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Syftet med denna studie är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om vilken betydelse samverkan 

mellan fritidshem och föreningsliv har för att barn ska kunna utveckla en meningsfull fritid. Frågeställningar 

är: Hur uppfattar fritidspedagoger en eventuell samverkan med föreningsliv? Vilka effekter anser fritidspe-

dagoger att samverkan med föreningsliv kan ge barn? Hur kan en eventuell samverkan mellan fritidshem 

och föreningsliv se ut?  

För insamling av data har vi använt oss av intervjuer med fritidspedagoger på elva olika fritidshem.  

Sammanfattningsvis framgår av resultatet att alla fritidshem på något vis har samverkan med olika typer av 

föreningar. Förekomsten av samverkan beror på var fritidshemmet är beläget samt olika slags hinder som 

fritidspedagogerna upplever finns inom verksamheten. Även barns uppväxtvillkor visar sig ha en avgörande 

roll för huruvida barn är föreningsaktiva. Respondenterna betonar att barns meningsfulla fritid är den tid 

som barnen själva får bestämma över. För att barnen ska ges möjlighet att hitta ett intresse, framhävs även 

att fritidshemmen bör ha ett brett utbud av aktiviteter som barnen får pröva på. Fritidspedagogerna påpekar 

dock att många barn av olika anledningar upplever stress, istället för samverkan med föreningsliv blir då fri-

tidshemmets roll att erbjuda barnen vila och avkoppling. Alla respondenter var övervägande positivt inställ-

da till föreningsliv och de positiva effekter som deltagande i en förening innebär för barn och unga.  
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Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Ge-
nom att skapa kontakt och samverka med kommunens allmänna fritidsverksamheter för barn 
och ungdom samt med kultur- och föreningslivet kan man uppmuntra och väcka intresse hos 
barnen att utveckla fritidsintressen som de senare kan delta i när de slutar på fritidshemmet. 
(Skolverket, 2007, s. 23) 

Utifrån detta citat och vårt eget intresse för barns och ungdomars fritid, väcktes idén att undersöka huru-

vida fritidshem samverkar med föreningsliv. Enligt våra egna erfarenheter från olika verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser vi varit på under utbildningen, är samverkan mellan fritidshem och föreningsliv inte 

något vanligt förekommande. Detta trots det faktum att det i styrdokument, som Läroplan för det obliga-

toriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Allmänna råd, tydligt framgår att 

fritidshem ska presentera närliggande område med dess utbud och möjligheter till olika slags aktiviteter. Vi 

anser att samverkan är en viktig del i arbetet med barn och deras möjlighet till att få en meningsfull fritid, 

vilket enligt Allmänna råd också är ett av fritidshemmets uppdrag.  

Under våra uppväxtår och även nu som vuxna har vi insett vikten av att ha och att själv uppleva sig ha en 

meningsfull fritid. Den tid man får råda över helt själv, en fritid som ger välbehag och glädje i det man gör 

och i livet. Eftersom vi själva upplevt att fritiden varit viktig för vår egen utveckling, både socialt och själv-

förtroendemässigt, vill vi att barn och ungdomar ska få möjlighet att hitta en sysselsättning som de finner 

glädje i att utföra, som gör att de ur olika aspekter kan få en meningsfull fritid.    

Hur arbetar fritidshemmen för att barnen ska få en meningsfull fritid? Finns en fungerande samverkan 

mellan fritidshem och föreningsliv, vill vi i så fall lyfta fram denna och dess eventuella betydelse för barns 

och ungdomars välbefinnande och framtid. Detta för att ge inspiration även till andra fritidshem att uppta 

samverkan så att alla elever ges möjlighet att hitta ett, kanske till och med, livslångt fritidsintresse. 
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I bakgrunden kommer begreppen fritid och förening att förklaras samt dess betydelse för individ och 

samhälle. Även barns olika förutsättningar till en meningsfull fritid tas upp. Avslutningsvis presenteras 

fritidshemmets uppdrag enligt olika former av styrdokument. 

