättar för den. Författarna menar personalens förmåga 

att tolka barns lek och vilket perspektiv man utgår ifrån påverkar barnens 

möjlighet till lek (Kane, Ljusberg & Larsson, 2013).  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera barns och pedagogers 

syn på fritidshemmets verksamhet.  
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 Metod 
Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera barns och pedagogers 

syn på fritidshemmets verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och enligt 

Arhne & Svensson (2015) kan detta innebära att man får möjlighet att undersöka 

hur människor uppfattar olika faktorer eller förhållanden. En kvalitativ 

forskning handlar om att undersöka och samla in människors upplevelser och 

tankar. Metoden för datainsamling har varit semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer kan enligt Eriksson-Zetterquist & Arhne (2015) vara en möjlighet till 

att få syn på vilka förhållanden som finns i olika miljöer. Språket kan visa 

människors, tankar känslor och upplevelser (Arhne & Svensson, 2015). Genom 

att använda semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) är en 

flexibel insamlingsmetod som ger möjlighet till följdfrågor, var förhoppningen 

att få syn på pedagogernas och barnens syn på fritidshemmets verksamhet. En 

del av det insamlade materialet är inhämtat från barn. Enligt Doverborg & 

Pramling (1985) kan intervjuer med barn ge möjlighet till att förstå deras värld, 

i denna uppsats handlar syftet bland annat om att försöka synliggöra barnens 

syn. Källström & Cater (2015) menar att vuxnas förståelse för barns tankar inte 

är tillräckligt. Jag upplever det som viktigt att ge barn möjlighet att göra sin röst 

hörd och därmed kunna beskriva sina tankar. För att kunna ta del av barns 

upplevelser är intervjuer med barn nödvändiga (Doverborg & Pramling, 1985). 

Genomförande och urval 

Denna uppsats undersöker och analyserar barns och pedagogers syn på 

fritidshemmets verksamhet. Urvalet har skett på enbart ett fritidshem och enligt 

Arhne & Svensson (2015) kan en sådan fokusering ge möjlighet till en bättre 

inblick. Jag var intresserad av att få ett djup i min studie, och genom att intervjua 

barn och pedagoger från samma verksamhet var min tanke att få ta del av och 

synliggöra flera röster från en och samma verksamhet. Genom detta var min 

förhoppning, i enlighet med Arhne & Svensson (2015) att få en bättre inblick 

genom att spegla olika sidor av en verksamhet. Jag började med att skicka ut 

missiv med information kring studien och vilka intervjupersoner som 

eftersöktes; pedagoger samt barn inskrivna på fritidshemmet (se bilaga 1) Sedan 

kontaktades de fritidshem som förfrågan gått ut till via telefon för att undersöka 

intresset kring att delta. En kontakt upprättades med ett fritidshem i en mindre 

ort. I samband med kontakten med det intresserade fritidshemmet skickades ett 

andra missiv (Se bilaga 2) med information kring studiens syfte och önskan om 

samtycke till samtliga inskrivna barns vårdnadshavare.  

 

På fritidshemmet arbetar totalt fem pedagoger och jag har intervjuat tre av dem. 

Intervjuerna har genomförts enskilt vid tillfällen som bokats in utifrån 

pedagogens möjlighet till deltagande. Intervjuerna har skett i fritidshemmets 

miljö. På fritidshemmet finns 80 inskrivna barn. Jag fick tillbaka 23 blanketter 
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gällande samtycke från vårdnadshavarna och jag har intervjuat 20 av dessa 

barn. Intervjuerna tillsammans med barnen har genomförts i mindre grupper 

vilka satts samman utifrån vilka barn som befann sig på fritidshemmet vid mina 

besök. Gruppernas storlek har varierat från två – fyra barn per intervju. 

Intervjuerna har genomförts under fem eftermiddagar, intervjuernas längd har 

varierat från cirka 15 – 30 minuter. Intervjuerna har skett i fritidshemmets miljö. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan intervjuer som sker i naturliga miljöer för 

barnet hjälpa till att minska klyftorna mellan vuxna och barn. Intervjufrågorna 

utformades utifrån studiens syfte. Vid utformningen av barnens intervjufrågor 

har jag försökt formulera öppna frågor om hur de uppfattar fritidshemmets 

verksamhet (Se bilaga 3). Genom frågor kring vad som exempelvis är roligt 

respektive tråkigt var förhoppningen att få ta del av barnens syn på 

fritidshemmets verksamhet. Utformningen av intervjufrågorna till de vuxna har 

skett genom att formulera frågor kring exempelvis fritidshemmets uppdrag och 

deras tolkning av det (Se bilaga 4). Under intervjuerna har jag antecknat 

intervjupersonernas svar i form av stödord och hela meningar. Jag valde att inte 

spela in mina intervjuer då jag utifrån tidigare erfarenheter upplevt att en 

inspelning kan uppfattas som något negativt. Intervjupersonerna har ofta inte 

velat bli inspelade eller beskrivit att de känns obekvämt. Enligt Bryman (2011) 

kan inspelning av intervjuer hämma deltagarna. Efter avslutad intervju har jag 

i enlighet med Bryman (2011) transkriberat intervjuerna vid första möjliga 

tillfälle. Transkriberingen har varit ett prioriterat område för att få med helheten 

av intervjuerna.  

