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Denna studie handlar om fritidslärares ledarskap och syftet är att ur elevernas perspektiv 

beskriva hur fritidslärare bör vara i fritidshemmet för att eleverna ska trivas och må bra. 

Eleverna beskriver viktiga egenskaper fritidslärare bör ha samt vikten av relationsskapande 

mellan fritidslärare och elever. 

Frågeställningarna som studien har som utgångspunkt är följande: 

1. Hur beskriver eleverna fritidslärares ledarskap i fritidshemmet? 

2. Vad är det som möjliggör relationsskapande mellan elever och fritidslärare? 

Studien är kvalitativ och inspirerad av etnografi. De metodiska verktyg som använts för att få 

svar på studiens frågor är observation, fokusgruppsamtal och semistrukturerade intervjuer. 

Undersökningen har gjorts på ett fritidshem med elever i årskurs 3. De teoretiska 

utgångspunkterna som ligger till grund för studien är elevers perspektiv samt sociokulturellt 

perspektiv. 

Studiens resultat visar att eleverna har en önskan om att fritidslärare ska engagera sig i 

relationen till dem genom interaktion genom deltagande i aktiviteter. Elevernas berättelser visar 

även på att många tillgängliga fritidslärare skapar trygghet. 

Sökord: Ledarskap, Fritidshem, Fritidslärare, Barns perspektiv, Elevers perspektiv, 

Sociokulturellt perspektiv, Relationsskapande 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som deltagit i studien och att ni har delat med er av ert 

perspektiv för att vi skulle kunna skapa kunskap kring studiens syfte. Vi är otroligt tacksamma 

för alla era tankar och att ni frimodigt delat med er av era erfarenheter till oss. Vi tackar 

dessutom fritidslärarna som gett oss möjligheten att få besöka ert fritidshem och er fina 

elevgrupp. Vi har fått ett gott bemötande från alla och vi är tacksamma för att ni, liksom 

eleverna stöttat och bidragit till vår studie. Vi riktar även ett stort tack till familj, vänner och 

lärare som hjälpt oss under studiens process. 

 

 

 

Emma Cedermark   Viktoria Hornbrink 
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1 Inledning 

Studien handlar om elevers tankar kring hur fritidslärares ledarskap bör vara. Ämnet är 

intressant eftersom fritidshemmets verksamhet ska formas efter elevernas behov. 

Fritidslärare har som uppdrag att skapa en meningsfull fritid utifrån elevernas intressen 

och behov samt se till att varje elev känner sig hörd och sedd (Skolverket, 2016). Eftersom 

varje elev är unik måste fritidslärarna ta sig tid att bygga relationer till varje elev, för att 

skapa kunskap om vilka metoder och vilket ledarskap som bäst kan bemöta de behov som 

finns (Skolverket, 2014). Intentionen är att utifrån elevers perspektiv och deras 

erfarenheter beskriva fritidslärares ledarskap, både så som de upplever att det är samt deras 

tankar kring hur ledarskapet bör vara. Förhoppningen är att genom elevernas perspektiv 

skapa kunskap som kan vara värdefull för fritidslärare i sitt ledarskap och hur de väljer att 

strukturera verksamheten på fritidshemmet. 

 

Enligt Säljö (2011) skapas kunskap och mening när människor interagerar och 

kommunicerar med varandra. Enligt Johansson (2003) måste fritidslärare försöka att sätta 

sig in i elevernas erfarenheter, upplevelser och deras sätt att se på världen för att kunna inta 

elevernas perspektiv. Genom att inta elevers perspektiv kan fritidslärare lättare möta 

eleverna på deras befintliga nivå för att kunna skapa en meningsfull fritid för varje elev. 

Genom interaktion med eleverna kan fritidslärare få fram elevernas åsikter och tankar kring 

hur fritidshemmet ska struktureras och organiseras. Genom samtal med eleverna kan 

dessutom fritidslärare få kunskap om hur just deras ledarskap ser ut och hur eleverna 

önskar att en ledare ska vara. Att fråga eleverna kan synliggöra potentiella 

utvecklingsbehov både i fritidslärares ledarskap och fritidshemmet i stort. Eftersom 

fritidshemsverksamheten finns för eleverna bör fritidslärare leda utifrån elevernas behov.  

 

Dahl (2014) menar att fritidslärare utgår ifrån det de själva finner vara viktigt för eleverna 

då de planerar och konstruerar fritidshemmets verksamhet. Hur fritidslärare förhåller sig 

till och arbetar med elevernas olika relationer beror alltså på deras egen syn på vad goda 

relationer innebär. Fritidslärare arbetar med att utveckla betydelsefulla relationer för att 

komma nära eleverna och bygga upp en tillit. I Dahls studie framkommer det att 

fritidslärarna försöker närma sig eleverna med hjälp av verbal kommunikation för att kunna 

bygga relationer. 
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Utifrån tidigare verksamhetsförlagd utbildning som genomförts under studietiden är 

upplevelsen att fritidslärare ofta agerar utifrån vad de tror att eleverna behöver eller vad 

de vill göra. Fritidslärarna sitter i arbetslaget och planerar tiden i verksamheten utifrån sina 

kunskaper, erfarenheter, sin lust och materialtillgång. Ibland görs det demokratiska 

omröstningar på fritidshemmen som kallas för fritidsråd där eleverna får önska aktiviteter 

eller inköp men intrycket är att fritidsråd ytterst sällan äger rum. När ska eleverna då få 

fram sitt elevinflytande i fritidsverksamheten och synliggöra sina intressen? Fritidslärarna 

utgår oftast från ett vuxenperspektiv där de gör bedömningar av vad de anser passar 

eleverna och vad de tror att de är intresserade av. Dessutom är upplevelsen att det vid dessa 

planeringar glöms bort att fritidslärare ska ta hänsyn till alla elever och skapa en 

meningsfull fritid för dem. Det blir dessvärre oftast fokus på de elever som hörs och syns 

mest. Att använda ett vuxenperspektiv kan stärka den maktposition som fritidslärarna har. 

Att inta elevers perspektiv kan däremot medföra en mer jämn maktbalans mellan den 

vuxna och eleven vilket kan leda till ett mer välkomnande klimat i verksamheten där elever 

trivs tillsammans med fritidslärare (Johansson, 2003).  
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2 Syfte 

I inledningen framgår det att elever har svårt att framföra sina behov och intressen på grund 

av det ledarskap som fritidslärare utövar. Genom att se ledarskap ur elevens perspektiv kan 

det leda till att fritidslärarna och eleven gemensamt kan forma ledarskapets inriktning på 

fritidshemmen. Alltså är syftet med denna studie att öka kunskapen om hur elever i årskurs 

tre beskriver hur de vill att fritidslärares ledarskap bör vara. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur beskriver eleverna fritidslärares ledarskap på fritidshemmet? 

2. Vad är det som möjliggör relationsskapande mellan elever och fritidslärare?  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det att ges en bakgrund till fritidslärarnas uppdrag i 

fritidshemsverksamheten. Nedanstående rubrik innehåller utdrag riktade mot studiens 

syfte och kommer från styrdokument och dessa uppdrag skall aktivt arbetas med på 

fritidshemmet. Sedan förklaras skillnaden mellan elevers perspektiv samt elevperspektiv 

och valet av att utgå från elevers perspektiv motiveras. Därefter följer en studie om hur 

elever ger information om sin syn på fritidslärares roll i verksamheten. Dessutom 

synliggörs verksamhetens styrkor samt svagheter i strukturen och organisationen i 

fritidshemmet vilket inspirerar till att inta elevers perspektiv. 

3.1 Lärares fritidsuppdrag enligt styrdokumenten 

Fritidshemmet ska skapa en meningsfull fritid för elever samt främja deras utveckling och 

lärande. Fritidslärarna i verksamheten ska ha elevernas behov, intressen och erfarenheter i 

största fokus och utmana eleverna efter deras nivå. Fritidshemmet ska syfta till att eleverna 

får öva och utveckla sin förmåga att lära tillsammans med andra, samarbeta och 

kommunicera. Fritidslärarna ska aktivt arbeta med att skapa möjligheter för eleverna att 

skapa relationer och känna tillhörighet. I elevgruppen på fritidshemmet ska eleverna få 

utrymme att utveckla sin identitet och sina uppfattningar i samspel med andra människor. 

Att lyfta fram olikheter och mångfald ger eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för 

andras perspektiv. Det kan också leda till att eleverna kommunicerar med hjälp av flera 

olika uttrycksformer. Fritidslärarna bör ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet 

(Skolverket, 2016). Fritidslärarna ska stödja elevers sociala gemenskaper och framhäva 

allsidiga kontakter. De ska dessutom visa hänsyn för elevernas olika behov och stödja dem 

på passande sätt. Eleverna och deras bästa ska vara i fokus samt skapandet av möjligheter 

att främja elevernas förmåga att uttrycka sina åsikter (SFS, 2010:800). Alla ska ses som 

lika värda och elevernas rättigheter ska lyftas fram där eleverna har rätt till att utvecklas 

både i sitt lärande och som individ. Fritidslärarna har som uppdrag att få alla elever att 

känna sig sedda och hörda (UNICEF, 2009). 

3.2 Att inta olika perspektiv 

Genom samspel mellan elever och fritidslärare skapas och utvecklas relationer på 

fritidshemmet. Utifrån detta byggs förhoppningsvis en trygghetskänsla på verksamheten 

och till fritidslärare. Relationer med elever bör tas tillvara och fritidslärare borde sätta sig 



 

5 

 

in i elevers perspektiv för att kunna skapa den bästa möjliga verksamhet för elevers skull. 