 

Trots att fritiden har varit och är väldigt betydelsefull för människan är det inget område som det forskats 

särskilt mycket om. Det är därför svårt att hitta en gemensam definition om vad begreppet innebär. Olika 

synsätt på vad fritid innebär och vad fritiden bör innehålla är vanligt (Haglund, 2001). Kelly och Freysing-

er (2000) menar att definitionen av fritid varierar lika mycket som det finns utövare av fritid. Det beror 

delvis på faktorer som kön, kultur, färdigheter, status och resurser av olika slag. Fritid är tid, en form av 

aktivitet, sinnestillstånd, utförande av en aktivitet, inlärt beteende, pengar, något socialt, något kulturellt, 

allt beroende på vem som tillfrågas. Enligt Kelly och Freysinger (2000) kan fritid vara i stort sett vad som 

helst och utövas när- och varsomhelst. 

Andra forskare beskriver också begreppet fritid. Haywood, Kew, Bramham, Spink, Capenerhurst & Henry 

(1995) skildrar fritid på olika sätt. För det första beskriver de fritid som överbliven tid, då fritiden motsva-

rar den tid som blir över när arbete och andra tvingande åtaganden är utförda. Denna definition använder 

sig även Zetterberg (1998) och Statistiska centralbyrån (2004) av. I den industrialiserade delen av världen, 

där klockan styr mycket av människans tid och arbetet blivit en stor del av livet, är detta sätt att se på fritid 

vanligt. Vidare beskriver Haywood et al. (1995) fritid som aktiviteter, vilka av individen är självvalda. Indi-

viden utövar dessa under sin fria tid, men fokus läggs här inte på individen, utan på aktiviteterna i sig. 

Även Ungdomsstyrelsen (2006) och Statistiska centralbyrån (2004) tar upp vikten av fritiden som den tid 

då individen själv får bestämma. Fritid som frihet är ytterligare en av Haywoods et al. (1995) definitioner 

av begreppet fritid. Individens upplevelser av frihet från krav betonas. Enligt Kraus (1984) är fritid den tid 

som för individen inte innebär arbete, inte heller sömn, föda, hygien etcetera är inräknade. Han ifrågasätter 

samtidigt om det finns aktiviteter från vilka människan är helt fri från olika slags skyldigheter. Även Berg-

gren (2000) ställer sig frågan hur fri människan egentligen är. Fritiden är inte så fri som gemene man tror, 

utan är avhängig individens ekonomiska, relationsmässiga villkor etcetera. En annan av Kraus (1984) defi-

nitioner av fritid är holistisk, där han menar att fritiden är ett sätt att vara. Fritiden går inte att åtskilja från 

övriga delar i livet, utan är en del av livet som helhet. Denna holistiska syn lägger vikt vid individen och 

dennes upplevelser av sin fritid.  

Eftersom fritid förknippas med så pass många aktiviteter är det ibland lättare att uttrycka vad den inte är, 

att fritid inte är till exempel skola eller arbete (Ungdomsstyrelsen, 2006). Dock menar Kelly och Freysinger 

(2000) samt Friberg och Jonsson (1999) att det är svårt att dra en gräns mellan vad som är arbete och fri-

tid, då de ofta överlappar varandra. De menar att en person kan arbeta med sin stora hobby, ha sin arbets-
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plats i hemmet eller chatta med vänner på Internet under arbetstid. Fritid är med andra ord ett svårdefinie-

rat begrepp.   

 

Denna undersökning definierar fritid som den tid då människan själv upplever frihet och själv kan be-

stämma vad denne vill sysselsätta sig med för att kunna känna välbehag och glädje. Detta utifrån Haywo-

ods et al. (1995) och Kraus (1984) definitioner av begreppet fritid. Den tid då människan är fri från krav-

fyllda sysslor som skola, arbete, läxor, mat, hygien och sömn. Alltså individens fria tid, vilket Norling och 

Gunnarsson (1994) betonar i sin beskrivning av fritid.  

 

I hela människans historia har det funnits förpliktelser som varit nödvändiga att uträtta för människans 

överlevnad. Emellan dessa förpliktelser har det funnits lediga stunder som varit olika långa beroende på 

ålder, kön och klass. Trots dessa lediga stunder betraktas begreppet fritid som ett modernt fenomen 

(Berggren, 2000).  I modern tid var det först i och med den industriella revolutionen under 1800-talet som 

fritiden synliggjordes (Haglund, 2001; Statistiska centralbyrån, 2004). Det var då en reglerad fördelning 

mellan arbete och fritid uppkom. Fritiden blev en egen tid då olika former av aktiviteter kunde genomfö-

ras (Berggren, 2000; Haglund, 2001). Till skillnad från bondesamhället där arbetet följde årstiderna, inne-

bar industrialiseringen att klockan fick styra arbetet och på så sätt delades dagen upp i arbetstid och fritid 

