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Syftet med denna studie är att belysa och undersöka fritidslärarnas uppfattningar om varför äldre 

elever väljer att fortsätta på fritidshemmet. Studien utgår ifrån kvalitativ metod och data samlades in 

genom intervjuer med sex respondenter där intervjusvaren har analyserats tematiskt. Frågeställningen 

i studien är: Vilka faktorer i fritidsverksamheten anser fritidslärarna avgör huruvida äldre elever 

stannar kvar på fritidshemmet? 

Studiens resultat visar att relationer mellan elever, meningsfulla aktiviteter, personalkompetens, en meningsfull 

fritid och miljön är de fem faktorer som är avgörande för om äldre elever på fritidshemmet ska vilja 
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1 Inledning  
Fritidsverksamheten är en viktig länk till skolan genom att den bland annat erbjuder en 

meningsfull verksamhet för eleverna från morgon till kväll och är en viktig del för eleverna på 

så vis att den är ett kompletterande moment till skolverksamheten. Dessa två verksamheter 

går hand i hand och bidrar till en allsidig utveckling och lärande hos eleverna. Den fungerar 

också som ett stöd för vårdnadshavare som är i behov av omsorg för sina barn efter den 

förlagda skoltiden och omfattar elevgrupper från 6–13 års ålder (SFS 2010:800). Statistik från 

Skolverket (2016) visar att knappt en halv miljon elever deltar i fritidsverksamheten.  

Fritidshemmet har en viktig funktion genom att det fungerar som en mötesplats för elever där 

utveckling av den sociala förmågan är i fokus. De barn som inte går kvar på fritidshemmet 

efter lågstadiet riskerar att förlora den stimulansen av social utveckling som fritidshemmet 

erbjuder. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska fritidsverksamhet ha fritidslärare med goda 

kunskaper gällande elevers utveckling och stimulans. I en förlängning ska det bidra det till att 

elever formas och utvecklas till att bli goda samhällsmedborgare.  

Våra erfarenheter från bland annat VFU och arbete i fritidshem är att vi kan se ett 

återkommande mönster där elever från årskurs 4–6 ofta slutar på fritidshemmet. Vi har ställt 

oss frågan vad detta kan bero på? Kan det vara att fritidslärarna har sitt fokus på de yngre 

eleverna? Är det en brist på stimulans och utveckling? Att de äldre eleverna slutar kan ses som 

ett problem, i första hand för att de inte själva får ta del av verksamheten men också för att 

de som äldre elever skulle kunna agera förebilder för de yngre, något som bidrar till positiv 

utveckling för båda parter (Säljö, 2000). Det kan också röra sig kring det som Gustav Sundh, 

lärare i fritidshem, lyfter i artikeln Rasten ingen lek för Gustav Sundh att:” [...] Är det för tryggt 

tröttnar barnen, är det för utmanande kommer ingen.” Därför betonar han vikten av att hitta 

en neutral balans för samtliga barn, det vill säga att hitta något som passar alla barn där de 

känner att de utvecklas och har roligt och inte tvärtom. Detta betonas även i styrdokumenten 

där det står att fritidshemmets verksamhet ska formas utifrån elevernas behov för att de ska 

kunna vara aktiva under en aktivitet och inte uppleva aktiviteten som invecklad och svår 

(Skolverket, 2016). 

Att äldre elever väljer att inte fortsätta att delta i fritidshemsverksamheten menar vi är ett 

problem som bör undersökas och som är av intresse för både yrkesverksamma och framtida 

fritidslärare. Med denna studie vill vi bidra med kunskaper om äldre elever i fritidshem och 
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varför de väljer att gå kvar eller inte. Det gör vi på grund av att det är en relativ obeforskad 

mark och som tidigare nämnt att vi vill bidra med ytterligare kunskap, men också för att det 

är av intresse hos båda oss.  
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattningar om vilka faktorer som bidrar 

till att äldre elever i åk 4–6 väljer att gå kvar alternativt sluta på fritidshem. Studiens 

frågeställning är: Vilka faktorer i fritidsverksamheten anser fritidslärarna avgör huruvida äldre 

elever stannar kvar på fritidshemmet? 
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3 Bakgrund  
Under denna rubrik presenteras för uppsatsämnet relevanta skrivningar i styrdokument. 

Fritidshemmets samt fritidslärarens roll beskrivs i syfte att introducera och ge en bredare 

förståelse för undersökningsområdet. 

3.1 Fritidshemmets och lärare i fritidshems roll 
I grundskolans läroplan (Skolverket, 2019) betonas att fritidshemmets verksamhet är ett 

komplement till skolverksamheten och därmed är ett av uppdragen att stödja och hjälpa 

eleverna att nå kunskapsmålen. Kunskaperna som skolverksamheten bidrar med bör 

integreras med kunskaperna som fritidsverksamheten bidrar med (Skolverket, 2014). Eleverna 

ska erbjudas en meningsfull verksamhet där varje individ blir sedd och respekterad utifrån sina 

enskilda behov. Fritidsverksamheten är öppen för elever fram till det att de fyllt 13 år 

(Skolverket, 2011).  

Fritidshemmet är ett komplement till skolan genom att det tar emot elever före och efter den 

obligatoriska undervisningen. Därför är verksamheten en viktig plats för vårdnadshavare som 

behöver omsorg för sina barn efter den tidsförlagda skoltiden. Utöver det erbjuder 

verksamheten kunskaper och erfarenheter som skiljer sig från de kunskaper och erfarenheter 

elever får i skolan (Skolverket, 2016). 

Undervisningen i fritidshemmet ska hjälpa eleverna att utveckla goda kamratrelationer samt 

få eleverna att känna sig delaktiga och trygga med varandra i elevgruppen. Enligt Skolverket 

(2016) ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. En meningsfull aktivitet innebär att den är anpassad för 

varje enskild individs behov. De enskilda behoven kan innefatta faktorer som ålder, intresse 

och erfarenheter (Skolverket, 2014).  

Skolverket (2011) nämner att undervisning som sker i fritidshemmet skall vara riktad mot att 

utveckla elevernas förmågor. Dessa förmågor kan vara att eleverna lär sig att samspela med 

andra genom lek, rörelse och skapande. På så vis är delaktighet en grundpelare inom 

verksamheten så att eleverna får vara med och skapa en verksamhet som gynnar deras lärande 

och utveckling. Detta betonas även i Skolverket (2014:32): ”En förutsättning för att eleverna 

ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av 

verksamheten”.  
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År 1990 undertecknade Sverige Barnkonventionen och den förpliktigar att barn (elever i det 

här fallet) ska få sin röst hörd och respekterad, vilket innebär att delaktighet ska vara en 

självklarhet i skolan (Unicef). Säljö (2017) menar att i skolvärlden kan klassråd, elevråd, matråd 

etcetera. anses som en demokratisk sfär. Dessa olika råd bygger på att eleverna ska få sin röst 

hörd och har i syfte att implementera delaktighet men också att fostra eleverna till att bli goda 

medborgare. Vidare skriver han att skolan i Sverige sedan flera årtionden vilar på en 

demokratiskt grund. Redan i 1962 års läroplan fanns begreppet demokrati och inflytande med 

och det ansågs att med hjälp av de olika råd (elevråd i det här fallet) kunde elevinflytande lätt 

implementeras. Emellertid implementerades det inte fullt ut år 1962 men det var en bidragande 

faktor till att det gjordes helt år 1994 i samband med att begreppet värdegrund fördes in i 

läroplanen Lpo94 (Säljö, 2017). 

Philgren (2012) menar att begreppen inflytande och delaktighets betydelse varierar från lärare 

till lärare och detta har sin grund i att varje lärare har en personlig syn på utvecklingspsykologi 

och lärandeteori, det vill säga en subjektiv värdering och därmed finns det ingen entydig 

förklaring om hur begreppen inflytande och delaktighet ska tolkas. Det är kontextbundet 

vilket innebär att på vissa skolor och i vissa verksamheter främjas arbetet med inflytande och 

delaktighet medan på andra skolor arbetar man mindre med det. 