För att kunna göra detta måste fritidslärare sätta sig in i elevers perspektiv och inte utgå 

ifrån ett elevperspektiv. Utifrån ett elevperspektiv framhåller den vuxna sin uppfattning 

kring eleven och använder inte metodiska verktyg för att få fram elevers tankar. Med 

elevers perspektiv som utgångspunkt är det eleven som ger information på olika sätt till 

den vuxne som sedan tolkar den. Både ur elevperspektiv samt elevers perspektiv görs 

tolkningar av den vuxna, men skillnaden är att utifrån elevers perspektiv försöker den 

vuxne göra elevers röster hörda genom olika metoder. Genom att samtala med eleverna 

synliggörs deras åsikter och tankar kring området som diskuteras. Därigenom kan den 

vuxna tolka det som lyfts fram av eleven (Roos, 2014). 

3.3 Lyssna på eleverna 

Ackesjö (2011) har genomfört en studie utifrån elevers perspektiv. Eleverna beskriver 

fritidslärarens olika roller i skolan och fritidshemmet. I studien deltog tio klasser med 

elever från årskurs 1-4. Eleverna fick i uppgift att rita en bild av fritidsläraren under 

skoldagen och en bild av fritidsläraren på fritidshemmet. Det samlades in 171 bilder som 

analyserades utifrån vad eleverna presenterade. Ackesjö menar att det kan uppstå kunskap 

kring hur eleverna upplever de pedagogiska aktiviteterna och verksamheten i allmänhet 

genom att studera deras bilder. I studien ses elevernas bilder som kommunikativa 

berättelser genom vilka eleverna får uttrycka sina tankar och åsikter och på detta sätt kan 

styrkor samt svagheter synliggöras i verksamheten. Resultatet visade att till stor del fanns 

inga fritidslärare med i elevernas bilder vilket enligt Ackesjö kan tolkas som att 

aktiviteterna ses som elevcentrerade och att aktiviteterna är valda av elever. Ackesjö anser 

att elevernas bilder ger vägledning till vad eleverna anser vara viktigt och avgörande och 

de ger genom bilderna sina åsikter utan att vuxna påverkar deras svar vilket kan hända vid 

frågor i till exempel intervjuer. Ackesjö vill lyfta fram att elevernas vägledning ger oss 

kunskap om verksamheten, men viktigt är att tänka på att verksamheten ständigt förändras. 

Eleverna använder bilder för att berätta utifrån sina perspektiv med hjälp av sina 

erfarenheter och kunskaper. 

3.4 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt kommer viktiga begrepp att förklaras för att skapa en tydlig och djupare 

förståelse av hur vi definierar begreppen i denna studie. 
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Elevers perspektiv används i denna studie som synonym till barns perspektiv. Elev används 

istället för barn eftersom studien grundar sig i fritidshemmets verksamhet, vilket är en 

plattform för lärande och undervisning. Barn blir elever från och med den dag de börjat 

förskoleklass (SFS, 2010:800). 

Fritidslärare avser i denna studie lärare som arbetar på fritidshem (Skolverket, 2014). 

Nyexaminerade lärare benämns från och med våren 2014 som grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem. Fritidslärare med denna utbildning har dessutom ett eller flera 

praktisk-estetiska ämnen som de är behöriga att undervisa i. 

Vårdnadshavare är en eller två personer som har juridiskt ansvar för de elever som deltar 

i studien (NE, 2017). 

Deltagare är de elever som går på fritidshemmet för årskurs tre och som deltar i 

undersökningarna i studien (NE, 2017). 

Fritidshem är den verksamhet som bedrivs innan och efter den obligatoriska skoltiden. 

Fritidshem är inte obligatorisk och är för elever mellan åldrarna 6-12. Fritidshem styrs 

antingen av en statlig, kommunal eller en enskild huvudman (Skolverket, 2014). 

Ledare avses fritidslärare på fritidshemmet som strukturerar och har överblick i 

verksamheten och på elevgruppen (NE, 2017). 

 

Ledarskap används för att beskriva fritidslärarnas personliga egenskaper och deras sätt att 

kommunicera med elever samt deras förhållningssätt gentemot elever på fritidshemmet 

(NE, 2017).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från elevers perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv för att kunna 

förklara och skapa förståelse för hur elever och fritidslärare interagerar med varandra samt 

hur eleverna upplever relationen till fritidslärarna och deras ledarskap på fritidshemmet. 

4.1 Elevers perspektiv 

Som tidigare nämnts är upplevelsen att när fritidslärare planerar och konstruerar 

fritidshemmets verksamhet utgår de från det de själva finner vara viktigt för eleverna. Hur 

fritidslärare förhåller sig till och arbetar med elevernas olika relationer beror alltså på deras 

egen syn på vad goda relationer innebär (Dahl, 2014). Johansson (2003) menar att utgå 

från elevernas perspektiv handlar om att synliggöra elevers liv och göra deras röster hörda. 

Varje elev har rätt till eget tänkande, tyckande samt har rätt att höras och synas på alla de 

områden som rör dem. Fritidslärare ska uppmärksamma samt lyssna till elevernas åsikter 

(UNICEF, 2009). Genom att samtala med eleverna istället för att samtala om dem, kan 

elevers perspektiv synliggöras för det område som är relevant (Dahl & Ackesjö, 2011). 

Enligt läroplanen har lärare på fritidshem i uppdrag att anpassa undervisningen och 

verksamheten till varje elevs förutsättningar och behov, samt bedriva dessa genom 

demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2016). Det betyder att vuxna måste lyssna till vad 

eleverna har att säga och visa ett intresse för vilka de är, för deras tankar, erfarenheter och 

upplevelser (Juul & Jensen, 2009). Johansson (2003) nämner att det är begränsat huruvida 

vuxna kan förstå elevers perspektiv eftersom alla är unika. Människor kan inte förstå 

varandra fullt ut utan endast göra tolkningar och skapa uppfattningar utifrån erfarenheter 

och tidigare kunskaper. I samspelet mellan elever och vuxna har den vuxne dessutom större 

makt. Genom att den vuxne ansvarar för kvaliteten på relationen till elever och hur 

samspelet i sig fungerar leder detta till en asymmetrisk relation (Juul & Jensen, 2009). 

Enligt Hansen Orwehag (2013) är det viktigt att uppmärksamma händelser, likaså miljö 

och kontext för att nå elevers perspektiv på fritidshemsverksamheten. Hansen Orwehag 

menar att man kan få ökad kunskap om ett eller flera områden genom att använda sig av 

flera perspektiv.  
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4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Kunskap är något som inte endast finns inom individen utan något som kan uppstå mellan 

människor. Den skapas och utvecklas i samspel där människor gemensamt hanterar 

situationer och möts i sina åsikter och delar perspektiv (Säljö, 2011). Växande kunskap 

och utveckling sker både för lärare och elever när de interagerar med varandra och den 

utvecklingen pågår ständigt (Säljö, 2014). Vygotskij ser på individen som en både 

biologisk och kulturell varelse. Den biologiska processen börjar när individen föds och 

Vygotskij anser att den är ganska lika för alla i hela världen. När individen senare börjar 

kommunicera med sin omgivning menar Vygotskij att den styrs av sociokulturella faktorer 

och då är språket en viktig del av sociokulturella utvecklingen. Med språk menas inte 

endast den verbala kommunikationen utan också kroppsspråk och blickar. Individen kan 

med hjälp av språket bli delaktig i sociokulturella erfarenheter och kan sätta sig in i andras 

perspektiv eftersom kommunikation kan ske i samspel med andra. Det är alltså genom 

interaktion med andra som individen utvecklar sina sociala erfarenheter och Vygotskij 

menar att språket är som en länk mellan människan och samhället (Säljö, 2005). 

4.2.1 Mediering och redskap 

Vygotskij beskriver människan som en redskapsanvändande och utvecklande individ. Med 

det menas att människan använder sig av både psykologiska och fysiska redskap i olika 

sociala praktiker. Psykologiska redskap är till exempel sådant som alfabet och 

siffersystem, det vill säga sådant som underlättar tänkande och kommunikation. Fysiska 

redskap däremot innefattar ting som människan skapat i syfte för att underlätta lärande och 

utveckling i olika praktiker. Exempel på detta är surfplatta, papper, penna och linjal. Enligt 

Vygotskij är språket det viktigaste redskapet eftersom människan i interaktion med andra 

blottas och kan ta till sig nya sätt att tänka och agera som är anpassade för samhälle 

individen tillhör. Individen tar till sig nya tankesätt och nya perspektiv för att kunna förstå 

världen och individen utvecklas ständigt under denna process. Vygotskij anser att 

individen agerar utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Individen använder dessa 

redskap i de nya situationer som uppstår och kan erövra ny kunskap i interaktion med andra 

med hjälp av sina redskap. Därför är fritidslärarens handlingar mycket betydelsefulla för 

elevers utveckling eftersom omgivningen är avgörande för elevens utveckling och dennes 

lärande (Säljö, 2005). 
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4.2.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Fritidslärare ska utgå från varje elevs närmaste utvecklingszon. Det innebär att de ska 

anpassa undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att inspirera 

och motivera till lärande samt utveckling. Den närmaste utvecklingszonen beskriver 

elevens möjligheter att ta till sig ny kunskap. Utgångspunkten ligger i elevens befintliga 

kunskaper och färdigheter. Fritidslärare ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla 

förståelse och lärande, genom att vara observanta på om eleven behöver hjälpande redskap 

eller är i behov av anpassningar för att kunna bli en del i samhället samt i vardagen på 

fritidshemmet (Säljö, 2005). Fritidslärare måste därför se och lyssna till varje elevs behov 

för att eleven ska kunna nå målen för verksamheten (Skolverket, 2016). Rollen som 

fritidslärare bör byggas och utvecklas vidare mot en yrkesroll som innebär ett mer aktivt 

lärande eftersom lärande sker i sociala sammanhang. Fritidslärare bör även lägga fokus på 

skapandet av en anpassad utmanande lärmiljö för eleverna, på fritidshemmets uppdrag och 

att främja samspelsprocesser både elever emellan samt mellan elever och fritidslärare 

(Hansen Orwehag, 2013).  
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5 Tidigare forskning 

Vår uppfattning är att det finns en begränsad mängd teori gällande fritidslärares ledarskap 

sett ur elevernas perspektiv. Vi har funnit litteratur som trots att den utgår från lärares 

och/eller vuxnas perspektiv, ändå undersöker och lägger en grund för det vi avser att 

undersöka. Skälet till att sådan forskning är viktig för studien är att den på olika sätt 

behandlar hur fritidsverksamheten blir till och formas. Studierna som presenteras nedan 

belyser ledarskap ur olika infallsvinklar, fångar helheten och lägger en grund. 