(Haglund, 2001). Fritid var nödvändig för att arbetarna skulle orka med arbetsdagen och för att ett bättre 

samhälle skulle skapas. Dessutom var fritiden viktig för människans vidareutveckling, sociala samvaro och 

inlärning även utanför arbetets ramar (Statistiska centralbyrån, 2004). I dagens samhälle däremot, är åt-

skillnaden mellan arbete och fritid inte lika tydlig längre. Samhället förändras och i takt med det påverkas 

även synen på arbete och fritid. I och med utvecklingen av ett mer individualiserat samhälle riktas fokus 

mer mot en personlig livsstil och en individuell konsumtion (Haglund, 2001). Haglund (2001), men även 

Berggren (2000), menar att fritidens innebörd håller på att förändras och utgör mer och mer en grund för 

den enskilda individens identitet. Detta sätt att betrakta fritid gör att fritiden inte längre kan åtskiljas från 

människans övriga delar i tillvaron, som exempelvis arbete och hushåll. Fritiden har berövat arbetet dess 

centrala intresse och plats i många människors liv. Fritiden har blivit en livsstil, menar Haglund (2001). 

Enligt Bjurström (1998) har förväntningarna på fritiden stigit i takt med att samhället har utvecklats, kon-

sumtionsmöjligheterna har ökat och levnadsförhållanden förändrats. Detta har bidragit till att kraven på 

den fria tiden blivit högre och den ska bestå av upplevelser. Friberg och Jonsson (1999) framhäver att 

människor kommer att söka sig till mer individ- och upplevelseorienterade fritidssysselsättningar. På grund 

av att kraven på fritiden ökar kommer många vara beredda att lägga mer pengar för att få ut så mycket av 

sin fritid som möjligt. 
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Fritiden är en stor del av människans liv. Utnyttjar individen däremot inte sin fria tid till att göra något 

betydelsefullt eller något som denne själv upplever som roligt, tappar fritiden sitt värde och effekterna blir 

mindre positiva (Norling & Gunnarsson, 1994). Samtidigt ökar fritidens värde när det gäller människans 

livsstil, då individen som person mer och mer speglas i sina fritidsintressen. Fritiden kan till stor del vara 

avgörande för ungas utveckling och deras identitetsformning. Det är under den fria tiden som stor del av 

ungas längtan efter att tillhöra gemenskap förverkligas (Nilsson, 1998). Fritid i gemenskap med andra be-

kräftar individen och denne får en känsla av social tillhörighet (Statistiska centralbyrån, 2004). Den skapar 

även gränsöverskridande möten mellan barn och ungdomar med olika sociala, kulturella och ekonomiska 

bakgrunder (Berggren, 2000; Nyberg, 2003). Nyberg (2003) menar också att förutom dessa positiva effek-

ter kan ett deltagande i fritidsaktiviteter medföra att barnen får framtidsdrömmar, vilka i sin tur kan öka 

förutsättningarna för en bättre livskvalitet. Har inte ungdomar, efter utbildning, kunnat få lönearbete så 

blir betydelsen av fritiden ännu viktigare (Berggren, 2000). Ungdomsstyrelsen (2006) visar att ungdomsti-

den nu har blivit längre och att vägen till arbete och vuxenliv inte alltid är kort och lätt. Detta gör att det 

finns ännu större orsak att framhäva ungdomsgruppens behov av fritid och kultur. Bjurström (2000) me-

nar att det i framtiden kommer att finnas stora skillnader mellan de ungdomar som kan ta vara på och ut-

nyttja sin fritid på ett effektivt sätt och de som inte har denna förmåga. Han menar att de som har en aktiv 

fritid kommer att ha nytta av det i konkurrensen på arbetsmarknaden. Fritiden kan enligt Friberg och 