Analys  

Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver tre grundläggande arbetssätt för att 

skapa en samhällsvetenskaplig analys; sortera, reducera och argumentera. 

Sorteringen innebär att utifrån syfte försöka organisera och kategorisera 

materialet. En sortering kräver upprepade läsningar av materialet där man 

samtidigt koncentrerar sig på en sak i taget. Det handlar om att bekanta sig med 

materialet och upptäcka. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver hur kategorierna 

växer fram under sorterandet. Kategorierna skapas av analytikern i läsningen 

av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sorteringen handlar om att skapa 

kategorier som kan spegla de insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Efter att det empiriska materialet samlats in och transkriberats sammanställdes 

intervjuerna var för sig utifrån barnintervjuerna i en grupp och 

pedagogintervjuerna i en annan. Sedan började jag utifrån sorteringsmomentet 

söka efter kategorier som kunde besvara studiens syfte kring pedagogernas och 

barnens syn på fritidshemmets verksamhet. Under mina upprepade läsningar 

började jag samla exempelvis barnens svar som pekade mot ett visst område i 

en speciell kategori och fortsatte så genom hela sorteringsfasen. Reducering 

handlar om att man väljer bort delar av det insamlade empiriska materialet. 

Syftet är att skapa en representation av materialet eftersom allt inte kan tas med 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Reduceringen utgick från den sortering som 

gjorts. En genomgång av kategorierna gjordes och utifrån den valdes sedan 

exempel ut som pekade på och tydligt kunna beskriva kategorins innehåll. Den 
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sista delen, argumentation handlar om att utveckla sina kategorier. Det handlar 

om att skapa egna analyser som kan återge det typiska för kategorierna och 

sedan argumentera dem mot tidigare forskning (Rennstam & Wästerfors).  

Metoddiskussion 

Doverborg & Pramling (1985) beskriver hur gruppsammansättningar vid 

intervjuer kan innebära att barnen intar olika roller. I denna studie har 

gruppsammansättningarna varit svåra att påverka då barnintervjuerna skett i 

grupper som satts samman utifrån vilka barn som varit närvarande vid de 

tillfällen jag besökt fritidshemmet. En annan aspekt av detta är att jag inte 

känner barnen och således inte kan veta vilken roll de har i vissa grupper. För 

att försöka motverka detta har jag i början av varje intervju påtalat vikten av att 

det inte finns något rätt eller fel, och att man inte behöver svara som resterande 

intervjupersoner. Jag har berättat att det är deras tankar och uppfattningar som 

är det viktiga och att ingen åsikt kan vara fel. Jag är medveten om att 

gruppsammansättningarna kan ha påverkat resultatet.  Enligt Bryman (2011) 

och Arhne & Svensson (2015) är inspelning av intervjuer en fördel. Enligt dem 

har man då lättare att vara närvarande i situationen samtidigt som man inte 

riskerar att missa något viktigt. Jag valde att inte spela in mina intervjuer med 

hänsyn till egna erfarenheter av att intervjupersoner kan uppleva detta som 

negativt och därför kan välja att inte delta. För att försöka motverka det Bryman 

(2011) och Arhne & Svensson (2015) beskriver har jag valt att transkribera 

materialet så fort som möjligt efter avslutad intervju.  En studies kvalité i form 

av pålitlighet och sanning kan enligt Stukát (2011) kontrolleras utifrån 

reliabilitet och validitet. Reliabiliteten behandlar frågor kring de mätinstrument 

som använts i studien (Bryman, 2011). I denna studie har intervjuer använts som 

metod för att samla in data. Exempel på sådant som kan påverka resultatet när 

man använder sig av intervjuer är exempelvis feltolkning i både frågor och svar 

(Bryman, 2011). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) handlar reliabiliteten om en 

studies tillförlitlighet. I utformandet av intervjufrågorna till barnintervjuerna 

har jag försökt ställa så öppna frågor som möjligt för att undvika risken för 

ledande frågor. Validiteten handlar om att man undersöker det man avser sig 

utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). Genom intervjuerna har jag undersökt 

barns och pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. I analysen har jag 

analyserat barns och pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. Jag har 

undersökt och analyserat pedagogers och barns syn på en 

fritidshemsverksamhet. Jag är medveten om att liknande undersökningar på 

andra fritidshem skulle kunna ge ett annat resultat.  