 

Ljusberg (2002) har genomfört en etnografisk studie om hur lärare och elever på 

fritidshemmet i interaktion med varandra etablerar normer och värden. Ljusberg har i 

huvudsak utgått från tre olika perspektiv: ett socialpsykologiskt perspektiv, ett 

sociokulturellt perspektiv och ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Dessa tre 

perspektiv behandlar individens lärande men med olika fokusområden. Individen ses som 

en social aktör som kommunicerar och skapar mening. Meningsskapandet bygger även på 

individens tidigare erfarenheter och upplevelser. Ljusberg intog rollen som deltagande 

observatör på två olika fritidshem. Informationsinhämtning skedde även genom 

halvstrukturerade intervjuer och genom videoinspelningar. Informationen som inhämtats 

strukturerades och analyserades genom att den delades upp i två områden: en beskrivning 

av fritidshemmet och hur den formar och formas av eleverna och en del med 

individbeskrivningar där elevers tankar och erfarenheter kommer till uttryck. I resultatet 

för ett av fritidshemmen i studien beskriver Ljusberg hur vuxna försöker vara lyhörda för 

behov i mötet med eleverna. Detta genom att vara närvarande i verksamheten tillsammans 

med eleverna och genom socialt samspel överföra normer och värderingar. Stor vikt läggs 

vid att ha respekt för varandra och för att visa hänsyn. På båda fritidshem är hela 

verksamheten tidsmässigt bestämd och planerad av de vuxna, i den styrda delen av 

fritidsverksamheten är det deras antaganden och erfarenheter som ligger till grund. Här 

finns en viss skillnad mot den fria leken där innehållet främst, dock med viss kontroll av 

de vuxna, styrs av eleverna. 

 

Johansson (2003) har skrivit om hur lärare och forskare kan närma sig barns perspektiv 

och syftet med studien är att problematisera hinder och möjligheter vad gäller att försöka 

förstå och inta barns perspektiv. För detta utgår Johansson från en 

livsvärldsfenomenologisk teori vilket innebär att alla har en livsvärld och den kan 
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förändras i mötet med andra och deras livsvärldar. Metoderna som använts i 

undersökningen var enkäter och intervjuer riktade till de vuxna i verksamheten. Det 

genomfördes också observationer av verksamheten där man tog hjälp av videoinspelning 

och löpande protokoll. För att kunna inta ett barns perspektiv behöver man försöka sätta 

sig in i barnets erfarenheter, upplevelser och sätt att se på världen. Det krävs tålamod och 

tid för att förstå barns perspektiv och det krävs ofta en relation för att barnet ska släppa in 

den vuxne i sin livsvärld. Studiens resultat visar på vuxnas intentioner till att inta barns 

perspektiv och hur väl de lyckas beror till stor del på vad den vuxna har för barnsyn. Med 

utgångspunkt i detta förhållande anser Johansson att barn är medmänniskor och ska 

behandlas med respekt samt tillit till deras förmågor. Den vuxne har en starkare 

maktposition vilket behöver tas hänsyn till för att skapa en balans i relationen mellan barnet 

och den vuxna. 

 

Haglund (2016) har genomfört en sex veckor lång etnografiskt inspirerad studie med fokus 

på fritidslärare i den sociala praktiken på ett fritidshem. Haglund diskuterar vilket innehåll 

i fritidshemmets vardagspraktik som lärare anser är viktigt och vilken position personalen 

intar i sin interaktion med elever. Han utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

och menar att människor förstår fritidsverksamheten genom samspel och utbyte av 

erfarenheter med andra. Verksamhetens mening skapas i interaktionen mellan bland annat 

fritidslärare och elever. Metoderna som använts är observationer, informella samtal, walk 

and talksamtal och fältanteckningar. Fritidslärarna kan antingen observera eleverna på håll 

utan att störa och lägga sig i deras värld eller närma sig genom till exempel samtal där 

avsikten är att visa omsorg och skapa relationer. När fritidshemmet skolifieras till en mer 

formellt lärande praktik finns dock vissa utmaningar kring valet av vad som ska fokuseras 

i fritidsverksamheten. Fritidslärare som deltog i studien uttryckte att elevers lärande på 

fritidshemmet var viktigt, att det skedde ständigt och kompletterade den obligatoriska 

skolan. Dock beskrev fritidslärarna inte sig själva som avgörande faktorer för elevernas 

lärande, utan deras roll handlade om att vara ett stöd i elevernas egna skapande av 

lärandesituationer. Det framgår även att fritidslärarna anser att möjlighet till lek är av stor 

vikt för eleverna då den enligt dem är utvecklande och lärorik. Genom interaktionen mellan 

eleverna i leken, skapas kunskap då de lär både av och med varandra. 

 

Haglund och Anderson (2009) diskuterar och jämför den svenska- och den amerikanska 

formen av fritidsverksamhet och skriver om fritidshemmet som arena för både lärande och 
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fritid. De menar att fritidshemmets verksamhet ska präglas av frihet vilket innebär att 

eleverna ska få möjlighet att själva välja under sin vistelse på fritidshemmet. Eleverna ska 

även erbjudas lärandeaktiviteter som är av värde, både för dem själva och för samhället de 

vistas i. Fritidslärare står inför utmaningen att skapa en tillfredsställande verksamhet både 

utifrån nationella mål, samhällets- och vårdnadshavares förväntningar samt för eleverna 

själva. Haglund och Anderson anser att det är av stor vikt att eleverna får utrymme till 

frihet och egna val eftersom möjligheter till lustfyllt lärande och inre motivation då kan 

uppstå. Eleverna väljer i första hand inte själva om de ska tillbringa tid i fritidsverksamhet 

eller inte, utan det beslutas oftast av vårdnadshavare. Eftersom verksamheten är till för 

eleverna oavsett om de själva väljer att spendera tid där eller inte, bör de åtminstone ha 

störst inflytande vad gäller dess innehåll. 

5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Samtliga studier beskriver vikten av att fritidslärare utgår från elevernas perspektiv när 

verksamheten planeras och struktureras. De styrda aktiviteterna ska inte vara påtvingade 

utan snarare erbjudas eleverna för att de ska känna att deras fritid är meningsfull. 

Fritidslärares uppdrag är att synliggöra elevernas åsikter och tankar för att ständigt kunna 

utveckla verksamheten till deras favör och fritidslärare ska förhålla sig till att ständigt sätta 

eleverna i centrum genom att skapa möjligheter för eleverna att använda olika 

uttrycksformer. Fritidslärarnas förhållningssätt gentemot eleverna blir enligt tidigare 

forskning avgörande för innehållet i verksamheten beroende på vilken barnsyn de har. Om 

eleverna ses som medmänniskor kan maktbalans skapas och verksamheten kan formas 

utifrån elevernas behov och intressen. Interaktionen och samspelet mellan fritidslärare och 

elev blir avgörande faktorer i skapandet av en verksamhet för elevernas bästa.  



 

13 

 

6 Metod 

Målet var att skapa kunskap kring elevernas upplevelser och beskrivningar av fritidslärares 

ledarskap samt relationsskapande med fritidslärare. För att uppnå detta användes en 

kvalitativ metod eftersom den kan återge deltagarnas åsikter och deras perspektiv (Yin, 

2013). Med en kvalitativ metod är målet att med få deltagare nå en djupare förståelse av 

fenomenet som studeras (Bjørndal, 2002). I studien läggs fokus på hur elever uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet i enlighet med det sociokulturella perspektivets 

utgångspunkter (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden behandlar dessutom tydliga 

sammanhang och omständigheter i elevernas vardag, det vill säga de sociala villkoren för 

fritidshemmet och för eleven (Yin, 2013). 

6.1 Val av metod 

Undersökningen har inspirerats av etnografi som metodologisk ansats vilket innebär att 

man engagerar sig i en grupp, iakttar gruppens beteende och lyssnar på vad som sägs i 

samtal både mellan eleverna själva och med den som utför undersökningen. Målet är att 

synliggöra elevernas tankar, hur de tolkar situationer och hur deras perspektiv uttrycks i 

förhållande till studiens syfte och dess frågeställningar. För att kunna få svar krävs det att 

vara lyhörd och sätta sig in i elevernas perspektiv samt komma nära eleverna i 

verksamheten för att de ska känna sig trygga och dela med sig av sin värld (Dovemark, 

2008). I en etnografisk studie är det vanligt att använda sig av observation, intervju och 

litteratur (Bryman, 2011). Vanligtvis genomförs en etnografisk studie under förhållandevis 

lång tidsrymd, men då detta är en mindre studie finns det inte tillräckligt med tid, där av 

blir denna etnografiinspirerade studie i komprimerad form. För att kunna skapa djupgående 

kunskap kring fenomenet under en kortare tidsperiod används tre olika metoder (Roos, 

2014). I denna studie har observation, fokusgruppsamtal och semistrukturerade intervjuer 

använts. Detta för att kunna samla information och underlag till att skapa kunskap och en 

djup förståelse inom studiens område. 