Haglund (2015) menar att elevers delaktighet på fritidshem kan genomföras på olika sätt men 

framförallt lyfter han elevers delaktighet i samband med den fria leken. När eleverna får välja 

lek utvecklas och stimuleras de i samma utsträckning som de gör under den styrda aktiviteten 

och därför bör man främja samt ha en positiv inställning till den fria leken. Vidare hävdar 

Haglund (2015) att den fria leken är i linje med styrdokumentens principer gällande delaktighet 

och att pedagogerna borde tillämpa den fria leken i större utsträckning. Författaren skriver i 

sin artikel att den fria leken kan beskrivas som en aktivitet där personalen tar sin utgångspunkt 

i elevernas perspektiv och därmed tillämpar demokrati och att detta skiljer sig från den styrda 

leken där demokratin inte tillämpas i lika stor utsträckning.  

Fritidsläraren är en länk mellan skolan och fritidshemmet, det vill säga en länk mellan 

skolundervisningens teoretiska innebörd och fritidshemmets praktiska utförande. 

Fritidsläraren har bland annat i uppgift att stärka elevernas självkänsla och skapa 

självständighet samt stärka elevernas kunskapsutveckling. Fritidslärarens yttersta uppdrag är 

att föregå med ett gott exempel, det vill säga vara en god förebild. Många elever saknar goda 

förebilder i sina liv och därför blir personalens roll mycket avgörande och betydande i sådana 

elevers liv och tillvaro (Skolverket, 2014). Hippinen (2011) beskriver fritidsläraren som en 
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förebild i diverse situationer som i exempelvis konflikthantering, identitetsskapande och 

värdegrundsfrågor. Vidare skriver Hippinen att fritidsläraren centrala uppgift är att stimulera 

och utveckla elevernas kunskap inom det sociala och kulturella området. Fritidslärarens roll är 

också att skapa en lustfylld och rolig tillvaro på fritidshemmet. Vidare ska fritidläraren se varje 

enskild individ och utgår från den enskildes behov och att detta kan praktiseras med lek och 

diverse aktiviteter. Fritidsläraren är en viktig länk för att fritidsverksamheten ska kännas trygg 

och meningsfull på grund av att det är fritidslärarens som tar hand om elevernas fritid efter 

den obligatoriska skoltiden. 

Enligt Björklid (2005) är det en blandning av tre faktorer - det fysiska, sociala och kulturella 

aspekter som skapar miljön. För att eleverna skall få en god miljö menar författaren att det 

viktigt att man har gott om plats för att kunna utföra de aktiviteter som är efterfrågade i 

verksamheten. En viktig del är att det ska vara lätt att komma åt leksaker, spel och andra 

redskap utan hinder, men även att aktiviteterna inte skall hindras på grund av begränsade 

utrymmen. 

Björklid (2005) nämner att den estetiska utformningen runtom eleverna är en viktig del som 

påverkar elevernas både fysiska och psykiska hälsa, vilket underlättar för elevens lärande. Hon 

menar även att det är viktigt att erbjuda eleverna olika omgivningar där de erbjuds att testa på 

en variation av olika aktiviteter och avkoppling. Om miljön på fritidshemmet inte är 

inbjudande kan det lätt leda till negativa upplevelser hos eleverna, vilket leder till en stor 

osäkerhet menar Björklid. Är miljön istället inbjudande leder det till positiva upplevelser och 

tankar och därmed är miljön ett viktigt redskap och kan anses som en grundpelare i 

fritidshemmets sociala sfär. 

3.2 Den meningsfulla verksamheten 

Skollagen betonar att: ”fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov” (Skollag, 2010:800 § 14).  

Det innebär att begreppet meningsfull verksamhet, i det här fallet fritidsverksamhet, bör 

implementera samt främja trygghet och stimulans där varje individ inkluderas och respekteras. 

Skolverket (2014) understryker att varje aktivitet som fritidshemmet skapar ska vara anpassad 

utifrån varje enskild elevs ålder, intresse och behov. Aktiviteten ska även vara lärorik och 

utvecklande samt rolig och lustfylld (a.a.) 
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När eleverna gör sådant som de själva trivs med och tycker om främjar det elevernas sociala 

utveckling. Därför är det viktigt att inkludera eleverna i val av aktiviteter (Johansson, 2011). 

Vidare förstärker Haglund (2011) argumentet genom att antyda att det är ett sådant 

tillvägagångssätt som skapar den meningsfulla verksamheten. Genom den valda och 

intressanta aktiviteten lär sig eleverna att förstå varandra vilket bidrar till en ökad social 

förmåga (Ihrskog, 2006). När eleverna känner sig sedda och hörda skapar detta en god 

självkänsla vilket i sin tur bidrar till en god social förmåga och som därefter leder till positiv 

utveckling (a.a.).   

Att utveckla social förmåga innebär det att lära sig sådant som att invänta sin tur, 

koncentration samt uthållighet. När eleverna uppvisar dessa olika förmågor får de en positiv 

reaktion från omgivningen vilket bidrar till en tryggare och positivare syn på dem själva. När 

individen känner sig accepterad och sedd skapar det meningsfullhet där viljan att utvecklas 

förstärks. Vidare skriver författaren att det inte bara behöver vara endast fria aktiviteter utan 

det centrala är att de planerade aktiviteterna ska vara utvecklande och roliga. Exempel på 

sådana aktiviteter är dans, musik, drama och bild. Sådana aktiviteter bidrar till skapande av 

samarbete och kommunikation (Ihrskog, 2006).  Gärdenfors (2010) menar att genom att låta 

eleverna vara tillsammans under leken och de styrda aktiviteterna uppstår en självkontroll som 

präglar problemlösning, diskussioner och att våga göra fel. 

Haglund (2009) betonar vikten av den fria leken och menar att den är en avgörande faktor för 

elevernas sociala utveckling. Leken bidrar bland annat till att eleverna tar egna beslut som 

exempelvis skapande av regler. Han fortsätter genom att betona vikten av att fritidshem där 

han menar att det är en plats som erbjuder sådant som varken hemmet eller skolan gör. Att 

gå i fritidshem stimulerar elevens sociala och fysiska förmågor men också den emotionella 

stimulansen.   

3.3 Relationskapande mellan elever  
Goda kamratrelationer beskrivs av Ihrskog (2011) som en grund för att individen skall växa 

och trivas. Samspel via språket underlättar och bidrar till social respons mellan människor där 

sammanhanget spelar en betydande roll. Enligt Ihrskog (2011) krävs det att eleverna utvecklar 

sina känslor och lär sig att hantera dem men också att hantera och förstå känslor som eleverna 

upplever från andra individer. En viktig faktor för att skapa goda kamratrelationer är mognad. 

Mognad kan bidra till att kamratrelationer stärks och bevaras och därmed kan eleven bli 



 

 9 

respekterad. När eleven känner sig respekterad kommer hen inte vara rädd för att visa sina 

känslor vilket i sin tur är viktigt för en hållbar relation samt trevligare miljö.  

Ihrskog (2011) hävdar att relationer mellan elever är viktigt och är en avgörande faktor till om 

eleverna väljer att stanna kvar på fritidshemmet. Eleverna behöver känna samhörighet och 

respekt för att känna sig sedda och för att trivas. Att vissa elever passar bättre ihop med andra 

är något som är naturligt och en av de största anledningarna till det är gemensamma 

fritidsaktiviteter. När eleverna har en gemensam fritidsaktivitet skapar det gemenskap och en 

samhörighet. I författarens studie visar det sig att barnen finner en differens mellan begreppen 

kamratrelation och kompisrelation och menar att kamratrelationer är kollektivt som 

exempelvis i ett klassrum där man har klasskamrater och kompisrelation handlar mer om 

elever som träffas ibland på fritiden. 