Etiska överväganden 

I denna studie har vetenskapsrådets etiska principer beaktats. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna har rätt att bestämma om de vill delta i studien. 

Information och önskan om samtycke har gått ut till barnens vårdnadshavare 

och enbart de som godkänt sitt barns deltagande har intervjuats. Barnen har 

inför varje intervjutillfälle tillfrågats om de vill delta. Informationskravet 
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innebär att intervjupersonerna samt barnens vårdnadshavare har informerats 

om studiens syfte samt rätten till att avbryta under pågående intervju. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter är skyddade. 

Intervjupersonerna och barnens vårdnadshavare har informerats om 

personuppgifter och andra känsliga uppgifter är anonyma. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet enbart ska användas till syftets ändamål 

(Stukát, 2011).  Inga personuppgifter så som namn eller fritidshemmets 

placering beskrivs i resultatet. Deltagarna benämns utifrån alfabetets ordning i 

analysen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

18 

 

 Resultat  
Syftet med denna studie var att undersöka och analysera barns och pedagogers 

syn på fritidshemmets verksamhet. I resultatet presenteras den analys och 

tolkning som genomförts av det insamlade materialet utifrån studiens syfte. 

Analysen är uppdelad i två olika avsnitt; barnens syn på fritidshemmets 

verksamhet samt pedagogernas. I respektive avsnitt beskrivs olika sidor som 

visat sig hos grupperna.  

 

Barnens syn på fritidshemmets verksamhet 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av den analys jag gjort utifrån det insamlade 

materialet gällande barnens syn. Totalt beskrivs tre olika områden som visar 

barnens syn på fritidshemmets verksamhet.  

Vikten av sysselsättning och att vara med kompisar.  

En del som påverkar barnens tankar kring fritidshemmet i en positiv eller 

negativ syn verkar handla om sysselsättning av något slag och möjligheten till 

att vara tillsammans med andra barn. Många av de intervjuade barnen beskriver 

att det bästa med fritidshemmet är att göra någon form av aktivitet, en mängd 

olika beroende på barnens intresse. Nedanstående citat visar vikten av 

aktiviteter utifrån barnens sida men också hur fritidshemmets miljö påverkas av 

möjligheten till sysselsättning.  

 
”I temarummet finns många roliga grejer och leksaker. I stora mellisrummet finns 

också mycket att göra. Det är bäst när någon i klassen också är här” (Flicka I) 

 
”Jag tycker om att lägga minipärlor och rita. Pysselrummen är bäst på fritid för där 

kan man göra en massa olika saker” (Flicka A) 

 
”Jag tycker det är roligast att leka med olika leksaker eller spela spel” (Flicka M) 

 
”Det är kul att vara här för man träffar kompisar, det är inge roligt att vara hemma 

ensam” (Pojke G) 

 

Ett intressant samband gällande den positiva synen på fritidshemmet är att när 

barnen beskriver fritidshemmet som tråkigt handlar det om situationer där man 

inte har något att göra, man är inte sysselsatt. Även kamratfrågan benämns i 

detta område, finns det inga närvarande kamrater är det tråkigt för barnen. På 

liknande sätt gällande platser som uppfattas som roliga så upplevs miljön som 

tråkig när det inte finns någon möjlighet till aktivitet eller lek.  

 
”Det är tråkigt att göra ingenting” (Flicka F) 

 

”När man inte har något att göra och det inte är några kompisar här då är det tråkigt” 

(Flicka I) 
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”Det värsta stället på fritids är där man har tråkigt” (Flicka H) 

 
”Gamla legorummet, där finns det ingenting att göra” (Flicka K) 

 

Barnens syn på fritidshemmet påverkas alltså av möjligheten till aktiviteter och 

kompisars närvaro.  

 

Pedagogernas närvaro i verksamheten och erbjudanden av 

aktiviteter 

Fri lek och när pedagogerna erbjuder någon form av aktivitet upplever barn som 

positivt. Utifrån min tolkning är pedagogernas planerade aktiviteter och deras 

närvaro i verksamheten något som barnen önskar. Barnen deltar gärna i 

planerade aktiviteter och vill att de vuxna ska finnas med dem i verksamheten. 

Nedanstående citat beskriver deras syn på pedagogernas närvaro. 

 
”Dom (personalen) har ofta grejer att göra, dom är liksom upptagna. Det är alltid 

något som ska göras. Frågar man något så svarar dom: Jag måste göra det här först” 

(Flicka E) 

 
”Jag tycker dom (personalen) ska ha mer koll och vara på fler ställen” (Pojke B) 

 
”Jag tycker dom (personalen) ska vara mer med oss barn” (Flicka J)” 

 
”Dom (personalen) dricker kaffe och kollar på mobilen” (Pojke C) 

 
”Dom (personalen) borde följa med oss och vara med och leka” (Pojke F) 

 

Det verkar finnas en önskan hos barnen att pedagogerna ska vara mer delaktiga 

i verksamheten och de aktiviteter som pågår. Barnen verkar vara positiva till 

pedagogernas planerade aktiviteter.  