Jonsson (1999) komma att värderas högre än arbetet. Även Nilsson (1998) pekar på att fritiden mer och 

mer har börjat fungera som yrkesutbildning under den fria tiden. Undersökningar som Statistiska central-

byrån (2004) genomfört visar att individen genom sin fritid kan uppleva välmående. Genom deltagande i 

olika fritidsaktivteter utvidgar individen sina kunskaper inom olika områden, till exempel kultur och all-

mänbildning. Beroende på fritidsaktivitet utvecklar individen även en god hälsa både på det fysiska och 

mentala planet. Fritiden kan innebära någon form av utmaning för den enskilde och på så sätt kan denne 

utvecklas och växa både som person och medmänniska. Den har även betydelse för att spänningar och 

stress ska minska. I en undersökning gjord av Trondman (2008) kommer han fram till att fritiden bidrar 

till minskad stress och minskad känsla av utsatthet bland unga. Utsattheten kan av individen upplevas 

inom områden som familj, i samhällsliv, ekonomi och ur hälsosynpunkt. Trondman (2008) menar också 

att bland de unga som är socialt aktiva med kompisar är andelen stressade färre. Bland unga som känner 

att deras fritid är i balans och som upplever att det finns ett rikligt utbud av fritidsaktiviteter där de bor 

finns det färre antal stressade. Fritid i balans är då individen känner att den fria tiden som finns att tillgå är 

lagom för att kunna utföra de fritidsintressen som individen har.   

Kelly och Freysinger (2000) skiljer på avkopplande fritid och fritid med andra slags aktiviteter. Den av-

kopplande fritiden, som exempelvis tv-tittande eller andra underhållande och lättsamma aktiviteter, har 

enbart liten betydelse för utvecklingen hos individen. Dessa aktiviteter ökar idag och leder enligt dem till 

en känsla av meningslöshet. Däremot leder andra fritidsaktiviteter, som exempelvis idrott, till personlig 
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utveckling då dessa på olika sätt förbereder de unga inför vuxenlivet. De underlättar individens upptäck-

ande och utvecklande av en sysselsättning som kan vara en längre tid, kanske hela livet, och som känns 

meningsfull. Emellertid menar Norling och Gunnarsson (1994) att individer kan påverkas olika av en och 

samma aktivitet. Vad som kan bli en positiv effekt för den ene kan istället leda till en negativ effekt hos 

den andre. Avgörande är huruvida den enskilde upplever aktiviteten som tvång eller inte. 

Kelly och Freysinger (2000) lyfter även fram negativa effekter av fritid. Fritiden handlar mycket om att 

individen ska känna frihet i att göra vad denne själv vill. Negativa följder kan då vara om de utövar sin 

frihet utan ansvar och går emot normer och värderingar som råder i samhället. De menar att oavsett vilket 

perspektiv begreppet fritid ses utifrån kan eventuella negativa sidor finnas, vilka kan bekosta samhället på 

olika sätt. Nyberg (2003) beskriver också fritidens negativa effekter. Hon menar att unga upplever stress 

även efter det att skoldagen är slut. Stressen kan bero på att fritiden kan bestå av för många aktiviteter och 

att individen kan känna prestationskrav i de aktiviteter denne utövar. Dessutom är samhällets alla krav på 

att lyckas och vara rätt och inne en stor press på unga, fritiden kan förlora sin innebörd då individen inte 

själv får välja utan det bara blir måsten.   

 

Begreppet fritid menar Haglund (2001) är ett mångfacetterat begrepp. Alla människor har enligt honom 

någon slags relation till fritid, men däremot vad som betraktas som fritid är väldigt individuellt och skiljer 

sig därmed åt (Haglund, 2001). Hur fritiden ska definieras som meningsfull kan bara den enskilde indivi-

den bestämma. Vad människor gillar att göra på fritiden varierar från individ till individ, till exempel kan 

dans vara lika avkopplande och frambringa välbehag, som yoga eller meditation kan göra för andra (Statis-

tiska centralbyrån, 2004). Statistiska centralbyrån (2004) och Norling och Gunnarsson (1994) nämner 

många faktorer som spelar in för att fritiden ska kännas meningsfull, exempelvis tillgång till tid, eventuella 

medicinska eller fysiologiska hinder, materiella och ekonomiska resurser, avstånd, osäkerhet eller låg moti-

vation. I dagens samhälle konsumerar människor fritid i allt större grad. Frågan är då om alla kommer ha 

råd eller ges möjlighet att ha en meningsfull fritid (Haglund, 2001). Enligt Trondman (2005) definierar 

unga själva sin fritid som en tid då de får kunskap om saker som intresserar dem, att hitta på saker med 

sina kompisar, men även att bara hänga och inte göra någonting särskilt. Detta är de saker som ungdomar 

anser vara de mest meningsfulla. I ytterligare en utredning gjord av Trondman (2008) framgår även att en 

av de vanligaste fritidssysselsättningarna är att umgås med sina kompisar. Ungdomsstyrelsen (2006) visar i 

en utredning att relationer och idrott är det som ungdomars fritid i stor omfattning handlar om. Ungdo-

mar föredrar aktiviteter som stimulerar de sociala relationerna.  