3.4 Miljöns roll 
Skolverket skriver om att: ”En god pedagogisk miljö väcker elevernas nyfikenhet, intresse och 

lust att lära” (Skolverket, 2014). Lokalerna ska vara byggda som sådan att de kan erbjuda flertal 

aktiviteter samtidigt. Det kan finnas elever som föredrar det lugna efter en stressig skoldag 

och det kan finnas de elever som föredrar aktiviteter som har en högre grad av stimulans. Det 

ska finnas lokaler tillgängliga för samtliga aktiviteter. Verksamheten ska erbjuda en plats där 

eleverna finner ro och kan vara tillsammans och ha det trevligt.  Även Dahl och Ackesjö (2011) 

nämner betydelsen av en varierande miljö där de skriver att om eleverna skulle få bestämma 

skulle förmodligen många av dem vilja ha en egen plats där de kan gå till. Det handlar om, 

som tidigare nämnt, att de vill vara för sig själva eller vara mer aktiva och sociala som 

exempelvis spela spel. Det viktiga är att eleverna får bestämma vad de vill göra vilket borde 

respekteras och åstadkommas.    

4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras Harts delaktighetsstege som bekräftar vikten av delaktighet inom 

skolan samt att den belyser både den verkliga delaktigheten men också den ytliga 

delaktigheten. Denna teori är studiens teoretiska utgångspunkt.  

Roger A. Hart är professor i psykologi och är känd för bland annat sin delaktighetsstege 

(ladder of citizen participation). Stegen var till en början skapad för att mäta delaktigheten hos 

samhällets medborgare men Hart anpassade den till ett redskap för att mäta barns delaktighet 
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i besluttagande.  Stegen består av åtta delar varav de tre lägsta redogör för när barnen inte är 

delaktiga egentligen utan det istället rör sig om en illusorisk delaktighet (Hart, 2008).  

Begreppet delaktighet kan beskrivas på många olika sätt och därför är Harts delaktighets stege 

viktig i beskrivning av delaktighet och dess betydelse i praktiken. I denna delaktighetsstege 

tydliggörs vad som är delaktighet och vad som inte är delaktighet i praktiken. Stegen börjar 

med manipulation som betyder att barnet deltar men har ingen tydligare insikt om vad hen 

presenterar, exempelvis att barnet går med ett tryck på tröjan utan någon större kännedom 

om betydelsen av trycket. Steg nummer två kallas för dekoration och betyder att vuxna använder 

barnet som dekoration som exempelvis att barnet deltar i något som hen inte förstår syftet 

med. Det tredje steget som tillsammans med steg nummer ett och två bildar icke delaktighet och 

åsyftar på symbolvärde och menar på att de vuxna använder barnen som symbol i exempelvis 

bilder. Barnen blir tillfrågade och de vuxna får barnens godkännande menar Hart men att 

problemet grundar sig i okunskapen som barnen har gentemot akten. Det vill säga att de är 

inte riktigt säkra på vad de tackar ja till eller tillåter. De behöver därför bli mer delaktiga samt 

mer ”utbildade” i själva akten och varför akten ska vara bra för dem (Hart, 2008).  

De andra fem stegen definieras som delaktighet och den första av dessa är anvisad men informerad 

och betyder att barnen får information om vad som gäller och detta kan exempelvis handla 

om förändringar av öppettider i sporthallen och likande. Steg sex benämns vid namnet 

rådfrågade och informerade och kan enkelt förklaras som att barnen får information men kan också 

ge sina åsikter. Steg sju namnges som barn initierar, barn beslutar och betyder att barnen kan ha 

egna projekt som de skapar och genomför. Det sista steget i delaktighetsstegen gå under 

namnet initierat av barn, gemensamma beslut med vuxna och innebär att barnen tar initiativ och de 

vuxna hjälper till att konkretisera och handleda (Hart, 2008).   

Harts delaktighetsstege tydliggör kontrasten mellan icke delaktighet och delaktighet vilket 

tenderar till att ”avslöja” ett inflytande som gestaltas som delaktighet men som i verkligheten 

inte är det. Harts delaktighets process hjälper både pedagogerna att analysera elevernas 

delaktighet. Om eleverna inte känner sig delaktiga kan detta vara en avgörande faktor till att 

eleverna inte vill stanna kvar i fritidshemmet.  
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5. Metod  

Kapitlet redogör för studiens metodval med hänsyn till syfte och frågeställningar. Nedan 

kommer studiens ansats, metodval för datainsamling, urval, genomförande, etiska 

övervägande samt metodanalys att presenteras. 

5.1 Metodval 
När området för uppsatsen bestämdes valde vi att lägga fokus på fritidslärarnas uppfattningar 

och inte elevernas. Anledningen till valet var att vi var intresserade av lärarnas uppfattningar 

och erfarenheter eftersom vi tror att de har samlat på sig kunskap under flera år om vilka 

faktorer som får elever att gå kvar på fritidshem.  

Metoddesignen som valts till denna studie är en kvalitativ ansats där redskapet för den 

insamlade datan är intervjuer. Kvalitativa studier går att utföras på flera olika sätt men de har 

en gemensam nämnare, (Patel och Davidsson, 1994) och det är att målet är att försöka förstå 

och analysera helheten av respondenternas uppfattning om ämnet. Denscombe (2009) hävdar 

att det finns flera fördelar med en intervjustudie som möjligen en enkätstudie saknar. En 

avgörande och viktig fördel är att tillförlitligheten och svarsfrekvensen är hög med en sådan 

metod. Det vill säga att en diskussion som sker under par-intervjun skapar förståelse för 

respondentens uppfattning, på så vis bidrar detta till en djupare relevans och värde i stoffet 

(a.a.). I denna metod lägger man tonvikten vid vad som uttrycks och inte som i kvantitativ 

metod där siffror är i fokus vid den insamlade data (Bryman, 2008). 

Den intervjutyp som vi har använt oss av kallas för semistrukturerad intervju och betyder att vi 

använder oss av en intervjuguide (intervjumall, där samtliga frågor finns med) där vi har 

friheten att ställa frågorna så som det behövs och krävs. Det vill säga att vi inte behöver följa 

intervjuguidens struktur utan kan ställa frågorna när det är lämpligast (Bryman, 2008). 

Intervjuerna ligger till grund för empirin som är kopplad till studiens syfte och frågeställning. 

Intervjuerna kommer att analyseras för att därefter skapa ett resultat utifrån studiens syfte och 

frågeställning. En provintervju (pilotstudie) utfördes i syfte att pröva intervjufrågorna samt 

för att se vilka möjliga följdfrågor som kunde uppstå. Detta tillvägagångssätt bidrog till en 

chans att analysera och reflektera över intervjufrågorna för att se om frågorna var utförliga 

nog och för att därefter bearbeta samt justera intervjufrågorna inför kommande intervjuer 

(Bryman, 2008).  
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Förutom de enskilda intervjuerna har vi även använt oss av fokusgrupper. Det vill säga en 

form av gruppintervju där flera fritidslärare svarar på våra frågor tillsammans. Syftet med ett 

sådant tillvägagångsätt är att fritidslärarna tar nytta av varandras uttalande och kan få ny input 

och nya perspektiv på det aktuella ämnet. En andra fördel med fokusgrupper är således att 

skapa interaktion, gemenskap och delad erfarenhet vilket höjer medvetenheten kring frågan 

(Bryman, 2008).  

5.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor, som är belägna i en medelstor stad i Sverige, 

där alla skolor har en fritidsverksamhet för årskurs 4–6. Urvalet av fritidshem har skett utifrån 

de som har en aktiv verksamhet för de äldre eleverna och det är skolor som vi kände till sedan 

tidigare. Vi har sedan valt fyra olika fritidshem och de fritidslärare som arbetar med de äldre 

eleverna på de fyra skolorna. Det innebär att vi inte valt deltagare slumpmässigt utan valt 

deltagare som är lämpade för forskningen, ett så kallat strategiskt urval. Vi har också arbetat 

med som kallas snöbollsurval vilket innebar att vi kontaktar relevanta intervjupersoner och 

sedan använder dem för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 2008). 

Sammantaget innebär det att vi har gjort ett målstyrt eller målinriktat urval något som enligt 

Bryman (2008) är vanligt vid urval i kvalitativa undersökningar.  

Totalt intervjuade vi sex respondenter. Fördelningen presenteras i tabellen som visas nedan. 