 
”Det är roligt när det är planerade lekar. Typ brännboll, fånga flagg och sådant.” 

(Pojke G) 

 
”Det är kul när fröknarna gör aktiviteter” (Pojke F) 

 
”Jag tycker dom (personalen) ska erbjuda mer aktiviteter. Det är roligt när fröknarna 

har bestämt lekar. Jag tycker dom ska vara med och leka, det är roligt när fröknarna 

är med och leker” (Flicka I) 

 
”Det är roligt med sådant som fröknarna planerar och leka fritt. Ibland har ju 

fröknarna roliga förslag som man inte kan bestämma och göra själv.” (Flicka G) 

 
”Ibland vill man vara med på det som fröknarna gör, det kan vara nya grejer som 

kan vara kul” (Flicka B) 
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”Det är roligt när fröknarna gör saker, jag vill att det ska finnas saker att göra” (Flicka 

H) 

 

Utifrån barnens syn verkar inte pedagogerna vara tillräckligt synliga i 

verksamheten. Både när det gäller att finnas i den direkta verksamheten, bland 

barnen, men också när det gäller att erbjuda aktiviteter. Barnen verkar positiva 

och ser gärna att pedagogerna ska erbjuda men även delta i deras lek eller 

aktivitet.  

Regler och bestämmanderätt 

Barnen beskriver hur det har möjlighet att bestämma det mesta inom 

fritidshemmets verksamhet, men samtidigt uppvisas en medvetenhet kring 

exempelvis regler. Barnen är medvetna om att det är personalen som 

bestämmer. När det gäller möjligheten till att bestämma beskriver barnen det på 

följande vis: 

 
”Vi får bestämma vad vi ska göra och vem vi ska leka med, ja nästan allting.” (Flicka 

A) 

 
”Jag får bestämma över mig själv och säga vad jag tycker och tänker” (Flicka H) 

 
”En gång önskade vi ett Xbox, också fick vi det! (Pojke E) 

 
”Jag får bestämma vad jag vill använda och göra” (Flicka M) 

 

Barnen är alltså medvetna om att de har möjlighet att bestämma kring deras 

aktiviteter. De är också medvetna om att de har möjlighet att påverka 

verksamheten, gällande exempelvis material. När det kommer till rätten att säga 

vad man tycker och tänker verkar det på fritidshemmet vara ett öppet och 

tillåtande klimat. När det kommer till de övergripande ansvaret verkar de 

vuxna vara de dominerande. Barnen är medvetna om detta och beskriver 

situationer som exempelvis rör strukturering, organisering och regler. Barnen 

beskriver hur de får bestämma nästan allt men ändå framträder en bild av att de 

anser att man måste lyssna på de vuxna och följa regler.  

 
”Personalen bestämmer om vi ska vara ute eller inne” (Flicka M) 

 
”Fröknarna bestämmer nästan allt. Om vi ska äta ute eller leka ute” (Pojke H) 

 
”Det finns regler, vi får ju inte förstöra saker” (Pojke D) 

 
”Vi måste alltid vara ute om det är soligt” (Flicka J)  

 
”Man kan inte bestämma när ateljén stänger. Den stänger ju klockan 4. Jag skulle vilja 

att den var öppen mer så man fick pyssla eller snickra mer” (Flicka I) 
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”Man får inte bestämma om ska spela dator, Ipad eller tv-spel. Det är fröknarna som 

bestämmer om man får” (Pojke A) 

 
”Reglerna på fritids, inte slåss och sådant” (Flicka D) 

 
”Ibland säger dom (personalen) att vi ska vara ute, och då hinner man inte göra klart 

det man vill eller ska göra” (Flicka B) 

 

Barnen verkar trots sin medvetenhet om regler och personalens auktoritet vara 

missnöjd när det gäller exempelvis struktureringen av verksamheten. Vissa 

områden på fritidshemmet verkar regleras utifrån de pedagogerna har fattat 

beslut om. Det är intressant att barnen upplever sig få bestämma kring det mesta 

men samtidigt beskriver en hel del områden som de inte har möjlighet att 

påverka.  

 

Pedagogernas syn på fritidshemmets verksamhet 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av den analys jag gjort utifrån det insamlade 

materialet gällande pedagogernas syn.  

Kunskap och social träning 

Pedagogerna beskriver fritidshemmet som en plats där barnen har möjlighet att 

utveckla olika förmågor. Genom verksamhetens aktiviteter bör barnen lära sig 

något eller utvecklas på något vis. Framförallt framstår den sociala träningen 

och utvecklingen av olika sociala förmågor som viktig.  