6.2 Urval 

I undersökningen fokuseras en elevgrupp i årskurs tre med jämn fördelning av 

könstillhörighet. Ett fritidshem besöktes och där genomfördes observation med hela 

elevgruppen i årskurs tre på fritidshemmet och två fokusgruppsamtal med fyra till sex 

elever i varje grupp. Efter fokusgruppsamtalen genomfördes individuella 



 

14 

 

semistrukturerade intervjuer med fyra elever, två elever från varje fokusgruppssamtal. I 

resultatet benämns deltagarna från de semistrukturerade intervjuerna med fiktiva namn: 

Anna, Vilmer, Alfred och Stella. 

6.3 Adekvata metodiska verktyg 

Det första verktyget för genomförandet var observation och där användes anteckningar för 

att få förförståelse av fenomenet. Observationen gjordes med elever och fritidslärare på 

fritidshemmet i årskurs tre. Fritidslärarnas ledarskap och elevernas respons på ledarskapet 

granskades genom att deras olika uttrycksformer fokuserades (Stukát, 2005). Utifrån det 

som trädde fram under observationen utformades teman till kommande fokusgruppsamtal. 

Tillsammans med eleverna diskuterades olika teman som dokumenterades med hjälp av 

mindmaps. Anteckningar fördes över vilka som deltog och vad som skedde. Målet med 

fokusgruppsamtalen var inte att eleverna skulle komma överens och nå samförstånd, utan 

snarare att få vetskap om elevernas olika åsikter, erfarenheter och tankar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med stöd i dokumentationen av mindmaps samt anteckningar formades 

djupgående frågor till efterföljande semistrukturerade intervjuer. På detta sätt skedde 

analysarbetet parallellt under pågående studie (Roos, 2014). Eleverna intervjuades enskilt 

för att åstadkomma en djupare förståelse och inblick i deras tankar och upplevelser. 

Dessutom var målet med intervjuerna att få förståelse för hur eleverna såg på fenomenet 

som undersöktes (Kvale & Brinkmann, 2014). 

6.3.1 Observation 

Fritidslärare bör ha förmågan att observera då de måste använda observation dagligen för 

att skapa kunskap om elevers utveckling och deras lärande (Kihlström, 2008). Fritidslärare 

har som uppdrag att skapa en meningsfull fritid för eleverna genom att se varje elev och 

deras behov samt främja goda kamratrelationer (Skolverket, 2016). Genom dagliga 

observationer ser fritidslärarna elevernas styrkor samt svagheter och kan utmana dem 

utifrån deras närmaste utvecklingszon och stödja vid behov (Säljö, 2005). Genom att 

observera ett visst område kan det skapas förkunskap, det är därför undersökningen började 

med en observation för att få tankar och idéer till kommande fokusgruppsamtal samt 

semistrukturerade intervjuer. Observationen dokumenterades med hjälp av anteckningar 

där korta kommentarer skrevs på det som hände i lokalen just då. Eftersom området var 

bestämt för undersökningen genomfördes observationen strukturerat. En stund innan 

observationens början fördes anteckningar av hur miljön såg ut och vilka som deltog. Detta 
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gjordes för att allt fokus skulle ligga på händelser, upplevelser och känslor under 

observationens gång. Eftersom två observatörer deltog vid samma tillfälle kunde reflektion 

göras direkt efter att observationen var avslutad för att tillsammans kunna diskutera 

olikheter och likheter utifrån de individuella anteckningarna. Den ena upplevde kanske 

något den andra inte gjorde. Anteckningarna låg till grund för kommande 

fokusgruppsamtal (Kihlström, 2008). 

6.3.2 Fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtal skiljer sig från vanliga intervjuer eftersom målet med dem är att skapa 

mer diskussion mellan deltagarna och för att samtalen fokuserar på ett bestämt område. I 

fokusgruppsamtalet medverkade en mindre grupp deltagare för att alla skulle komma till 

tals och känna sig bekväma. En av oss agerade moderator och skapade en mindmap utifrån 

diskussionerna som deltagarna förde. Moderatorn lyfte teman som deltagarna diskuterade 

tillsammans utifrån studiens frågeställningar samt observationen som tidigare genomförts. 

Moderatorn skulle se till att alla kom till tals och dessutom skapa en miljö där deltagarna 

kunde ge uttryck för sina tankar (Kvale & Brinkmann, 2014). Den som inte ledde samtalet 

var fullständig observatör och förde anteckningar på sådant som var intressant, saker som 

hände och om känslor uppstod. Som fullständig observatör undviks deltagande i samtalet 

(Bryman, 2011). Målet med fokusgruppsamtalen var att undersöka vad som kom fram 

under diskussionerna. Dessutom granskades gruppens sociala interaktion eftersom det 

skapas lärandesituationer i samspel med andra enligt sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2005). Målet var att synliggöra olika uppfattningar hos deltagarna. Genom att använda 

fokusgruppsamtal framhävs deltagarnas åsikter, tankar och deras syn på det område som 

undersöktes. Studien bygger på att få fram elevers perspektiv och deras sätt att beskriva 

(Davidsson, 2008). 

6.3.3 Semistrukturerad intervju 

För att få en ökad förståelse för deltagarna och deras perspektiv är det viktigt att lyssna till 

deras berättelser. Observationerna och fokusgruppsamtalen ledde till en större förståelse 

och djupare kunskap inom området. Eftersom vi varit närvarande i elevgruppen ett flertal 

gånger hade deltagarna vant sig vid oss. Fyra intervjuer genomfördes med deltagare som 

varit med i tidigare fokusgruppsamtal samt en observation. Med dessa fyra elever kunde 

en djupare diskussion kring studiens frågeställningar föras. Med en kvalitativ intervjuform 
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har intervjun ett mål och ett bestämt fokus men liknar det vardagliga samtalet. Intervjuaren 

såg till att samtalet höll sig inom området som undersöktes. Under intervjun hade 

deltagaren rätt till att avbryta sin medverkan i studien eller välja att inte svara på någon 

fråga om de inte ville. I semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna ställas i den 

ordning som tidigare är tänkt. Ordningen kan anpassas efter vad som är bäst för deltagaren 

(se bilaga 4). Dessutom tillkom passande uppföljningsfrågor utifrån deltagarens svar för 

att få ett flytande samtal och för att få fram mer information (Bryman, 2011). Under 

intervjuerna antecknades korta kommentarer och ljudupptagning användes för att kunna 

analysera samspelet mellan deltagare och intervjuare. Både ord och nyanser i samtalet 

synliggjordes genom transkribering. Detta för att vi skulle kunna göra en tolkning utifrån 

deltagarnas perspektiv utan att förvränga det de berättar (Yin, 2013). 

6.4 Genomförande 

Observationen genomfördes under en eftermiddag på ett fritidshem beläget centralt i en 

stad i södra Sverige. Det var cirka trettio elever och tre fritidslärare som observerades. 

Elevgruppen bestod av både killar och tjejer, samtliga fritidslärare var män. Under 

observationen befann sig observatörerna nära både eleverna och fritidslärarna. 

Anteckningar skrevs löpande för att beskriva miljön, tiden för observationen samt 

intressanta händelser. Efter att aktiviteten avslutats fick eleverna leka fritt utomhus och 

många elever kom och satte sig för att prata. Observationen avslutades med att elever och 

fritidslärare tackades för välkomnandet till deras fritidshem och observatörerna 

informerade kort om kommande fokusgruppsamtal och semistrukturerade intervjuer. Det 

gjordes för att påminna och förbereda eleverna och för att komplettera den information de 

fått via tillståndsblanketterna som tidigare skickats ut. Några dagar senare genomfördes 

fokusgruppsamtal och totalt deltog 11 elever. Önskan var en jämn könsfördelning men sju 

killar och fyra tjejer valde att delta. Samtalet genomfördes i ett klassrum och de elever som 

skulle delta i nästa omgång fick ha fri lek tills det var deras tur. Klassrummet var förberett 

och ommöblerat med ett stort bord i mitten som alla satte sig runt. Därefter förklarades hur 

gruppsamtalet skulle gå tillväga och deltagarna fick skriva på tillståndsblanketter att de 

ville delta i studien (se bilaga 2). Den som agerade moderator i samtalet skapade en 

mindmap utifrån deltagarnas diskussioner och den som observerade samtalet förde 

anteckningar. Moderatorn utgick från ett antal frågor som var uppskrivna på ett papper och 

med hjälp av deltagarnas svar och diskussioner kring frågorna skapades en mindmap. 

Frågorna har sin utgångspunkt i undersökningens syfte och utifrån tidigare observation (se 
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bilaga 3). Moderatorn försökte styra deltagarna mot syftet genom frågorna och såg till att 

alla kom till tals. Efter samtalet påminde moderatorn om att vid nästa tillfälle skulle 

semistrukturerade intervjuer genomföras med några av deltagarna. Sedan fick nästa grupp 

med deltagare komma in i rummet och samma procedur genomfördes på nytt. Deltagarna 

delgavs information om studien, informerades om hur samtalet skulle gå till och fick skriva 

på tillståndsblanketter. Fokusgruppsamtalen tog ungefär 60 minuter vardera och det 

genererade i två stora mindmaps och flera sidor av anteckningar. Utifrån mindmapen och 

anteckningar skapades frågeställningar till de semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 4). 