Tabell 1. Deltagare i studien 

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Kön Kvinna  

Kvinna  

Man 

Man 

Man Man 

Ålder 45 år 

37 år 

28 år 

29 år 

31 år 33 år 

Yrkeserfarenheter 15 år 

7 år 

2 år 

2 år 

5 år 6 år 

 

5.3 Etiska övervägande 

I undersökningen har vi utgått från Vetenskapsrådet fyra etiska krav. Dessa är 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 
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Samtyckeskravet har uppfyllts i studien genom att respondenterna upplysts om att de har rätt 

till att avböja intervjun och att de själva bestämmer hur mycket de vill medverka i intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet uppfyller vi genom att inte namnge skolan eller respondenternas namn 

och identitet. Informations- och nyttjandekraven har vi beaktat genom att informera 

respondenterna om genomförandet och syftet med undersökningen samt att vi inte kommer 

att nyttja informationen som ges i intervjuerna till någonting annat än att besvara studiens 

syfte och frågeställning (Vetenskapsrådet, 2011).  

5.4 Genomförande 
Urvalet av fritidshem har skett utifrån de som har en aktiv verksamhet för de äldre eleverna 

och det är skolor som vi kände till sedan tidigare. Därefter tog vi kontakt med en fritidslärare 

för att boka in tid för intervju. Efter genomförd intervju togs efter rekommendation från den 

intervjuade kontakt med ytterligare en fritidslärare som arbetade med äldre elever på en annan 

skola.  

Intervjuerna inleddes med att vi beskrev lite kort kring studiens bakgrund, syfte och 

forskningsfråga. Därefter förklarade vi de etiska forskningsprinciperna för att respondenterna 

skulle kunna avgöra om de vill ville delta i intervjun.  

Två av intervjuerna bestod av fokusgrupper där varje sådan grupp innehöll två respondenter 

fördelarna med ett sådant tillvägagångsätt menar Bryman (2008) är att fritidslärarna tar nytta 

av varandras uttalande och kan få ny input och nya perspektiv på det aktuella ämnet. På så vis 

sker en interaktion där delade erfarenheter höjer kunskapen kring ämnet. De andra två 

intervjuerna genomfördes med en respondent (enskilt). Alla intervjuer ägde rum inomhus och 

under samtliga intervjuer närvarade vi båda tillsammans med intervjupersonerna. Frågorna 

delades upp mellan oss i förhand vilket innebar att vi var förberedda, samtidigt som det inte 

var några problem att inflika med en följdfråga eftersom båda var aktiva i intervjun. 

Tillvägagångsättets syfte var också att fördela talutrymmet rättvist mellan oss så att båda kunde 

tillföra lika mycket till studien. Det blev bra dialoger och våra följdfrågor ledde till relevant 

information. Intervjuerna spelades in och samtidigt antecknade vi i syfte till att 

uppmärksamma eventuella uttryck och känslor. När vi var färdiga med intervjuerna såg vi till 

att transkriberingen skedde skyndsamt på grund av att inte gå miste om eventuella uttryck som 

vi hade färskt i minnet. Totalt fyra intervjuer med sex olika respondenter där varje intervju 

varade mellan 1–2 timmar.  
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5.5 Analysmetod  
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, både enskilda (sex intervjupersoner) och i 

fokusgrupper (två fokusgrupper). Anledningen till detta var att vi ville se hur vissa fritidslärare 

ser på det gemensamma arbetet och få djupare diskussioner samtidigt som vid enskilda 

diskussioner ville vi se om man fick något annat svar som inte dök upp under de 

fokusgrupperna. Fokusgrupperna resulterade i mer fördjupande svar eftersom de kunde 

diskutera svaren med varandra under tiden, till skillnad från de enskilda intervjuerna som 

endast var fritidslärarens enskilda syn.  

Vi har valt att använda en kvalitativ analysmetod där vi har analyserat och sorterat 

textmaterialet tematiskt utifrån nyckelord som återkom i intervjuerna. Syftet med en sådan 

metod är att, som Patel och Davidsson (1994) säger, att försöka tolka och förstå helheten av 

respondenternas uppfattningar kring ämnet när man analyserar stoffet. Under 

transkriberingsprocessen märkte vi återkommande begrepp som uttrycktes av 

respondenterna, exempel på dessa är meningsfullhet, kompetens, miljö etc. Nyckelorden som vi 

bestämde oss för blev: relationer, meningsfulla aktiviteter, personalkompetens, meningsfull fritid och 

miljö.  

6 Resultat  
Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för huruvida de äldre 

eleverna stannar kvar på fritidshemmet. I bearbetning av intervjuerna har vi utifrån begrepp 

som förekommer frekvent skapat och sammanställt fem olika kategorier ur vår datainsamling. 

De olika kategorierna är: relationer, meningsfulla aktiviteter, personal, meningsfull fritid, miljö. Studiens 

resultatredovisning nedan utgå ifrån dessa kategorier. 

6.1 Relationer 

En kategori som växte fram vid bearbetningen av intervjuerna handlade om olika relationer. 

Vid intervjuerna på skola 2 lyfts det fram att bra relationer mellan eleverna men även mellan 

fritidslärarna och eleverna påverkar eleverna att vilja vara kvar på fritidshemmet och skapar 

en trygg och meningsfull tid på fritidshemmet. 

En respondent på skola 2 uttrycker sig följande; 

Alltså, alla behöver inte tycka om alla men alla måste respektera varandra, visa 

förståelse och ta hänsyn till att alla är olika och har olika behov 
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På skola 1 beskriver en respondent hur aktiviteter på fritidshemmen kan utveckla goda 

relationer; 

Eleverna ska erbjudas möjlighet och utrymme till att umgås med varandra på så 

sätt att de känner samhörighet och att de får chans att utveckla varandra med hjälp 

av lek, spel, idrotter och gemensamma intressen. 

Även indirekt bekräftar en respondent på skola 3 relationens betydelse;  

Den främsta anledningen till att de äldre eleverna inte väljer att stanna kvar på 

fritidshemmet utan vill istället vara hemma är för att de inte känner att deras 

vänner eller personer de har ett speciellt band med går på fritids.   

Majoriteten av våra intervjupersoner anser att det inte blir meningsfullt och då känner eleverna 

inte att det är roligt att vara på fritidshemmet utan väljer att hitta på annat med andra vänner 

– antigen de som enbart går i skolan under skoltid eller andra vänner från gården där man bor 

och dylikt. 

 Intervjupersonerna nämner att det är på så sätt de arbetar dagligen med att eleverna ska bli 

goda samhällsmedborgare och ha förståelse för att alla är bra precis som de är. 

Det beskrivs också vid ett flertal gånger under intervjuerna att ”det är viktigt att fritidslärarna 

bygger broar med eleverna”. På så sätt menar intervjupersonerna att de även bygger ett slags 

förtroende och skapar en trygghet på fritidshemmet vilket de menar i sin tur kan leda till att 

barnen kan utveckla en initiativförmåga som förmodligen hjälper och utvecklar deras sociala 

kompetens nämner en annan intervjuperson. På skola 1 nämner också en respondent att de 

ständigt har olika slags dialoger med eleverna kring val av aktivitet, val av utflykt etc. På skola 

4 togs beskriver en respondent att ”via daglig kommunikation i dialogform, utvecklas eleverna 

som individer”. På skola 4 framkommer det också i intervjuerna att de det ofta arbetar med 

relationsskapandet och dialog där eleverna får ständigt utvecklingsmöjligheter som 

förhoppnings stärker individerna.  

Sedan lyfts de även fram intervjuerna att ”relationerna mellan de elever som går på 

fritidshemmet är oftast starkare än vad den är mellan fritidshemselever kontra skolkompisar”. 

Detta menar respondenterna beror på att fritidshemseleverna oftast umgås många fler timmar 

tillsammans i veckan till skillnad från vad de gör med de skolkamrater som enbart går i skolan 

och sedan går hem efter skoldagens slut. 
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I samtliga intervjuer diskuteras också hur relationer mellan elever inte alltid kan ses som 

positiva. Ett problem är att eleverna väntar på vad sin bästa vän ska välja för aktivitet för att 

de sedan ska välja samma för att ha någon att umgås med. Detta menar fritidslärarna leder till 

elever kanske inte gör just det valet av aktivitet som de själva vill utan anpassar valet utefter 

kamratens vall. 