 
”På fritids ska barnen känna sig trygg, få kunskap och möjlighet att testa på olika 

saker för att kunna bygga upp ett intresse. När dom slutar på fritids skulle jag vilja 

att de har ett intresse och lärt sig att vara trygga i sig själv. De ska vara socialt trygga 

och tycka om sig själv. Det är som en social anpassning, men anpassning låter ju så 

fel” (Pedagog A)   

 
”Fritids handlar om social träning. Vi tränar dom i konflikthantering, uppförande 

och turtagning. Vi tränar dom i olika hantverk för att de ska få möjlighet att utveckla 

intressen” (Pedagog B)  

 
”På fritidshemmet kan vi öka barnens kunskap. Fritids handlar om att utveckla ett 

socialt samspel” (Pedagog C)  

 

Utifrån pedagogernas sida verkar barnen utifrån deltagande i verksamheten ha 

möjlighet att bli socialt anpassade. Samtliga pedagoger beskriver sociala 

färdigheter utifrån ett framtidsperspektiv. Barnen ska utveckla sociala förmågor 

och anpassas socialt med hänsyn till bland annat den period de senare kommer 

spendera utanför fritidshemmet.  
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Det fria i fritidshemmet 

Samtidigt som pedagogerna beskriver hur barnen ska utvecklas och få 

kunskaper så framträder en oro kring att fritidshemmet ska bli alltför styrt. 

Pedagogerna verkar se positivt på den fria leken och dess betydelse, samtidigt 

som de har funderingar kring hur det uppfattas från andra håll, exempelvis 

allmänheten och kollegor.  

 
”För förbipasserande ser det nog ut som vi släppt barnen lösa, vind för våg. Men 

även om vi släpper barnen så betyder ju inte det att vi inte ser eller hör. Att få 

upptäcka själv i naturen utan en vuxen som bestämmer är en kunskap det med”. 

(Pedagog A) 

 
”Fritids ska absolut inte vara som skolan” (Pedagog B) 

 
”Fri lek är en viktig aktivitet i barnens vardag. Där får de samspela med varandra. I 

lek lär man sig mycket om, med och tillsammans” (Pedagog C) 

 
”Ingen kan styra eller ställa i barnens lek. Fri lek behövs och min roll som pedagog i 

leken handlar om att tillhandahålla miljö och material och se till att barnen är trygg i 

leken (…). De (barnen) lär sig ändå utan att vi vuxna är där och lägger till rätta, styr 

och kontrollerar” (Pedagog B)  

 

Fri lek och aktiviteter som inte är kontrollerade av vuxna verkar alltså vara 

något viktigt för pedagogerna. De påtalar vikten av att låta barnen upptäcka och 

styra själv samt hur barnen lär sig en mängd saker även i fri lek. De verkar finnas 

en ambition att låta barnen få bestämma och ägna sig åt aktiviteter de uppskattar 

samtidigt som de finns en oro kring hur andra, utomstående, ser på 

fritidshemmet. Pedagogerna beskriver sitt uppdrag och den styrning de 

uppfattar utifrån exempelvis läroplanen och skolverket.  

 
”Sveriges fritidshem ska följa läroplanen, men vi får inte hamna i skolans miljö. Då 

tappar vi det vi har, fritidshemmets anda. Det måste gå att kontrollera det vi gör, 

men just nu känns det för stort” (Pedagog A) 

 
”Enligt våra styrdokument ska fritidshemmet gå ut på något, leda till något. Men allt 

leder ju till något. Lärandet sker ju automatiskt i leken. Jag tycker det är dumt att allt 

ska utvärderas och planeras, det tar ifrån barnen deras rätt till fritid” (Pedagog B)  

 

För det intervjuade pedagogerna verkar det finnas en tvetydighet gällande 

uppdraget. Detta speglar av sig i deras åsikter kring hur verksamheten både ska 

utveckla kunskaper och sociala förmågor samtidigt som de anser att barnen 

måste få upptäcka själv och inte vara kontrollerade av vuxna. Samtidigt verkar 

barnens frihet och deras syn på den fyllas med oro utifrån andras eventuella syn 

på verksamheten.  
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av analysen i förhållande till den tidigare 

forskningen. Slutsatser kring vad analysen visat i jämförelse med bakgrunden 

presenteras. Syftet med denna studie var att undersöka och analysera barns och 

pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. Analysen har när det kommer 

till barnens syn visat på tre olika sidor av detta. För pedagogernas del har den 

visat hur pedagogerna ser på fritidshemmets uppdrag, den fria leken och 

omgivningens syn på verksamheten.  