Vi kom tillbaka till skolan för att genomföra intervjuerna med fyra deltagare som tidigare 

varit med på fokusgruppsamtal, två tjejer och två killar. Intervjuerna gjordes enskilt och 

samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon. Deltagarna hade redan skrivit på en 

tillståndsblankett vid fokusgruppsamtalet och behövde därför inte göra det igen. 

Intervjuerna genomfördes i klassrum för att vi skulle få vara ifred för övriga elevgruppen 

och för fritidslärarna. Intervjuns syfte och upplägg förklarades samt deltagarnas rätt till att 

när som helst avbryta sin medverkan. Under intervjun fördes anteckningar på deltagarens 

gester, minspel och ord i syfte att komplettera ljudinspelningen. Deltagarna som inte var 

på intervju hade fri lek inomhus. Intervjuerna var ungefär 40 minuter långa och alla 

intervjuer gjordes på samma dag under fritidstid. 

 

6.5 Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys 

Observation, fokusgruppsamtal, fältanteckningar och semistrukturerade intervjuer som 

tidigare genomförts har analyserats. All datainsamling transkriberades, sorterades, 

bearbetades och ordnades i olika teman. Detta gjordes för att kunna synliggöra och 

kartlägga möjliga mönster (Klerfelt & Haglund, 2011). Dessutom söktes sammanhang och 

strukturer där fokus var på beskrivning och förståelse (Bjørndal, 2002). Två mindmaps 

från fokusgruppsamtalen, transkribering från intervjuerna och anteckningar från 

observation skrevs ut och placerades på ett bord. För att hitta tydliga mönster och teman 

ströks upplevelser, ord, intressanta samt spännande händelser i materialet under. Vi 

diskuterade sedan det som var understruket. Under diskussionen skapade vi en ny 

mindmap med sådant som var återkommande och som svarade på studiens frågeställningar 

i materialet som tidigare nämts. För att inte gå miste om något lästes alla anteckningar och 

mindmaps igenom flera gånger. Dessutom lyssnades ljudinspelningar om igen för att inte 
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gå miste om något. Därefter kunde skillnader och likheter i materialet synas i 

kartläggningen av mönster där olika teman trädde fram. 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

I undersökningen följdes informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Löfdahl, 2014). Rektor samt fritidslärare gav tillstånd att genomföra 

undersökningen på fritidshemmet för årskurs 3. Alla berörda fick information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Eleverna fick information om att de garanterades 

konfidentialitet i studien. Endast kön och ålder framgår i studien och de benämns med 

fiktiva namn. Ljudupptagningar gjordes under de semistrukturerade intervjuerna för att 

underlätta bearbetningen av analysarbetet. Eleverna fick information både muntligt och 

skriftligt i tillståndsblanketterna att de kunde avbryta sin medverkan när som helst både i 

fokusgruppsamtalet samt i den semistrukturerade intervjun. Tillståndsblanketter skickades 

hem till elevernas vårdnadshavare för godkännande och underskrift och eleverna fick 

skriva under en blankett på plats i samband med kompletterande muntlig information. 

Detta gjordes för att säkerhetsställa att eleverna var medvetna om studien och innebörden 

av deras medverkan. En kombinerad blankett för både de semistrukturerade intervjuerna 

och fokusgruppsamtalen fylldes i av vårdnadshavare. Där valde de om deras barn hade 

tillåtelse att delta och i så fall i vilken/vilka delar av undersökningen (se bilaga 1). 

Dokumentationen kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga (Löfdahl, 2014). 

 

6.7 Trovärdighet 

Etnografi innebär att en undersökning genomförs under en längre period på samma plats 

där en grupp iakttas och i vår undersökning besöktes fritidshemmet ett flertal gånger för 

att vi genomförde tre metoder tillsammans med elevgruppen (Bryman, 2011). Vi har byggt 

upp en relation till eleverna eftersom eleverna har vant sig vid att ha oss i närheten. 

Dessutom har en av oss nyligen haft sin arbetsförlagda praktik på verksamheten och har 

därigenom kännedom om eleverna, rutiner och fritidslärarnas arbetssätt, vilket även kan 

bidra till att eleverna känner sig trygga. 

 

Studiens trovärdighet stärks eftersom det används tre adekvata metodiska verktyg vilket 

kan kallas triangulering där eleverna får komma till uttryck genom de olika metoderna 
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(Roos, 2014). Det är samma elever som deltar i observation, fokusgruppsamtal och 

semistrukturerad intervju. 

 

För att göra en kvalitativ studie trovärdig måste undersökningen vara transparent, vilket 

innebär att beskrivning och dokumentering ska ske på ett sådant sätt att vem som helst kan 

förstå och bedöma studien. Dessutom måste all data vara tillgänglig för andra att kunna 

granska. Det skapar också en större trovärdighet om kontroll av data och genomförande 

sker metodiskt. Passande metoder ska användas vid analys av material. Materialet bör 

arbetas igenom flertal gånger för att inte missa viktig information och för att undvika 

förvrängning i studiens resultat (Yin, 2013).  
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7 Resultat och analys 

Syftet med studien är att skapa förståelse sch försöka beskriva elevers berättelser om hur 

fritidslärares ledarskap på fritidshemmet och relationsskapande med fritidslärare bör vara. 

Utifrån bearbetningen av materialet kunde fyra teman kartläggas som svarar på studiens 

frågeställningar. De olika temana är “Viktiga ledaregenskaper för fritidslärare”, “Elevernas 

syn på vikten av relationsskapande”, “Lärare överallt skapar trygghet” samt “Våga fråga”. 

I resultatet finns det utdrag från deltagarnas berättelser från intervjuer eller 

fokusgruppsamtal som styrker resultatet och bidrar till sammanhang i texten. De olika 

temana kommer i följande text att förklaras och sedan analyseras med hjälp av begreppen 

i teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Viktiga ledaregenskaper för fritidslärare 

När eleverna beskrev vilka egenskaper de önskade att fritidslärare skulle ha var det att de 

skulle vara snälla, engagerade, deltagande och se alla elever lika mycket. Fritidslärare ska 

dessutom enligt eleverna vara roliga och lekfulla samt påhittiga, inspirerande och sportiga. 

Vilmer berättar: 

 

Student 1: hur önskar du att fritidslärare ska vara för att du ska trivas på 

fritids? 

Vilmer: man behöver lite allt möjligt, vara rolig, påhittig och snäll. Komma 

med idéer och mycket roliga aktiviteter som eleverna vill ha. 

 

Flera elever utryckte att det är viktigt att fritidslärare är inspirerande och erbjuder 

aktiviteter för elevernas skull, i vilka de motiverar och utmanar dem. Eleverna berättade 

att fritidslärare måste kunna vara stränga när det behövs och säga ifrån. Enligt en elev vet 

eleverna ändå att fritidslärarna menar väl fast de låter arga. Däremot anser de att 

fritidslärarna ska tänka på att fråga eleverna om de tycker eller upplever situationen 

annorlunda innan de blir arga. En annan aspekt som flera elever påpekade var att 

fritidslärarna skulle prioritera när de skulle delta i aktiviteter eller när de skulle lägga mer 

fokus på övergripande rutiner som till exempel elevlistor. Att kunna prioritera menar 

eleverna att fritidslärare blir en bättre ledare eftersom de vet vad de ska lägga fokus på och 

när. Eleverna återkom flera gånger till att de tycker att fritidslärare inte alltid ska säga ja 

till allt. Anna berättar: 
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Anna: dom ska inte säga ja till nästan typ allt men dom ska säga ja kanske till 

typ vettiga saker eller så och om det inte går just då kan det bli en annan gång. 

Student 2: men har du känt någon gång att fritidslärarna har använt just dina 

förslag? 

Anna: ja ibland sen kan dem ju inte alltid svara ja. Men jag känner att de lyssnar 

på mig. 

 

Om fritidsläraren ibland säger nej men motiverar varför skapas en längtan efter till exempel 

aktiviteten som eleven önskat. Men eleverna påpekar vikten av att fritidsläraren måste 

motivera varför eleven får ett nej och om elevens önskemål går att genomföra vid ett annat 

tillfälle. En elev uttryckte att det var viktigt att fritidslärare har en bra utbildning, varför 

det var bra kunde eleven dock inte riktigt svara på. 

 

Eleverna uppskattade när fritidslärare var engagerade genom att inspirera och motivera 

dem till att delta i olika aktiviteter och eleverna utvecklas genom att utmanas i nya 

aktiviteter och sammanhang tillsammans med andra (Ljusberg, 2002). När fritidslärare 

deltar och engagerar sig i elevernas värld, där de befinner sig här och nu, kan ett utbyte av 

erfarenheter och kunskap ske (Johansson, 2003). Många elever uttryckte att det var viktigt 

att fritidslärarna kunde säga nej till förslag och önskemål. Det kan tolkas som att eleverna 

inte vill att fritidshemmet ska gå miste om spänning och lust. Däremot önskar eleverna få 

en motivering till varför deras förslag inte genomförs. Genom att kunna motivera och 

samtala tillsammans bjuds eleven in och blir således delaktig i beslutet. Fritidslärare ska 

erbjuda eleverna utrymme till inflytande och deltagande för att främja lustfyllt lärande och 

undervisning (Haglund & Anderson, 2009). Enligt eleverna är det viktigt att fritidslärare 

har förmågan att kunna prioritera det som är viktigast för stunden. En elev nämnde även 

att det var viktigt att fritidslärare har en bra utbildning, eleven kunde inte utveckla detta 

vidare, men det kan tolkas som att utbildade fritidslärare är trygga i sin yrkesroll, har 

kunskap om verksamheten och fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2014). 