En annan aspekt av trygghet lyfts det fram vid ett flertal gånger i intervjuerna på skola 3. I 

dessa beskriver respondenterna att de anser att det är skolans yttersta ansvar att eleverna 

känner sig trygga och att de har något att göra på dagarna och att det är tryggt att tillbringa 

eftermiddagarna på fritidshemmet med deras fritidslärare. 

Sedan fortsätter de med att ”det alltid finns någon eller några elever som faktiskt har det 

mycket bättre på fritidshemmet än vad de har det hemma". Detta beskriver de är på grund av 

olika familjesituationer och är någon som absolut något som måste tas i beaktning på 

fritidshemmen. Att dessa elever känner sig tryggare på fritidshemmet och att de faktiskt har 

någon att vara och leka med menar de intervjuade ska prioriteras och ligga på första plats. 

6.2 Meningsfulla aktiviteter  
Kopplat till ovanstående kategori är betydelsen av meningsfulla aktiviteter för att äldre elever 

skall välja att stanna kvar i fritidshemmets verksamhet. En av intervjupersonerna på skola 3 

beskriver väldigt tydligt i intervjun att bland det viktigaste uppdraget fritidsläraren har på 

fritidshemmet är att motivera och inspirera eleverna med meningsfulla aktiviteter. Detta 

menar de andra respondenterna på skola 3 är en av flera faktorer till varför dessa elever har 

en vilja att vara kvar på eftermiddagarna på fritidshemmen. 

Många av eleverna, speciellt pojkarna, tycker om att spela fotboll beskriver en respondent på 

skola 2 och nämner att ”vi har haft ett stort problem med att det enbart väljs fotboll som 

aktivitet”. I intervjuerna beskrivs att det finns olika åsikter om detta val av fritidsaktivitet. 

Några av de intervjuade beskriver att många av fritidslärarna på fritidshemmet anser att de 

inte borde försöka hindra eleverna från att spela fotboll utifrån att eleverna i alla fall är 

sysselsatta med något. De beskriver samtidigt att det finns pedagoger som anser att eleverna 

borde få tillgång till andra aktiviteter i syfte att erbjuda mångfald och någon slags variation. 

 

 



 

 17 

6.3 Personalens kompetens 
Fritidslärarens kompetens diskuteras i ett flertal intervjuer och både sociala kompetens men 

även yrkeskompetens menar de intervjuade fritidslärarna är en viktig del i det vardagliga 

arbetet och bör användas korrekt. Med det menar de intervjuade att Fritidslärarna ska fungera 

som förebilder via de demokratiska värderingarna och normerna som finns i samhälle och att 

de har förhoppningar att eleverna ska inspireras och ha någon att se upp till. Att fritidsläraren 

utvecklar sin kompetens menar en respondent på skola 1 ”det är jätteviktigt att fritidslärarna 

är pålästa och hålls uppdaterade hela tiden med nya lekar och aktiviteter så att det ständigt kan 

erbjudas nya saker att göra”. Respondenten menar att man på så sätt sänder man positiva 

signaler till föräldrar och elever att personalen på fritidshemmet ständigt vill utvecklas och är 

uppdaterad inom området.  

I intervjuerna framkommer också ofta och kan kopplas till hur kompetens tillvaratas är att 

stressen över att ”man som fritidslärare inte alltid hinner ge alla elever lika mycket 

uppmärksamhet som man hade önskat. Respondenterna menar att deras uppdraget handlar 

om så mycket mer än att bara ”ta hand” om eleverna”. Det ska dokumenteras, planeras, ha 

möten om diverse anpassningar, föräldramöten och mycket annat som tar alldeles för mycket 

tid från själva uppdraget att fostra och bilda våra elever. 

Ett annat problem kopplat till kompetens tas upp av respondenterna på skola 2 som menar 

att ”vårt största problem är att det är en stor omsättning på fritidslärare”. De intervjuade 

menar att det har varit många som har valt att byta arbete eller avdelningar ofta. Ett annat 

problem som de intervjuade på skola 4 tar upp är att många fritidslärare är frånvarande från 

jobbet för vård av barn och att de själva är sjuka alltför ofta. Det blir ett problem då ansvaret 

hamnar hos de andra fritidslärarna som är på fritidshemmet om hur de ska lösa dagen så att 

det finns tillräckligt med fritidslärare för att täcka upp. All frånvaro har inneburit att många 

vikarier har fått komma in och arbeta och att en del av dem har samma engagemang som 

utbildade fritidslärare har. En annan konsekvens menar de intervjuade är eleverna aldrig riktigt 

hinner lära känna fritidslärarna som jobbar på avdelningen då dessa byts ut allt för ofta. 

Intervjupersonerna på skola 2 är inne på samma område och diskuterar kring de elever som 

har behov av särskilt stöd och menar att de ofta hamnar i kläm då det inte alltid är ordinarie 

fritidslärare på plats. Detta skapar en ond cirkel och den meningsfulla fritiden får lida för detta 

menar en annan intervjuperson. 

Sammantaget har detta menar de intervjuade inneburit att kompetens inte alltid har funnits 

och att verksamheten försämrats. 
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6.4 Meningsfull fritid 
En av våra intervjufrågor var om eleverna kan påverka vilka aktiviteter som finns 

fritidshemmet. Flera av de intervjuade betonade på olika sätt elevernas inflytande kring valet 

av aktiviteter. Intervjupersonerna på skola 1 pratade mycket om hur viktigt det är att eleverna 

har något att tycka till om, påverka och där de då även får ta ansvar för deras val. De 

intervjuade på skola 4 lyfte fram att; 

Detta är en del av våra värderingar och normer och att eleverna ska få vara med 

och ta beslut. På så sätt formas de till goda medborgare i vårt samhälle där de i 

tidig ålder får ta ansvar och ta konsekvenserna för deras val.  

I intervjuerna diskuterades också andra aspekter kring aktiviteter på fritidshem. På skola 3 

diskuterade intervjupersonerna betydelsen av att eleverna lär sig att fullfölja aktiviteter.  De 

intervjuade på denna skola menar att ansvarstagande också bör vara fokus vid aktiviteter och 

att om man nu har bestämt sig för att påbörja något – ja, då kan man inte bara ”hoppa” av för 

att man har tröttnat eller kommit på något annat kul man vill göra istället.  

Vidare framkommer i intervjuerna på skola 4 att det är problem att eleverna vill ”glida” runt 

på fritidshemmet, dvs inte göra någon aktivitet. Många av de äldre eleverna, menar de 

intervjuade, tappar motivationen till att göra något när någon av deras vänner behöver gå/åka 

hem och de blir kvar ensamma på fritidshemmet. Till slut övergår det till att de tycker att det 

är tråkigt att vara där och då tillåter deras föräldrar slutligen att de får gå hem efter skolan.  

6.5 Miljö  
Analysen av intervjuerna visar att bland de viktigaste faktorerna till att behålla eleverna på 

fritidshemmet är att erbjuda en trygg miljö och då framförallt en trygg och säker skolgård med 

många alternativ. De intervjuade på samtliga fyra skolor lyfte fram detta som en av de mest 

avgörande faktorerna för att eleverna ska känna att de vill vara kvar på fritidshemmet. 

Intervjupersonerna nämner att ”skolan ska vara en säker plats och att det ska kännas tryggt 

för eleverna att vistas på fritids”. På skola 1 vill man betona att en trygg plats per automatik 

blir en säker plats för eleverna så länge det finns en tydlig struktur kring deras vistelse och en 

god planering från fritidslärarna. 
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De intervjuade på skola 2 lyfter fram att ”det är viktigt med en stor skolgård men samtidigt 

att det också i sin tur kan vara lite problematiskt. Det faktum att det är större och större 

elevgrupper kan det ibland vara svårt att hålla koll på alla elever”. Därför menar de intervjuade 

att det krävs tillräcklig personal och att fritidslärarna rör sig över hela skolgården. 