  

Analysen har visat på skillnader mellan hur barnen och pedagogerna ser på 

vuxen närvaro och delaktighet i verksamheten. Barnen eftersöker och önskar en 

ökad närvaro av pedagogerna både i verksamheten och i leken. Pedagogerna 

beskriver hur de anser att barnen behöver upptäcka själv och vara på egen hand. 

I Klerfelt & Haglunds (2014) studie beskrivs hur det finns en konflikt mellan de 

vuxnas perspektiv och barnens. De beskriver hur de vuxnas perspektiv ofta 

utgår från vad man anser vara bäst för barnen. Skillnaden mellan barnens och 

pedagogernas syn på vuxen närvaro kan ses som ett exempel på en sådan 

konflikt. Klerfelt & Haglund (2014) menar att det är de vuxnas perspektiv som 

blir dominerande. Prioriteringar och förhållningssätt skapade av de vuxna blir 

överlägsna barnens. En sådan konflikt har blivit synlig genom barnens önskan 

om en ökad vuxennärvaro och pedagogernas syn på barnens behov av 

aktiviteter fri från vuxen kontroll. Barnens efterfrågan av vuxna blir i relation 

till pedagogernas uttalanden ett tecken på att de vuxnas perspektiv är dominant 

i verksamheten.  

 

Resultatet av analysen gällande pedagogernas syn på styrda aktiviteter stämmer 

överens med det Skolinspektionen beskriver i sin granskning från 2010. Där 

beskriv att en vanlig uppfattning bland personalen på fritidshemmen är att 

barnen behöver använda tiden i verksamheten till att leka och känna sig fri. 

Detta synsätt känns även igen utifrån Øksnes m.fl. (2014) studie som beskriver 

barns behov av att leka en lek som inte är igångsatt eller kontrollerad av vuxna. 

I granskningen (Skolinspektionen, 2010) beskrivs hur verksamheten behöver 

erbjuda fler och mer varierade aktiviteter. Detta stämmer överens med barnens 

önskan om pedagogernas närvaro i verksamheten och den positiva bild de har 

av de pedagogledda aktiviteterna. Detta visar även på skillnader gentemot det 

Øksnes m.fl. (2014) beskriver att organisering av barns fritid är ett hot mot deras 

lek. Resultatet skiljer sig även från det resultat Einarsdottir (2008) beskriver 

kring att det upplevs som negativt att behöva följa vuxnas instruktioner. 

Barnens önskan kring ökad närvaro och fler aktiviteter kanske kan förklaras 

med det Øksnes (2008) beskrivning av skillnaden mellan obligatoriska och 

frivilliga aktiviteter. En frivillig aktivitet betraktas som rolig och en obligatorisk 

som tråkig. Frivilligheten i pedagogernas erbjudna aktiviteter kanske lockar 

barnen och därmed uppfattas som något roligt. Vidare beskriver Øksnes (2008) 

att när vuxna försöker kontrollera något så upplever barnen det som något 
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tråkigt. Det är möjligt att det är frivilligheten i pedagogernas aktiviteter som 

lockar barnen, men samtidigt är det något som kontrolleras av vuxna vilket 

denna studie visar är något barnen önskar. Barnens önskan om ökad vuxen 

närvaro kan också handla om otrygghet i likhet med det Klerfelt och Haglund 

(2014) beskriver kring ämnet. Vuxennärvaro vid aktiviteter påverkar 

möjligheten till användningen av den.  

 

Möjligheterna till aktivitet och vara tillsammans med andra barn är faktorer som 

visat sig påverka barnens syn på fritidshemmet. I likhet med de resultat Øksnes 

(2008) och Einarsdottir (2005) beskriver kring barns syn på fritid och 

verksamheter inom barnomsorg, framstår lek och umgänge med kamrater som 

det bästa med att vara på fritidshemmet. Värdesättandet av sysselsättning och 

vikten av umgänge med kamrater stämmer överens med det Øksnes (2008) 

beskriver kring leken som ett viktigt och uppskattat moment. Vidare beskriver 

Ihrskog (2011) hur fritiden blir rolig när man har någon att vara tillsammans 

med. Lek eller annan sysselsättning samt kamrater är alltså viktiga faktorer när 

det kommer till barnens syn på fritidshemmets verksamhet. Även 

fritidshemmets miljö bedöms utifrån möjligheterna till detta.  

 

Einarsdottir (2005) beskriver barns medvetenhet om möjlighet till att bestämma 

själv och vilka regler som måste följas. Detta blir även synligt i analysen genom 

barnens beskrivningar kring vilka områden de har möjlighet att bestämma kring 

och deras medvetenhet kring regler och accepterat beteende. Haglund (2015) 

beskriver hur barnen har möjlighet att bestämma inom den fria leken men att 

personalen behåller sin auktoritet genom att styra över de yttre ramarna. Denna 

uppdelning är även synlig i analysen. Barnen beskriver hur de kan bestämma 

vem de vill leka med och vart, men att det är de vuxna som bestämmer kring 

struktur och organisering. Haglund (2015) menar att personalen ger barnen 

möjlighet att bestämma, men enbart utifrån bestämda regler. Just placeringen 

av leken, utomhus eller inne, verkar av barnen upplevas som problematiskt. 