7.2 Elevernas syn på vikten av relationsskapande 

Eleverna berättade att de ser goda relationer som ett måste för att de ska må bra och för att 

de ska kunna känna sig trygga på fritidshemmet. Eleverna nämnde vikten av relationer med 

fritidslärare och för att bygga goda relationer menar de att fritidslärarna behöver vara 

delaktiga i exempelvis lekar och spel, för att kunna uppmärksamma eleverna och engagera 

sig i deras värld. Stella berättar: 
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Stella: det är bra om den vuxna är med och deltar. Att lärarna vill vara med 

tycker jag är roligt. 

Student 1: bygger man relationer till varandra om de vuxna är med och deltar? 

Stella: ja det gör man och det är ganska viktigt. 

 

Eleverna anser att fritidslärarna ska prioritera det som är viktigast för stunden och menar 

med det att ibland är det väldigt viktigt att umgås med eleverna. När fritidsläraren deltar i 

aktiviteter och lekar finns det tid till att lära känna varandra genom att samtala. Eleverna 

berättar att när man lär känna en person blir man nästan tankeläsare och eleverna menar att 

man lyssnar på den andra och kan visa hur man känner, man är omtänksam och vill 

varandra väl. Tillsammans skapar man en bra relation och lär känna varandra. Om man 

känner varandra väl kan man börja läsa av varandra och genom det kan fritidslärarna i ett 

tidigt stadium uppmärksamma elevens behov och välbefinnande. Eleverna förklarar att de 

har väldigt lätt för att prata med sina fritidslärare och anser att de har en god relation till 

alla. Vilmer berättar: 

 

Student 1: känner du att du har lätt för att prata med dina fritidslärare, vågar gå fram och så? 

Vilmer: ja, jag känner att jag kan prata med vem som helst och det är inget 

konstigt. Pratar med den som är närmast. 

 

Eleverna nämner att de pratar med den fritidslärare som är i närheten och säger att det är 

viktigt att fritidslärarna är tillgängliga. Eleverna nämner dessutom att det är viktigt att 

fritidslärarna ser alla elever och lyssnar på dem för att alla ska må bra. Fritidslärarna ses 

som stöttepelare som hjälper till när eleverna ber om det eller när fritidslärarna har sett att 

något har hänt. 

 

För att lära känna elever måste fritidslärare spendera tid tillsammans med eleverna, detta 

genom att samtala med dem och delta i deras vardag på fritidshemmet. Fritidslärare har 

som uppdrag att se alla elever samt ta reda på varje elevs intresse och behov (Skolverket, 

2016). Genom det kan fritidslärare få kunskap om hur eleverna upplever verksamheten och 

synliggöra dess styrkor och svagheter. I förlängningen kan kunskapen ses som vägledning 

ur elevernas perspektiv i syfte att forma verksamhetens innehåll till deras bästa (Ackesjö, 

2011). En elev nämnde att man nästan blir en tankeläsare om man känner någon väl. För 

fritidslärare skulle det kunna betyda att de snabbt kan läsa av varje elevs mående, behov 
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och intressen. För att komma eleverna nära och försöka inta deras perspektiv kan 

fritidslärare använda sig av medierande redskap, exempelvis vardagliga samtal, fritidsråd, 

enkäter och intervjuer utformade för att skapa kunskap om elevernas upplevelser och 

uppfattningar (Säljö, 2005). 

7.3 Lärare överallt skapar trygghet 

Eleverna beskriver att gemensamma och kända regler skapar trygghet på fritidshemmet. 

När eleverna ombads beskriva vad som krävdes för att de skulle känna sig trygga på 

fritidshemmet var antalet fritidslärare ett återkommande svar. De anser att det är viktigt 

med fritidslärare som de kan prata med, som ser dem, lyssnar på dem och som tar dem på 

allvar. Vilmer berättar: 

 

Student 2: känner du dig trygg på fritids? 

Vilmer: ja det gör jag 

Student 2: varför tror du att du känner dig trygg? 

Vilmer: för att de är många antar jag. De är med överallt och ser mycket. Det är 

fler lärare än mina som är ute och inne överallt. Det skapar trygghet. 

 

Det är tryggt att ha många vuxna i närheten om det blir bråk eller något händer, förklarar 

en av eleverna. För då finns det alltid någon kvar hos de andra som inte bråkar och man 

blir aldrig ensam. Eleverna känner dessutom trygghet när de vet att fritidslärare bryr sig 

om dem. Anna berättar: 

 

Student 2: Vilka egenskaper tycker du en fritidslärare bör ha? 

Anna: Att de bryr sig om alla barn. 

Student 2: mm. 

Anna: att de inte bara kollar på en eller så. 

Student 2: Hur tror du att fritidslärare skulle kunna göra för att bry sig om alla 

barn och hur kan de visa att de bryr sig? 

Anna: om det är många fröknar eller typ såhär, typ tre och om det blir nått såhär 

typ bråk eller så då kan en springa upp, så kan den som sprang upp hålla koll på 

dem som bråkar och så kan dom andra va kvar och hålla koll på några andra. Så 

att de kollar på de andra också så att det inte, om de händer någonting annat 

någon annanstans typ eller så. 

 

Utifrån det eleverna berättar är en viktig faktor för trygghet på fritidshemmet synliga, 
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tillgängliga och engagerade fritidslärare som ser alla elever. En av eleverna gestikulerade 

stort och förklarade att eftersom skolgården är väldigt stor är det bra om fritidslärare finns 

utspridda överallt, för då finns det alltid någon nära. 

 

När det finns många fritidslärare på plats finns det alltid någon att vända sig till, vilket 

skapar trygghet hos eleverna. Om eleverna känner sig trygga i en miljö kan det leda till att 

de vågar utmana sig själva och möta nya erfarenheter genom interaktion med andra (Säljö, 

2011). Eleverna ser fritidslärarna som stöttepelare, det kan tolkas som att fritidslärarna 

finns som ett stöd för eleverna vid behov. Det skapas olika möjligheter att kunna inta 

elevers perspektiv beroende på vilken barnsyn fritidslärare har. När fritidslärare ser elever 

som kompetenta medmänniskor som kan tillföra kunskap och information som kan vara 

till nytta för verksamheten kan den således formas tillsammans. Upplevelsen av 

fritidslärarnas barnsyn blir då att de ser eleverna som självständiga individer samt har tillit 

till deras kunskaper och förmågor (Johansson, 2003).  

7.4 Våga fråga 

Enligt elevernas berättelser är en ledare i fritidshemmet oftast en den som bestämmer regler 

och innehållet i verksamheten. Flera elever uttrycker att det är skönt att fritidslärarna 

bestämmer och sätter gränser och regler så att alla vet vad som gäller. Alfred berättar: 

 

Student 1: tycker du att ni borde få vara med och bestämma lite oftare? 

Alfred: nej jag tycker det är bra så som det är. Asså att vuxna bestämmer mer. 

 

Trots att de uppskattar att fritidslärarna är de som bestämmer mest i verksamheten säger 

de att fritidslärare inte hela tiden ska leda, utan det ska finnas utrymme även för eleverna. 

De anser att det bästa vore om fritidslärarna frågar eleverna ibland, vad de tycker och 

tänker om verksamheten samt om dess innehåll. Det är bra enligt eleverna om fritidslärare 

använder sig av ett demokratiskt förhållningssätt där alla, både lärare och elever får säga 

vad de tycker. Stella berättar: 

 

Stella: asså barn ska ju inte bestämma hela tiden och vuxna ska inte bestämma 

HELA HELA tiden. Utan man får turas om lite att bestämma. Men fritidslärarna 

bestämmer mest. 
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Eleverna berättade att de fick vara med och rösta om vilka aktiviteter som skulle finnas på 

fritidsgympan. De sa att det skulle vara kul om det gjorde även vid andra tillfällen, såsom 

vid skapande aktiviteter och liknande. De uttryckte också att de uppskattade och kände sig 

stolta då fritidslärare lyssnade på dem, tog till sig av deras åsikter och anammade deras 

idéer. Dessutom är det enligt eleverna viktigt att fritidslärare ser alla elever. Eleverna anser 

att fritidslärare ska sätta eleverna först och i centrum och borde göra det genom att vara 

uppmärksamma, se till att eleverna har det bra och i första hand finnas för elevernas skull. 

Stella berättar: 

 

Stella: fritidshemmet finns för vår skull och de köper in saker som de tror att vi 

är intresserade av. 

Student 1: jaha. 

Stella: vi har ju olika smaker och intressen så de kan ju inte veta vad just jag 

tycker är roligt eller vad jag är sugen på. 

 

Fritidshemmet är till fritidslärarna och för eleverna och därför är det viktigt att lyssna på 

varandra och få fram vad alla tycker och känner. Fritidslärarna bryr sig om eleverna och 

sätter dem alltid i första rummet, men ibland glömmer de bort att faktiskt fråga eleverna 

vad de tycker och känner. Flera elever ansåg att det var skönt att fritidslärarna bestämde 

men ett önskemål var att fritidslärarna skulle våga fråga eleverna om deras intressen och 

åsikter och inte bara göra antaganden utifrån vad de tror eleverna vill, behöver och önskar. 