 

Vanligtvis avses en förening som en sammanslutning av människor som arbetar för att gynna intressen av 

gemensam karaktär (Statistiska centralbyrån, 2005). I samråd med justitiedepartementet har föreningar 

kategoriserats i fem grupper. En av dessa är föreningar med politisk inriktning. En annan kategori av före-
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ningar är de med särskilda gruppintressen. Dessa inriktar sig på intressen hos en bestämd befolknings-

grupp som till exempel föräldrar, anställda eller pensionärer. Dessutom finns föreningar som sysselsätter 

sig med solidaritetsarbete. Dessa föreningar jobbar inte primärt för att individens eget intresse ska gynnas, 

utan de innefattar olika slags hjälpföreningar. Ytterligare en annan grupp är religiösa föreningar. Till sist 

finns en grupp av olika livsstilsföreningar. Föreningar inom denna kategori inrymmer olika slags fritidsin-

tressen som exempelvis kultur, idrott och andra typer av hobbys (Statistiska centralbyrån, 2003). Av de 

barn som är föreningsaktiva är de flesta medlemmar i någon idrottsförening (Statistiska centralbyrån, 

2005). Enligt unga själva är idrott den sortens fritidssysselsättning som betyder väldigt mycket för dem. 

Dessutom är det hög status bland ungdomar och allmänheten att vara fysiskt vältränad och en duktig id-

rottsman eller -kvinna (Trondman, 2005).  

 

De typer av föreningar som ligger till grund för denna undersökning kan sammanfattas under vad Statis-

tiska centralbyrån (2003) kallar livsstilsföreningar och som tidigare nämnts innebär allt från kultur till id-

rott.  

 

Omkring sekelskiftet 1900 fick barns och ungdomars fritid allt större uppmärksamhet. Fritid var en ganska 

ny företeelse och som nämnts ovan uppkom under industrialismen. Nu började som sagt den tid då arbete 

skildes från den fria tiden och den fria tiden fick en ny innebörd. En tydlig klasskillnad uppstod utanför 

skolan, barn sysselsatte sig på olika sätt under sin fritid beroende på vilket socialt skikt de tillhörde. Under 

denna tid uppstod behov av att organisera de ungas fritid, bland annat för att förebygga kriminalitet. Sam-

hället och nya folkrörelser engagerade sig alltmer i denna fråga. Frikyrko-, nykterhets-, och arbetarrörelsen 

bildade ungdomsförbund och idrottsrörelsen fick sitt stora genombrott och drog många nya medlemmar 

(Bjurström, 2000). För att hålla de unga borta från kriminalitet, blev fritiden under 1960-talet ett eget 

kommunalt verksamhetsområde och fritidspolitikens mål var att få in de unga i organiserade aktiviteter så 

som föreningsliv och folkrörelser (Ungdomsstyrelsen, 2006). Nilsson (2000) menar att då föreningslivet 

växte fram som en allt starkare aktör i samhället fick det, liksom skolan och familjen, ett huvudansvar för 

samhällelig och social fostran för de unga.  

 

Genom föreningsliv formas en individs vardag på flera olika sätt (Statistiska centralbyrån, 2003). Delaktig-

het är grunden för varje individs utveckling, medlemskap i en förening ger individen möjlighet att känna 

trygghet och få ökat självförtroende. Genom samvaro med andra ges tillfälle att utveckla sin identitet samt 

kunna identifiera sig med en grupp (Ungdomsstyrelsen, 2001). Även Berggren (2000) menar att fritiden 

har fått större mening för individen i dennes identitetsarbete. De val av aktiviteter vi utför på vår fritid 

säger mycket om oss själva och hur vi är som person. Barnet lär sig visa respekt för sina medmänniskor 

och kan utveckla en förståelse för att alla är lika mycket värda trots människors olikheter. Trondman 
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(2005) ser på föreningar som mötesplatser där en ökad insikt för dagens mångkulturella samhälle underlät-