Intervjupersonerna nämner också att ”alla vuxna alltid måste ha på sig västar så att de är synliga 

och att man går runt på hela skolgården och visar sig för eleverna”. 

 

6.6 Resultatsammanfattning 
Sammantaget visar vår analys av intervjuerna att det finns flera avgörande faktorer till varför 

de äldre eleverna väljer att stanna kvar på fritidshemmet. Faktorerna är; 

• Relationer – erbjuda eleverna möjlighet till att umgås och samspela. 

• Meningsfulla aktiviteter – att utifrån kunskap om eleverna stimulerade med aktiviteter 

de vill utföra och genomföra dem på rätt villkor. 

• Personalens kompetens – att personalen har en grundutbildning och ständigt tar del 

av kompetensutveckling. Här nämns det också att det är viktigt med personal på rätt 

plats och att för många vikarier kan påverka verksamheten negativt på lång sikt. 

• Meningsfull fritid – att eleverna ska få vara med och påverka val av aktivitet, men att 

pedagogen också är med påverkar att elevens val är efter behov och intresse. 

• Miljö – att det finns tillräckligt med utrymme för eleverna att röra sig på och att det 

ska erbjudas en trygg miljö inomhus och även utomhus. 

7 Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet samt metodvalet.  

     7.1 Resultatdiskussion 

En huvudfråga i vår undersökning var vilka faktorer som kan bidra till att de äldre eleverna 

vill vara kvar på fritidshemmet. Vi är intresserade av att undersöka hur fritidslärarna arbetar 

för att de äldre eleverna ska stanna kvar på fritidshemmet. Något som framkommer i 

intervjuerna och som faktiskt kan bidra till att de äldre eleverna väljer att gå kvar på 

fritidshemmen är att fritidslärarna erbjuder en trygg tillvaro för eleverna. Det menar de 

intervjuade kan uppnås genom att fritidslärarana är koordinerade och har en god planering 
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där det finns en tydlig struktur. Detta kan vara en faktor som bidrar till att de äldre eleverna 

väljer att vara kvar på fritidshemmet då detta kan skapa en trygghet och ett lugn som bidrar 

till en lustfylld miljö. Något annat som framkommer i intervjuerna är betydelsen av 

meningsfull fritid och att det likaså är en viktig faktor till varför de äldre eleverna vill vara på 

fritidshemmen. Enligt våra intervjupersoner är det viktigaste att eleverna trivs på 

fritidshemmet, att de har kompisar och att de känner ett vuxenstöd. Dessa tre punkter är de 

mest centrala delarna som fritidslärarna jobbar efter baserat på vad eleverna har uttryckt. Detta 

är alltså baserat på deras erfarenheter och vad eleverna har uttryckt är det viktigaste för att de 

ska vilja vara kvar på fritidshemmet.  Enligt skolverket innebär en meningsfull aktivitet att den 

är anpassad för varje enskild individs behov (Skolverket, 2014). Att samarbete och 

kommunikation mellan lärare och fritidslärare är en av nycklarna till en meningsfull fritid 

nämns gång på gång av intervjupersonerna. En intervjuperson nämner att kollegorna i 

arbetslaget via möten pratar mycket om elever och där dyker det upp möjlighet att få andra 

kollegors uppfattningar om eleverna som gynnar fritidsverksamheten. Information såsom vad 

eleven har för intressen, tycker om att göra eller vem eleven tycker om att leka med ger större 

utrymme till inflytande och delaktighet på fritidshemmet.  I och med att fritidslärarna inte 

alltid är med eleverna under ordinarie skoltid behöver de därför nödvändig information från 

lärarkollegorna för att de ska ha bättre insyn i elevernas vardag som i sin tur bidrar med att 

hela dagen för eleven blir strukturerad. Sett ur ett elevperspektiv anser intervjupersonerna att 

det ska finnas en kontinuitet utan alldeles för många avbrott i elevernas vardag för att deras 

fritidstid ska vara så meningsfull som möjligt. Enligt Skolverket (2014) är fritidslärarens roll 

att verka som en slags länk mellan skolan och fritidshemmet och då menar intervjupersonerna 

att det skall finnas en samsyn mellan skola och fritidsverksamheten för att de olika 

verksamheterna ska ses som en helhet och där aktiviteter och utbud på fritidshemmen 

fungerar som ett komplement till skoldagen.  

Många av intervjupersonerna lyfter fram det faktum att relationsskapandet mellan eleverna är 

en viktig faktor för en trygg tillvaro på fritidshemmet och att man jobbar ständigt på att 

utveckla detta. Just relationsskapandet är något som behöver beröras dagligen och utvecklas 

genom social interaktion i form av lekar, samhörighet med kompisarna och gemensamma 

intressen som byggs vidare och utvecklas ständigt. Genom daglig kommunikation kring vad 

eleverna önskar sysselsätta sig med och vem de vill leka med är ett exempel på hur 

fritidslärarna arbetar med relationsskapandet. Ihrskog (2011) nämnde tidigare att barn/elever 

är i behov relationer och kommunikation med vuxna. 
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En aspekt som framkommer i intervjuerna är att respondenterna anser att fritidshemmet och 

skolverksamheten ska gå hand i hand. Detta betonas i grundskolans läroplan att 

fritidshemmets verksamhet faktiskt är ett komplement till skolverksamheten (Skolverket, 

2014). Vikten av att stötta eleverna i form av att vägleda, motivera och konstant uppmuntra 

framkommer ett flertal gånger där intervjupersonerna lyfter det som ett av de viktigaste 

uppdragen för fritidsläraren. En klar majoritet av intervjupersonerna anser dock att det är 

lättare att stimulera, motivera och inspirera elever i yngre ålder då leken fortfarande är en stor 

del av deras vardag. De äldre eleverna kräver uppmärksamhet och stimulans på ett helt annat 

sätt – i form av mer vuxenkontakt, mognare samtalskonversationer, roligare samt rikare 

aktiviteter där de sätts på prov. 

Delaktighet har varit en central del sett till respondenternas svar. Det har gång på gång lyfts 

fram av de att eleverna ska känna sig delaktiga gällande valet av lek, aktiviteter och dylikt. 

Detta är alltså en viktig faktor, enligt intervjupersonerna, till varför de äldre eleverna vill vara 

kvar på fritidshemmet. Under rubrik 4 lyfte vi fram Harts delaktighetsstege som en teoretisk 

utgångspunkt gällande delaktighet. Punkter som lyftes fram var: manipulation, dekoration, 

icke delaktighet, delaktighet, rådfrågade och informerade, barn initierar, barn beslutar och 

gemensamma beslut med vuxna (Hart, 2008). Harts delaktighetsstege förtydligar att det är en 

tunn linje mellan icke delaktighet och delaktighet och att detta i själva verket underlättar för 

fritidslärarna men även eleverna i arbetet kring delaktighet. Att dessa punkter berörs är det 

ingen tvekan om. Dessa punkter berörs av våra intervjupersoner också.  

Gällande den första punkten, manipulation, var svaren allt annat än tydliga. Intervjupersonerna 

kände ingen vidare koppling till verkligenheten eller att detta skulle vara aktuellt på deras skola. 