 

Fritidshemsverksamheten är till för eleverna, den är inte obligatorisk, men det är oftast inte 

eleverna själva utan främst deras vårdnadshavare som bestämmer huruvida de ska spendera 

tid där eller inte. Av intervjuer framgår det att eleverna får vara med och rösta om 

fritidshemmets innehåll ibland men att det hade kunnat ske oftare. Att ge eleverna utrymme 

till inflytande och delaktighet gällande verksamheten kan leda till en meningsfull fritid 

(Haglund & Anderson, 2009). Eftersom eleverna beskriver att fritidslärarna planerar 

fritidshemsverksamheten och köper in saker utifrån vad de tror att eleverna har för 

intressen och behov frågar vi oss om de utgår från ett elevperspektiv snarare än elevers 

perspektiv. När fritidslärare lyssnar till elever skapas möjlighet att sätta sig in i deras 

perspektiv, på så sätt kan fritidslärarna ta reda på elevernas behov och intressen (Säljö, 

2005). Eleverna förklarade att de kände sig stolta när fritidslärare anammar deras idéer, 

vilket kan leda till att de vågar utmana sig själva, komma med fler förslag och utrycka 
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åsikter (Skolverket, 2016). Fritidslärare kan genom att använda både psykologiska och 

fysiska redskap hjälpa eleverna i deras utveckling. Eleverna nämner att de ibland får rösta 

om innehåll i fritidshemmet och det kan ses som ett psykologiskt redskap eftersom de 

uttrycker sina åsikter genom samtal och ibland nämner de att eleverna får skriva deras 

åsikter på lappar som sedan samlas in vilket ses som fysiskt redskap. Att lyssna på varandra 

är också ett redskap som främjar sociokulturell utveckling eftersom kunskap kan bli till 

genom möte med andra (Säljö, 2005).  
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8 Diskussion 

Under nedanstående rubriker diskuteras inhämtade resultat samt metod utifrån tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Dessutom sammanfattas studien i korthet och en 

framtida forskningsfråga presenteras. 

8.1 Resultatdiskussion 

För att kunna inta elevers perspektiv krävs tydliga rutiner och tillvägagångssätt, både för 

fritidslärarna och för eleverna. Om eleverna inte ser och förstår att de har en talan kan inte 

maktbalans skapas, utan fritidslärarna intar då ett elevperspektiv där de gissar sig till vad 

eleverna önskar och utgår ifrån det de tror att eleverna är intresserade av (Juul & Jensen, 

2009). Juul och Jensen (2009) beskriver vidare att vuxna historiskt sett har talat till barn 

genom att tillrättavisa, berömma och/eller kritisera dem. Juul och Jensen anser att det idag 

sker fler ömsesidiga och meningsfulla samtal mellan vuxna och barn. Likväl hävdar de att 

fritidslärare ofta använder sig av sekundära relationer för att förbättra de relationer till 

elever som är problematiska vilket görs genom exempelvis handledning och kollegiala 

samarbeten. Handledning och kollegiala samarbeten kan vara oerhört värdefullt men 

samtidigt finns det mycket att hämta hos eleverna genom att bjuda in och samtala med dem 

på ett personligt och ansvarsfullt sätt. Likvärdighet i en relation finns först då båda parters 

tankar, åsikter, känslor och upplevelser har samma värde och parterna får ta lika stor plats 

i relationen och deras utveckling. Säljö (2011) menar att ledarskapet på fritidshemmet 

formas genom kommunikation och sociala handlingar. Ledarskapet är ett socialt fenomen 

där relationerna i sammanhanget är det centrala. Fritidshemmets verksamhet bör präglas 

av frihet eftersom verksamheten finns för elevernas skull. Eleverna ska få möjlighet att 

välja själva, men även erbjudas lärandeaktiviteter som är av värde, både för eleverna själva 

och för samhället de vistas i (Haglund & Anderson, 2009). 

Hansen Orwehag (2013) belyser lärande och undervisning och menar att valet av innehåll 

i fritidshemsverksamheten görs med utgångspunkt i elevers perspektiv genom elevers 

intresse och initiativ. Dessutom har fritidslärare större möjlighet än lärare att i den 

obligatoriska skolan se varje individ och ge den uppmärksamhet eleverna behöver för att 

kunna skapa relationer till samtliga. Fritidsläraren bör lägga fokus på skapandet av en 

anpassad utmanande miljö för eleverna, att främja samspelsprocesser både mellan elever 

och mellan elever och fritidslärare (Hansen Orwehag, 2013). Eleverna som deltog i 

undersökningen uttryckte en önskan om deltagande och närvarande fritidslärare eftersom 
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flera närvarande fritidslärare bidrar till trygghet. Ackesjö (2011) beskriver vikten av att 

som fritidslärare vara en medspelare, det vill säga att aktivt delta tillsammans med eleverna 

i fritidshemsverksamheten. Att delta kan leda till främjande av både tillsynen och 

omsorgen av eleverna. Resultatet visade att genom fritidslärares deltagande i aktiviteter 

skapades möjligheter till att närma sig eleverna och att få information om deras intressen 

vilket vi anser bidrar till relationsskapandet. När fritidslärare visar engagemang och 

spenderar tid tillsammans med eleverna sker ett socialt utbyte av normer och värderingar 

(Ljusberg, 2002). När fritidsläraren, som har en starkare maktposition än eleverna, visar 

respekt och hänsyn gentemot dem samt både ser och behandlar dem som medmänniskor, 

möjliggörs en god maktbalans i relationen dem emellan (Johansson, 2003). 

Undersökningen visar att eleverna medvetna om att fritidslärarna vill dem väl och har deras 

bästa i fokus. Det som också framgår är att fritidslärarna, som genom sin yrkesroll har en 

starkare maktposition både i relationen till elever och vad gäller innehållet i 

fritidshemsverksamheten, glömmer bort att bjuda in eleverna och synliggöra deras 

möjlighet att påverka verksamheten så att maktbalans i sin tur kan skapas. Barnsynen, 

eleverna som medmänniskor, måste praktiseras för att fritidslärare ska kunna utgå från 

elevernas perspektiv. Genom att samtala och direkt fråga eleverna kan deras åsikter, 

erfarenheter och tankar synliggöras, vilka i sin tur fritidslärarna tolkar och förvaltar genom 

skapandet av fritidshemsverksamheten (Roos, 2014). Fritidslärare står inför en utmaning 

vad gäller valet av vad som ska fokuseras i fritidshemsverksamheten. Fritidslärarna ska 

utgå både från elevernas perspektiv, vårdnadshavares åsikter kring fritidshemmets struktur 

och innehåll samt deras nationella mål och styrdokument. Allt det måste de ta hänsyn till, 

särskilt då fritidshemmet skolifieras allt mer till en lärande praktik (Haglund, 2016). 

Samtliga elever i undersökningen beskrev att fritidslärarnas ledarskap och bestämmande 

gav en känsla av trygghet. Om fritidslärare lyssnar på eleverna kan de enligt Ackesjö 

(2011) få vägledning och kunskap om verksamheten. Ackesjö beskriver hur verksamheten 

ständigt förändras, men att fritidslärare genom fortlöpande kommunikation och en ständig 

lyhördhet till eleverna kan följa med i förändringen och därigenom alltid utgå från 

elevernas perspektiv, deras här och nu. Enligt det sociokulturella perspektivet skapas vår 

verklighet och mening genom social interaktion (Säljö, 2014). Maktbalansen som skapas 

genom social interaktion mellan elever och fritidslärare blir en förutsättning för att tillåta 

eleverna vägleda fritidslärarna. För att möjliggöra elevernas vägledning fungerar inte en 

asymmetrisk relation mellan elev och fritidslärare. Det är fritidsläraren som bär ansvar för 
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att skapa ett fungerande samspel och en maktbalans i relationen till eleverna (Juul & 

Jensen, 2009). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ledare på fritidshemmet ska vara en engagerad och 

närvarande person. Viktiga egenskaper som eleverna framhöll var: roliga, påhittiga, snälla, 

lekfulla, stränga, kunna prioritera och inte säga ja till allting, det sistnämnda för att inte gå 

miste om spänning och lust på fritidshemmet. Enligt eleverna skapas trygghet när flera 

fritidslärare finns i närheten och är tillgängliga både inne och ute. Fritidslärare måste se 

och bry sig om alla elever lika mycket. Det är även viktigt att fritidslärare aktivt deltar och 

intresserar sig för eleverna. Genom att delta och vara tillsammans med eleverna skapas 

relationer vilket eleverna anser är viktigt för att alla ska må bra och känna sig trygga. När 

man verkligen känner någon blir man nästan tankeläsare och kan då se vad en person 

behöver och hur den mår. Enligt eleverna är det viktigt att de kan prata med alla 

fritidslärare, för att kunna göra det krävs det att fritidslärare visar att de bryr sig, är öppna 

och välkomnande mot alla elever. De beskriver också vikten av att våga ge utrymme för 

eleverna att komma med sina åsikter och tankar eftersom fritidshemmet enligt dem är för 

både eleverna och fritidslärarna. En viktig faktor för att genom det skapa goda relationer 

är att vara lyhördhörda för varandra och att tillsammans utforma fritidshemsverksamheten. 

Eleverna förklarade att fritidslärare har mer makt och bestämmer mer än dem. Genom att 

möjliggöra elevinflytande och våga fråga eleverna kan verksamhetens innehåll påverkas 

av alla på fritidshemmet.  
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8.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie valdes eftersom syftet var att få en djupare förståelse för det som 

studerades genom samtal och berättelser från deltagare (Bjørndal, 2002). I en kvalitativ 

studie läggs fokus på hur deltagarna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, vilket 

passar med våra teoretiska utgångspunkter som är elevers perspektiv samt ett 

sociokulturellt perspektiv (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ studie behandlas tydliga 

sammanhang och omständigheter i deltagarnas vardag, alltså de sociala villkoren för 

fritidshemmet och deltagarna (Yin, 2013). Genom att använda en kvalitativ 

forskningsansats skapades förutsättningar till att nära oss elevernas perspektiv och göra 

tolkningar på elevernas berättelser och åsikter. Ett sociokulturellt perspektiv intogs 

eftersom ny kunskap kring studiens syfte skapades genom interaktion med deltagarna. Med 

hjälp av olika kommunikationssätt kunde vi närma oss elevers perspektiv och få en inblick 

i deras värld. 