tas. För Redelius (2002) innebär föreningsliv en social och samhällelig fostran. Individens sociala kompe-

tens utvecklas genom samarbete i gruppen då denne som deltagare konfronteras med övriga deltagares 

erfarenheter och värderingar. Dessutom övas den enskilde i givande och tagande och tränar upp sin för-

måga att argumentera för sin åsikt (Statistiska centralbyrån, 2003). Även Trondman (2005) pekar på detta 

och menar att barnen internaliseras in i de värden och roller som florerar i samhället. Att vara medlem i 

någon förening innebär att barn och ungdomar får inblick i hur ett demokratiskt inflytande kan se ut, då 

det ofta förekommer att barnen och ungdomarna själva kan påverka hur verksamheten styrs (Trondman, 

2005; Ungdomsstyrelsen, 2001). Föreningslivet ger även barn och ungdomar möjlighet att upptäcka och 

utöva olika former av aktiviteter (Ungdomsstyrelsen, 2003). Det är en social scen där även livsprojekt ska-

pas och utvecklas (Berggren, 2000). Denna sociala scen underlättar för individen att hitta en eller flera ak-

tiviteter som intresserar denne och kan på så sätt medföra möjligheter till ökad livskvalitet (Statistiska cen-

tralbyrån, 2003), något som gör att livet är värt att leva (Trondman, 2005). Föreningar öppnar dessutom 

upp för människor att ge uttryck för sin samt stimulera individen till kreativitet (Statistiska centralbyrån, 

2003). Nyberg (2003), liksom Trondman (2005), menar även att deltagande i en idrottsförening, då delta-

garna är fysiskt aktiva, leder både till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 

Ungdomsstyrelsen (2001) lyfter inte bara fram de positiva effekterna med föreningsliv, utan poängterar 

också att det likväl här, som i andra delar av vårt samhälle, kan förekomma mobbning, sexuella trakasserier 

och en känsla av att inte vara lika viktiga som andra. Men dock inte i lika stor utsträckning i jämförelse 

med vad som förekommer på raster och annan tid under skoldagen. Dessutom ska idrottsföreningar enligt 

Trondman (2005) genomsyras av arbete mot exempelvis främlingsfientlighet och våld. Liljegren (1998) 

antyder att barn som är med i en förening redan i de lägre åldrarna känner av den elitsatsning som i dagens 

samhälle blir allt tydligare. Dessa prestationskrav medför ofta att barn slutar. Även om forskning visar att 

det finns negativa effekter med deltagande i föreningsliv så överväger ändå de positiva fördelarna. För att 

poängtera föreningslivets positiva betydelser framhävs Fribergs och Jonssons (1999) tankar om att barn 

och unga genom föreningslivet ges en meningsfull fritid, men också ges möjlighet att hitta ett livslångt 

intresse vilket bidrar till deras utveckling som människa.   

 
För att unga ska söka sig till föreningslivet och fortsätta där är det viktigt att satsa på utbildning av barn- 

och ungdomsledare. Detta är av stor betydelse då förtroendet för ledarna är högt och betydelsefullt bland 

unga, vilket framkommer från en undersökning som Statens ungdomsråd har genomfört (Liljegren, 1998). 

Enligt Berggren (2000) är vuxnas deltagande och vägledande av stor vikt för att föreningslivet ska fungera. 

Inga direkta mål finns uppsatta för ledarrollen i en förening, utan det är ledarens egen uppgift att förmedla 

så bra värderingar som möjligt till barnen. Ledarens sätt att vara har inverkan på barnen då denne inte en-

bart lär ut, utan också blir en förebild för barnen (Redelius, 2002). Ledare och andra personer som den 

enskilde kommer i kontakt med under sin fritid kan genom pushning etcetera vara ett stöd för individen 
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och dennes utveckling på flera plan (Statistiska centralbyrån, 2004). Det är de vuxna i barnens omgivning 

som har det största ansvaret för att ge barn och unga förutsättningar till en bra uppväxt, där de ges verktyg 

och görs medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Detta för att barnen ska lära sig att ta för sig av 

livet och vad det har att erbjuda (Nyberg, 2003).   