Barnen beskriver en mängd olika situationer som bestäms av personalen utifrån 

struktur och organisering som sedan påverkar deras möjligheter till exempelvis 

sysselsättning. Tullgren (2004) beskriver hur barn har möjlighet att välja innehåll 

i leken så länge det ligger inom gränserna för vad som är accepterad och bra lek. 

Detta har inte visat sig i resultatet, barnen benämner bara att exempelvis våld 

och skadegörelse inte är accepterat, detta beskrivs inte utifrån innehåll i lekar.  

 

När det gäller pedagogernas syn på fritidshemmets uppdrag beskrivs 

verksamheten som en plats där barnen har möjlighet att utveckla olika förmågor 

och kunskaper. Detta kan beskrivas som den instrumentella syn på lek som den 

tidigare forskningen beskriver (se Barnrättskommittén, 2013., Øksnes et al, 

2014., Haglund, 2015,. Kane, 2011., Tullgren, 2004. Ihrskog, 2011). Framförallt 

framstår utifrån analysen den sociala träningen och utvecklingen av olika 

förmågor som viktig. Enligt Kane (2011) och Øksnes m.fl. (2014) har leken en 

central roll i läroplanen, men att den i skolans perspektiv ses som en metod för 

lärande. Haglund (2015) beskriver hur ett vuxenperspektiv kan innebära att det 
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erbjuds aktiviteter som ger möjlighet för barnen att utvecklas. Ihrskog (2011) tar 

upp hur leken ska ge möjlighet för barnet att utvecklas till en god 

samhällsmedborgare. Ihrskog (2011) beskriver hur barns fritid kontrolleras för 

att normaliseras. I analysen beskrivs pedagogernas syn på utveckling som en 

social anpassning.  Pedagogerna beskriver hur barnen på fritidshemmet har 

möjlighet att utveckla olika förmågor och kunskaper vilket tyder på det Øksnes 

(2008) beskriver kring en institutionalisering av barns fritid, det har skett en 

ökning av skolans pedagogik i barns fritid. Beskrivningen av barns möjlighet till 

utveckling av kunskap och förmågor som fritidshemmets främsta uppdrag 

tyder på en organisering av barns liv och hur leken kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg. Leken ska vara nyttig och lärorik, den fria leken uppfattas 

enligt Evaldsson & Aarsand (2011) ha begränsad betydelse för lärande. 

Samtidigt tycker jag mig se en tvetydighet i pedagogernas syn på 

fritidshemmets verksamhet. De beskriver fritidshemmet som en plats med 

möjlighet till lärande och räknar upp förmågor som utvecklas. Men samtidigt 

beskriver de en oro kring det ökade trycket på verksamheten, hur fritidshemmet 

inte får bli som skolan. De beskriver alltså delvis en instrumentell syn på lek 

samtidigt som de ser positivt på att låta barnen upptäcka på egen hand. De 

behöver lek som är fri från vuxna, i enlighet med Barnkonventionens artikel 31 

(UNICEF, 2009). De beskriver även en oro kring hur verksamheten uppfattas 

utifrån. Pedagogernas beskrivningar av verksamheten visar hur de uppfattar 

tvetydighet i uppdraget. Øksnes m.fl. (2014) menar att leken har en central roll 

i styrdokumenten men pekar på att tolkningen av uppdraget är det som styr. De 

talar för att lyfta fram ett perspektiv på lek som något som har ett värde i sig 

själv. Enligt Rohlin (2012) kan fritidshemmets ses som en produkt utifrån 

samhällets syn kring barn. Det handlar om den politiska tanken och hur barns 

tid mellan skoldagens slut och föräldrarnas hemkomst ses som problematiskt. 

Historiskt kan fritidshemmets syfte tolkas som något som ska ta hand om denna 

problematiska tid utifrån både föräldrarnas oro samt samhällets syn på det 

(Rohlin, 2012). Olson (2010) beskriver hur fritiden drabbats av normbildning 

gällande nyttighet. Fritidshemmet verksamhet befinner sig just nu i det 

utbildningspolitiska området och regleras i styrdokumenten utifrån bland annat 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) vilket kanske innebär att verksamhetens uppdrag 

uppfattas som något närmare skolan än fritid. Kane m.fl. (2013) beskriver olika 

pedagogiska förhållningssätt vilka kan underlätta eller förhindra för lek. Utifrån 

denna modell blir pedagogernas tvetydighet tydligare. Kane m.fl. (2013) 

beskriver hur en didaktisk position innebär att de vuxna vill säkerhetställa 

lärande i leken. Processpositionen innebär att man som vuxen stödjer barnens 

lek och inte definierar målet i förväg. Jag tycker mig se en blandning hos de 

intervjuade pedagogerna. Det finns en vilja att säkerhetställa lärande medan 

man samtidigt ser leken som ett lärande i sig, utan att man behöver planera den.  