De menar på att de är välmedvetna om att förklara och beskriva syftet med varför och vad 

eleverna deltar i. Om vi tittar vidare på punkt nummer två, dekoration, finner vi flera intressanta 

kommentarer från de andra intervjupersonerna där de menar på att de känner igen situationen 

och att emellanåt kan bli så. Vidare menar de att det finns elever som deltar under vissa 

aktiviteter utan att faktiskt veta varför de gör det och därför bör lärarna i fritidshemmet vara 

uppmärksamma på detta och tydligt förklara syftet med delaktigheten. Otydligheten från 

pedagogernas håll kan bidra till att eleverna väljer att inte stanna var på fritidshemmet då de 

finns en möjlighet till förlorad förtroende.  Den tredje punkten (som tillsammans med punkt 

ett och två bildar punkt tre), icke delaktighet, är likaså en punkt som är bekant för 

respondenterna då de menar att flera elever deltar på grund av att kompisarna gör det, vilket 

leder till att de deltar utan kännedom om syftet. Sådana elever blir således icke delaktiga på 
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grund av att de deltar för att någon annan gör det utan att ha fått syftet förklarat för sig. I det 

här fallet ska fritidsläraren vara med och bilda eleven och informera kring aktiviteten så att de 

vet vad aktiviteten handlar om och därefter göra ett aktiv val om de vill delta eller inte. Som 

tidigare nämnt hävdar respondenterna att de bör vara tydligare kring syftet med aktiviteten 

och detta bör förklaras för eleverna. Om vi sedan går vidare till delaktighet och anvisad men 

informerad delaktighet lyfter en intervjuperson det faktum att eleverna behöver bli informerade 

om det eventuellt dyker upp några förändringar under deras vistelse på fritidshemmet. Detta 

blir också relevant kring deras vilja att vara kvar på fritidshemmet då eventuella förändringar 

kan göra att man inte längre vill gå kvar. Intervjupersonerna lyfte fram exempel såsom när 

man lägger till och plockar bort aktiviteter utan att rådfråga eleverna. Detta tar oss samtidigt 

till nästa punkt som är rådfrågade och informerade där intervjupersonerna menar på att det är bra 

att eleverna vet vad som gäller gällande planeringen och att de blir informerade om det dyker 

upp ändringar. Gällande de steg som rymmer under delaktighet är den första anvisad men 

informerad menar respondenterna att detta förhållningsätt är vanligt förekommande i 

verksamheten. Vidare påstår de att det är viktigt att informera eleverna kring exempelvis 

ändringar inom verksamheten, som exempelvis att de ändrar utflyktsdagen från tisdagar till 

torsdagar av diverse anledningar. Nästa steg nämns vid namnet rådfrågad och informerad där de 

lyfter vikten av att eleverna får bidra med sina synpunkter och åsikter. Även här är detta 

tillvägagångsätt bekant menar respondenterna, som exempelvis huruvida de ska äta mellanmål 

i fritidslokalerna eller i matsalen. Steg sju namnges som barn initierar, barn beslutar där 

respondenterna menar på att detta förekommer inte lika ofta men att de försöker 

implementera detta en gång per läsår. Exempel på det är om skolan arbetar med större projekt 

som exempelvis ett anti mobbningsprojekt där eleverna är med och känner till syftet samt 

varför detta görs. Sista steget benämns som initierat av barn, gemensamma beslut med vuxna där 

respondenterna menar att eleverna mår bra av att ta egna beslut som de vuxna känner till och 

hjälper de att fatta och vägleda. Exempel på det är förslag och önskemål på olika lekar där 

vuxna fungerar som stöd. Detta skapar en trygghet och att den meningsfulla fritiden påverkas 

då eleverna är delaktiga och får ta beslut som påverkar deras vistelse på fritidshemmet. 

Skollagen betonar att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation (Skollag, 2010:800 § 14). Här spelar miljön 

en viktig roll för eleverna om de ska ha meningsfyllda aktiviteter under deras vistelse på 

fritidshemmet. I detta arbete ingår även elevinflytande eleverna får vara med och bestämma, 

ha inverkan och får känna delaktighet. Ett flertal intervjupersoner nämner att många 

fritidslärare, speciellt de nya fritidslärarna som precis har tagit lärarexamen, kopplar samman 
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fritidsverksamheten med uteaktiviteter. Fritidsverksamheten handlar om så mycket mer än att 

bara vara ute på fritidstiden och beta av tiden. Detta menar vi kan leda till att eleverna inte 

upplever att det finns en mångfald av aktiviteter och därmed en bristande meningsfull 

verksamhet på fritidshemmet som i sin tur kan i den värsta av världar bidra till att de äldre 

eleverna väljer att inte gå på fritids. Björklid (2005) nämner att det är en blandning av tre 

kännetecken - det fysiska, sociala och kulturella egenskaperna som skapar miljön. För att 

eleverna skall få en god miljö menar författaren att det viktigt att man har gott om plats för 

att kunna utföra de aktiviteter som är efterfrågade i verksamheten. Skollagen betonar att 

fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation (Skollag, 2010:800 § 14). Sammantaget innebär detta att fritidslärarna 

behöver vara flexibla och erbjuda olika välplanerade aktiviteter med goda förutsättningar i 

dialog med eleverna – med syfte att skapa en meningsfull fritid så att de äldre eleverna har 

konkreta anledningar till varför de ska tillbringa sina eftermiddagar på fritidshemmet. Det 

framkommer också i intervjuerna att inomhusmiljön sällan ses som en problematisk miljö utan 

att fritidslärarna lägger mycket fokus på att utemiljön ska fungera och vara välstrukturerad. 

Intervjupersonerna lyfter fram det faktum att vädret kan sätta käppar i hjulen och att det 

påverkar utomhusaktiviteterna. En intervjuperson sade att när eleverna väl kommer in på 

fritidshemmet då tycker vi att alla ska veta exakt vad de ska göra. En av intervjupersonerna 

nämnde också att när vi väl är inomhus känns det mycket lättare att se och uppmärksamma 

eleven. Det är precis detta som ska vara en av de största anledningarna till att man som 

fritidslärare lägger lika mycket vikt på utomhus- och inomhusaktiviteter och har ett 

helhetstänk där elevernas tillvaro utvecklas. Eleverna ska känna att det är minst lika roligt att 

vara utomhus som det är att vara inomhus. Eleverna ska känna att det är lika meningsfullt på 

alla sätt och vis och därför behöver fritidslärarna ha tillräckligt mycket kompetens och se till 

att detta är en naturlig del i deras vardagliga arbete. 

Ett verktyg till att skapa en trygg tillvaro från dagens start i fritidshemmet är att fritidsläraren 

prickar av samtliga elever under närvarokontrollen. Fritidsläraren kan alltså via upprop både 

se alla elever och hinner även säga ”hej” till eleverna och på så sätt har alla, på ett eller annat 

sätt, fått uppmärksamhet. Det framgår i vår studie att eleverna behöver känna att de har blivit 

sedda. Alla kan givetvis inte få lika mycket uppmärksamhet – av naturliga skäl, men alla kan 

bli sedda och detta anser intervjupersonerna är en minst lika viktig del i arbetet för att skapa 

en trygg tillvaro och för att eleverna ska vilja tillbringa sina mornar och eftermiddagar på 

fritidshemmet.  
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Vi menar att vår studie beskriver varför de äldre eleverna väljer att stanna kvar på 

fritidshemmet. Det ska erbjudas en röd tråd sett till planering, struktur och en miljö som 

främjar relationsskapandet. Meningsfulla aktiviteter där eleverna har vänner som de kan leka 

med och tillbringa sin tid med är av stor vikt till relationsskapandet. Framförallt visar det sig 

att eleverna bör känna sig motiverade och inspirerade till att vara kvar om de har någon att 

leka med, helst i samma ålder, ha någon att prata med och samtidigt ska de känna att de vuxna 

förstår dem och att de vuxna ser till att finnas där för dem.  