 

Att utgå ifrån elevers perspektiv är en stor utmaning eftersom människor inte helt och hållet 

kan förstå varandra. Tolkningar av det eleverna utryckte gjordes och för att säkerhetsställa 

trovärdigheten i studien gavs eleverna utrymme till att uttrycka sig genom 

fokusgruppsamtal samt genom semistrukturerade intervjuer. Att samtala med eleverna 

ledde till att deras åsikter och tankar kring området som diskuterades synliggjordes (Roos, 

2014). Genom att samtala med eleverna istället för att samtala om dem, synliggjordes svar 

på studiens frågeställningar utifrån elevernas berättelser om deras erfarenheter och 

upplevelser (Dahl & Ackesjö, 2011). 

 

Studien har en etnografi inspirerad ansats vilket innebär att undersökaren sätter sig in i en 

elevgrupp, iakttar deras beteende och lyssnar på vad som sägs i deras samtal (Dovemark, 

2008). Eftersom detta är en mindre studie fanns inte tiden som skulle behövas för att 

använda sig av etnografisk metod och därför inspireras studien av etnografi. Anledningen 

till att använda triangulering var för att låta deltagarna komma till uttryck genom flera olika 

metoder. En observation genomfördes i syfte att få en överblick av elevers och 

fritidslärares interaktion och samspel och för att nära oss elevgruppen. Studien tar också 

sin utgångspunkt i vår verksamhetsförlagda utbildning eftersom praktik genomfört på 

fritidshemmet där undersökningen gjordes och en av oss har därför sedan tidigare en bra 

relation med elever och fritidslärare, vilket kan ha lett till en trygghetskänsla mellan 
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deltagarna och undersökarna. Två fokusgruppsamtal med totalt 11 elever genomfördes och 

samtliga elever deltog under observationen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

sedan med totalt fyra elever och dessa elever var tidigare med under observationen samt 

fokusgruppsamtal. Roos (2014) menar för att under en kortare tidsperiod kunna skapa 

djupgående kunskap kring det studerade fenomenet krävdes det flera metoder. Tack vare 

de olika metoderna samlades rikligt med underlag för att kunna analysera och slutligen 

komma fram till ett resultat. 

 

Urvalet grundas på att elever i årskurs 3 har gått på fritidshem i cirka tre till fyra år och har 

kunskap om både organisationens struktur och olika egenskaper som fritidslärare har. Vi 

anser att eleverna i årskurs 3 har förutsättningarna för att kunna svara på studiens 

frågeställningar och kan diskutera och argumentera för sina åsikter. Vi tror att de lägre 

årskurserna inte har lika mycket erfarenhet eftersom de inte har tillbringat lika lång tid i 

verksamheten och att de äldre årskurserna inte är på fritidshemmet lika ofta utan de går 

hem direkt efter skolan. Vår upplevelse från tidigare verksamhetsförlagd utbildning är att 

elever i årskurs 3 fortfarande är beroende och intresserade av interaktion och samspel med 

fritidslärare på fritidshem. 

 

Ackesjö (2011) menar att elever kan svara som de tror att vuxna förväntar sig eller önskar 

att de ska svara i exempelvis intervjuer och det var anledningen till varför vi valde att 

använda oss av triangulering. Eftersom vi var på fritidshemmet flera tillfällen och att en av 

oss sedan tidigare hade relation till eleverna och verksamheten skapades förutsättningar 

till avslappnade samt avdramatiserade samtal. Vår intention var att successivt nära oss 

deltagarna för att nå en trygg och trivsam samtalsmiljö där deltagarna vågade dela med sig 

av sina berättelser. Under fokusgruppsamtalen och de semistrukturerade intervjuerna var 

vårt fokus att inte påverka deltagarnas svar utan att ge dem utrymme att förmedla sina 

åsikter genom att vara lyhörda och visa intresse för det som de berättade.  
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8.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning beskriver vikten av att fritidslärare utgår från elevers perspektiv när 

verksamheten planeras och struktureras. Fritidslärarna ska synliggöra elevers tankar och 

åsikter för att ständigt utveckla verksamheten med vägledning från elever. För att kunna få 

fram elevers åsikter behöver de använda olika uttrycksformer eftersom alla elever är unika 

(Ljusberg, 2002). Fritidslärares förhållningssätt till elever är avgörande för innehållet i 

fritidshemmets verksamhet, beroende på vilken barnsyn de har. Om fritidslärare ser 

eleverna som medmänniskor kan maktbalans skapas i relationen dem emellan (Johansson, 

2003). 

 

Studiens resultat bygger på en observation, två fokusgruppsamtal med totalt elva elever 

samt fyra individuella semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att eleverna vill att 

fritidslärare ska engagera sig i relationsskapandet till dem genom interaktion och 

deltagande i aktiviteter samt att många tillgängliga fritidslärare skapar trygghet för 

eleverna. Fritidslärare ska se och bry sig om alla elever lika mycket och det är viktigt att 

de intresserar sig i eleverna. Dessutom bör eleverna ges utrymme till att utrycka sina åsikter 

och tankar. Genom att möjliggöra elevinflytande och att fråga eleverna kan verksamhetens 

innehåll påverkas av alla på fritidshemmet. 

8.4 Framtida forskningsfråga 

Det vore intressant att studera relationsskapande och ledarskap ur fritidslärares perspektiv 

för att jämföra elevernas och fritidslärarnas upplevelser och genom det synliggöra olikheter 

samt likheter. Det kan bidra till att alla tillsammans formar och utvecklar 

fritidshemsverksamheten.  
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Bilaga 1 – Tillståndsblankett (till vårdnadshavarna) 

Hej! Vi är två studenter från Jönköping University som går lärarprogrammet, grundlärare 

med inriktning mot arbete inom fritidshem. Vi går sista terminen och ska skriva ett 

självständigt examensarbete tillsammans. Vår uppsats kommer att handla om hur eleverna 

beskriver vilka egenskaper en god ledare har eller ska ha på fritidshemmet. På 

fritidshemmet kommer vi att genomföra fokusgruppsamtal med fyra till sex elever. I 

gruppen kommer en student att samtala med eleverna om hur en god ledare ska vara, utifrån 

elevernas svar på frågorna skapar studenten en mindmap under tiden som gruppsamtalet 

pågår. Därefter genomförs semistrukturerade intervjuer med fyra elever. Intervjuerna 

kommer genomföras enskilt tillsammans med en av oss studenter. Det är okej att ditt barn 

deltar endast i fokusgruppen, lämna då rutan för intervjun tom. Deltagandet är frivilligt 

och man kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Informationen kommer att 

användas i vår studie. Vi kommer inte använda oss av elevernas namn utan endast nämna 

kön och ålder. Dokumentationen kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Medverkade elever kommer att få ge sitt samtycke om att delta genom underskrift på plats 

med samma information som vårdnadshavare får. 

 

Med vänliga hälsningar Emma Cedermark och Viktoria Hornbrink 

Ceem1444@student.ju.se 

Hovi1491@student.ju.se 

 

 Ja, mitt barn får delta i fokusgruppen 

 Ja, mitt barn får även delta i semistrukturerad intervju 

 Nej, mitt barn får inte delta. 

 

 

____________________________   __________________________ 

Vårdnadshavares underskrift  Namnförtydligande  

mailto:Hovi1491@student.ju.se
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Bilaga 2 – Tillståndsblankett (till eleverna)  

Hej! Vi är två studenter från Jönköping University som ska bli fritidslärare. Vi har en sista 

skoluppgift där vi ska ta reda hur du som elev vill att en lärare på ditt fritidshem ska vara. 

Vi undrar om du skulle vilja hjälpa oss genom att vara med i en gruppintervju och/eller en 

enskild intervju. 

Det du berättar för oss kommer bara att användas i vår skoluppgift. Vi kommer inte 

använda oss av ditt namn utan bara om du är tjej/kille och din ålder. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Det är bara vi och ingen annan som kommer lyssna 

på inspelningarna i efterhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma och Viktoria 

 

 Ja, jag vill delta. 

 Nej, jag vill inte delta. 

 

__________________________ 

Elevens underskrift  
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Bilaga 3 – Teman till fokusgruppsamtal 

Hur är era fritidslärare som ledare? 

 

Hur ska en ledare på fritidshem vara? 

 

Påverkar fritidslärarens ledarskap er och fritidsgruppen? Varför/varför inte? 

 

Är ni elever ledare på fritidshemmet? I så fall på vilket sätt? 

 

Skiljer det sig från de vuxnas sätt att leda?  
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Bilaga 4 – Semistrukturerade intervjuer 

Igår pratade vi om när fritidslärare och elever leder. Vad menas det med att leda tänker du? 

 

Hur önskar du att fritidslärare ska vara för att du ska trivas på fritids? 

 

Hur kan fritidslärare göra/vara för att du ska känna dig trygg på fritids? 

 

Kan du beskriva din relation till fritidslärare? 

 

Vilka egenskaper tycker du att en fritidslärare behöver ha? 

 

Känner du att dina fritidslärare lyssnar på dig? 

 

Känner du att andra tar dig, dina tankar och idéer på allvar? 

 

För vem finns fritids och varför? 