Avslutning 

Genom denna studie har jag undersökt och analyserat barns och pedagogers syn 

på fritidshemmets verksamhet. Studiens resultat går att relatera till det som 

tidigare forskning beskriver gällande barns och pedagogers syn på fritid och 
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verksamheter inom barnomsorg. Resultatet både motsäger och bekräftar 

tidigare forskning.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie belyser barns och pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. 

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning vore det intressant att studera 

om och hur barn upplever en instrumentell syn på lek. Frågan är även intressant 

utifrån Barnkonventionens artikel 31 (UNICEF, 2009) och de allmänna 

kommentarer gällande artikeln som publicerades 2013. Det är en intressant 

fråga som skulle kunna ge möjlighet till att få syn på barnens tankar kring 

pedagogisk och lärorik lek. En annan intressant fråga vore att undersöka vad 

behovet av den ökade vuxennärvaron som visat sig i analysen beror på. 
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BILAGA 1: Missiv till fritidshemmen 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Hej! 
 
Jag heter Pernilla Valta och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen 

med inriktning mot fritidshem på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu 

genomföra mitt examensarbete och söker fritidshem där jag kan genomföra min 

studie.  

 

Syftet med min studie är att undersöka barns tankar kring fritidshemmets 

verksamhet. För att kunna studera detta söker jag fritidshem där jag kan 

genomföra intervjuer i mindre barngrupper kring hur de ser på fritidshemmets 

verksamhet.  

 

Jag följer Vetenskapsrådets etiska principer. Inga personuppgifter, 

fritidshemmets namn eller andra personliga uppgifter kommer att omnämnas i 

arbetet. Resultatet av min studie kommer endast användas för uppsatsens 

forskningsändamål. Det insamlade materialet kommer att raderas efter 

uppsatsens slutförande.  

 

Om möjligheten till genomförande finns på Ert fritidshem kommer ett brev 

skickas hem till vårdnadshavarna för att söka medgivande kring barnens 

deltagande.  

 

Jag kommer höra av mig via telefon för en eventuell bekräftelse från Er sida.  

 

Vid frågor eller funderingar kontakta mig via telefon eller mail. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Valta  

070xxxxxxx 

peva0700@student.miun.se 
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BILAGA 2: Missiv till vårdnadshavare 

 
Förfrågan om deltagande 
 
Hej! 
 
Jag heter Pernilla Valta och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen 

med inriktning mot fritidshem på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu 

genomföra mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka barns 

tankar kring fritidshemmets verksamhet. Jag behöver Ert tillstånd för att 

intervjua Ert barn.  

 

Barnets namn eller andra personliga uppgifter kommer inte att omnämnas i 

arbetet. Deras deltagande är frivilligt och de har när som helst rätt att tacka nej. 

Intervjuerna kommer ske i mindre grupper på fritidshemmet.  

 

Det vore mycket värdefullt om Ni kunde skriva under detta papper och lämna 

in det på Ert fritidshem senast fredagen den 22 april 2016.  

 

Vid frågor eller funderingar nås jag via telefon eller mail. 

 

Med vänlig hälsning 

Pernilla Valta 

070xxxxxxx 

peva0700@student.miun.se 

 

           

            Jag/Vi godkänner att vårt barn deltar i studien. 

  

 Jag/Vi godkänner inte att vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Barnets namn:   

 

Underskrift vårdnadshavare:  

 

 

Datum:  

 
 

mailto:peva0700@student.miun.se
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BILAGA 3: Intervjufrågor Barn 

 

Vad tycker du bäst om på fritidshemmet? 
 
Vad tycker du inte om på fritidshemmet? 
 
Vart är det roligaste stället på fritidshemmet? 
 
Vart är det tråkigaste stället på fritidshemmet? 
 
Vad får du bestämma på fritidshemmet? 
 
Vad kan du inte bestämma på fritidshemmet? 
 
Vad gör de vuxna på fritidshemmet? 
 

Vad tycker du att de vuxna på fritidshemmet ska göra? 
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BILAGA 4: Intervjufrågor Vuxna 
 

Vad innebär fritidshemmet och dess uppdrag för dig? 

 

Hur tolkar du begreppet meningsfull fritid? 

 

Hur ser du på lärandet som sker på fritidshemmet? 

 

Hur ser du på den fria leken? 

 