Relationen till kamrater diskuteras i intervjuerna och kan vara avgörande om de äldre eleverna 

väljer att vara kvar på fritidshemmet eller inte. Har de ingen de vill leka med eller umgås med 

– vad är då poängen med att tillbringa sin tid där då? Ihrskog (2011) hävdar att relationer 

mellan elever är viktigt och är en avgörande faktor till om eleverna väljer att stanna kvar på 

fritidshemmet. Eleverna behöver känna samhörighet och respekt för att känna sig sedda och 

för att trivas. Detta måste ses som en faktor och ett annat dilemma som diskuteras av 

intervjupersonerna är att det finns ett problem när det kommer till val av aktivitet. Alla elever 

väljer inte alltid just det de önskar göra. Istället väntar eleven på att deras vän eller vänner ska 

göra ett val av aktivitet där de sedan kan välja att vare med på. Vi menar att detta inte alltid 

behöver ses som ett problem men definitivt en faktor som kan påverka elevernas val till att 

vilja stanna kvar på fritidshemmen då det känns mer lustfyllt att vara kvar på fritidshemmet 

om man har någon att vara med.  Enligt Ihrskog (2011) krävs det att eleverna utvecklar sina 

känslor och lär sig att hantera dem men också att hantera och förstå känslor som eleverna 

upplever från andra individer. Elevernas relationsskapande och goda kamratrelationer, som vi 

tidigare beskrivits, kan ses som en slags grundpelare och en viktig faktor för att individerna 

skall växa, trivas tillsammans och vilja umgås med varandra på fritidshemmet. Vi menar att 

relationer mellan eleverna är något som är viktigt och så länge man som elev är nöjd med sitt 

val av aktivitet bör man som pedagog inte se kamratpåverkan som ett problem. Eleven anser, 

säkerligen med sitt val, att den får en meningsfylld aktivitet i och med att den får leka med sin 

vän. Vidare menar vi att vissa elever passar bättre ihop med andra och att det är naturligt, en 

av de största anledningarna till det är gemensamma fritidsaktiviteter. 

Vi delar också intervjupersonernas oro kring omsättningen på personalen. I samtliga intervjuer 

diskuteras detta problem på ett eller annat sätt. Eftersom relationer, och hur viktigt det är att 

man ska erbjuda en trygg och välstrukturerad fritidshemsverksamhet, är en förutsättning för 

en välfungerande verksamhet är personalfrågan central att lösa. Bristen på kontinuitet 

påverkar eleverna. Det är kanske därför många äldre elever väljer att inte vara kvar på 
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fritidshemmet enligt intervjupersonerna. Fritidslärarna ska leda eleverna och att eleverna ska 

känna att de utvecklas med sina fritidslärare. Dahl & Ackesjö (2011) menar att det är viktigt 

att ha öppna dialoger med de äldre eleverna på fritidshemmet kring deras behov och intressen 

för att erbjuda aktiviteter som strävar efter elevernas behov. Detta nämner intervjupersonerna 

gång på gång att de känner att det är ett problem då det brister i kontinuitet med 

personaltätheten och som i sin tur leder till att de inte hinner/kan bygga broar med eleverna 

då de tillbringar alldeles för lite tid med eleverna för att relationerna ska berikas och vara av 

betydelse för eleverna. Av intervjuerna framkommer det att det är viktigt att eleverna får flera 

chanser till att skapa goda relationer med varandra och att fritidslärarna likaså ska bygga broar 

och relationer med eleverna. Respondenterna menar på att det är viktigt att personalen har en 

öppen dialog med eleverna där de egentligen ska ta reda på vad eleverna har för intressen och 

vad de trivs bäst med att göra. Även detta menar intervjupersoner påverkas av den höga 

omsättning på personalen vilket leder till att personal aldrig hinner lära känna eleverna fullt ut 

och minskar förutsättningarna till att skapa en meningsfull fritid med goda förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att ta del av ett lärarperspektiv på vilka faktorer som bidrar till att äldre 

elever i åk 4–6 väljer att gå kvar alternativt sluta på fritidshem. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna i intervjuguiden har anpassats efter 

studiens syfte samt frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2010) samtidigt att det har funnits 

frihet under samtalen att göra utsvävningar från intervjuguiden. 

Vi har medvetet valt bort att intervjua elever. Visserligen hade det kanske varit klokt att ta del 

av elevernas perspektiv och det hade visserligen berikat vår undersökning – till viss del.  
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Urvalet av intervjupersoner är ett bekvämlighetsurval som kompletteras med ett snöbollsurval 

(Bryman 2011). Vi anser att urvalet är relevant utifrån frågeställningen och den tid som vi har 

haft för att göra studien. Vi har inte upplevt att vi kan ha missat några väsentliga aspekter 

genom vårt urval eller att intervjupersonerna har påverkats på något sätt av att vi haft kontakt 

med varandra innan studien genomfördes.  

Det har varit väldigt viktigt för oss att inte lägga för mycket av våra egna teorier (Olsson 2009) 

i våra frågeställningar, då det hade kunnat göra att vi missat viktiga aspekter. Vi ville istället 

lyfta fram beprövad erfarenhet. Svaren och materialet för vår undersökning anser vi, har blivit 

god. På så sätt har respondenterna fått mycket mer utrymme. När man använder sig av en 

kvalitativ metod är det viktigt att vi, som utför själva intervjuerna, försöker skapa en god 

relation till intervjupersonerna/respondenterna. Detta hade mest förmodligen inte fungerat 

med en kvantitativ metod (Bryman 2011).  

I efterhand kan vi däremot konstatera att vi borde ha undvikit en eller två frågor då det blev 

en del liknande svar/frågeställningar där vi märkte att respondenterna tröttnade lite då de 

förmodligen kände att de redan hade svarat på frågan. Speciellt kring frågorna om en 

meningsfylld fritid och meningsfyllda aktiviteter. De frågorna hade för stor likhet för att kunna 

ge oss olika svar.  

Att intervjua två personer samtidigt berikade vår studie genom att det skapades livliga 

diskussioner med kloka åsikter och tankar som gav mer information och fakta samt gav 

studien en större objektivitet.  

Vi är tillfredsställda med genomförandet av själva undersökningen och vi är nöjda med att vi 

hittade stöd till viss del i forskningen som faktiskt tillämpades i verkligheten. Detta bidrog till 

att våra frågeställningar kunde besvaras och att vår studie fick fram de svaren som var och är 

nödvändiga för att den ska vara relevant. Vi har under arbetets gång hållit igång diskussionerna 

sinsemellan där intervjusvaren har varit i fokus för att verkligen förstå svaren men även att vi 

har tolkat respondenternas svar på samma sätt.  
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Bilaga 1 

Tillståndsblankett 

Vi heter Merdin Kojic och Rober Youkhana och vi utbildar oss till lärare vid Jönköping 

University. Vi skall under våren 2017 göra en undersökning som vi ska presentera i vårt 

examensarbete. Studiens syfte är att ge ett kunskapsbidrag hur fritidshemslärarna kan driva en 

fritidshemsverksamhet som bibehåller elever från årskurs 3–6. För att göra denna 

undersökning behöver vi samla in material genom samtal med fritidslärare. Undersökningen 

kommer att genomföras under perioden v. 17–20. 

Vi skulle vilja intervjua er där vi har några frågor som vi skulle vilja att ni besvarar. Det är 

viktigt att ni skriver under denna blankett om ni vill vara med och delta vilket innebär att vi 

förhåller oss till information och samtyckeskravet. Det betyder att ni själva kan avbryta 

deltagandet när ni vill. För att underlätta det för oss så kommer vi att spela in samtalet och 

sedan transkribera det. Vi kommer även hålla oss till konfidentialitetskravet, vilket betyder att 

ni som deltar i intervjun förblir konfidentiella. Inga personuppgifter kommer att ges ut till 

obehöriga. 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser: 

Merdin:kome1200@student.ju.se 

Rober: yoro14er@student.ju.se 

Studenternas underskrift 

………………………………………………………………………………………… 

Studenternas namnförtydligande,  

………………………………………………………………………………………… 

Handledare för undersökningen är Maria Hammarsten, Jönköping University 

Kursansvarig: Anna Klerfelt, Jönköping University 

□ Jag samtycker 

□ Nej, jag samtycker inte. 
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Datum:_______________________ 

Fritidslärarens underskrift: __________________________________ 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Vad gör att eleverna i de äldre åldrarna stannar kvar på fritidshemmet? 
•  
• Vad tycker eleverna mest om att göra? Vem bestämmer vad de gör? 
•  
• Påverkar elevens umgänge om eleven är kvar på fritidshemmet eller inte? 
•  
• Kan man se något mönster hos eleverna som slutar på fritidshemmet i tidig ålder? 
•  
• Kan man se något mönster hos eleverna som stannar kvar på fritidshemmet i de 

äldre åldrarna? 
•  
• Hur jobbar ni pedagogiskt för att få eleverna att stanna kvar på fritidshemmet? 
 

 

  

 