 

Stat och kommun gynnas av föreningar på så sätt att föreningsliv är fostrande och lär unga betydelsen av 

mänskliga rättigheter. Att ha ett stort utbud av föreningar i en kommun är förebyggande och främjande 

för utebliven kriminalitet och för att ungdomar inte ska driva omkring på gatorna. En kommuns tillgång 

till många fritidsaktiviteter höjer dessutom dess attraktionskraft, skapar arbeten och lockar till sig fler in-

vånare (Ungdomsstyrelsen, 2006). Att människor under sin fritid deltar i olika föreningsaktiviteter kan 

också bidra till att gränser mellan olika slags grupper i vårt samhälle suddas ut (Berggren, 2000). Justitiede-

partementet förespråkar att olika former av folkrörelser och föreningar ska vara enkelt för människor att 

bilda och delta i. Justitiedepartementet framhäver även vikten av att alla människor ska ha möjlighet till att 

idrotta och röra på sig för att på så sätt skapa en friskare generation. Det stödjer självständig och fri idrott 

för att alla människor ska få positiva erfarenheter av idrott (Proposition 2004/05:2). 

 

Eftersom många elever som går i grundskolan inte har så stor erfarenhet eller kunskap om samhällets ut-

bud av aktiviteter, är det viktigt att låta barnen få testa så många varianter som möjligt inom skola och fri-

tidshem. Dessa institutioner bör därför introducera föreningslivet i verksamheten, detta för att möjliggöra 

för eleverna att testa olika former av aktiviteter som sedan kan leda till ett livslångt fritidsintresse (Riksid-

rottsförbundet, 2007b). Då föreningslivet enligt Friberg och Jonsson (1999) värnar om barn och ungdo-

mar, dels för att skapa en meningsfull fritid men också för att de ska få ett intresse på lång sikt, är samver-

kan betydelsefull. Trondman (2005) menar att det också är föreningslivets ansvar att tillsammans med 

bland annat skola och fritidshem ingå ett samarbete. Ett exempel på samarbete mellan skola och före-

ningsliv är det så kallade Handslagsprojektet, som år 2004 drog igång efter beslut av riksdagen. Detta pro-

jekt innebar ett sponsrat samarbete mellan skolan och idrottsrörelsen under fyra år. Bortsett från Handsla-

get förekommer samarbete mellan skola och förening bland ca 50 procent av skolorna i Sverige. Detta 

samarbete handlar mest om utlåning av lokaler, material och tränare (Riksidrottsförbundet, 2007a).  

 

Drygt 50 procent av samhällets barn och ungdomar är medlemmar i en förening när de är runt tio år (Re-

delius, 2002). Många går med i en förening dels för att knyta nya kontakter med människor som har sam-

ma intressen som en själv (Friberg & Jonsson, 1999), men också för att få en chans att själv bli bekräftad, 

att visa vem man är (Redelius, 2002).  



 

9 

 

Utöver tv-tittande spenderas den största delen av den fria tiden i sociala samspel med andra (Kelly & Fre-

ysinger, 2000). I en utredning gjord av Ungdomsstyrelsen (2006) var de vanligaste aktiviteterna för ung-

domar att titta på tv och lyssna på musik följt av att chatta med kompisar. Att vara aktiv i en förening kom 

på fjärde plats. Att allt fler ungdomar idag väljer att sitta hemma beror framför allt på att dagens samhälle 

erbjuder stora möjligheter till sysselsättning hemma med datorer, musik etcetera (Statistiska centralbyrån, 

2003). Trondman (2005) visar också på att dessa aktiviteter är vanligare för unga än att delta i föreningsid-

rotten. Pojkar är i större utsträckning än flickor medlemmar i idrottsföreningar, medan flickor i större grad 

är medlemmar i föreningar, som scouterna eller religiösa föreningar (Friberg & Jonsson, 1999). Förenings-

livet har en större betydelse för unga som bor i mindre städer eller på landsorten då utbudet av fria aktivi-

teter är bättre i större städer (Ungdomsförbundet, 2006). Vad fritiden har att erbjuda växer hela tiden och 

unga letar efter aktiviteter som motsvarar deras intressen och behov (Statistiska centralbyrån, 2003). 

 

På grund av exempelvis bostadsort och familjesituation växer barn upp med olika villkor. De faktorer som 

har störst påverkan på barns uppväxtvillkor är de ekonomiska och sociala klyftor som på senare tid har 

ökat i Sverige. Dessutom har den psykiska ohälsan gått lägre ner i åldrarna vilket framgår av flera rapporter 

(Nyberg, 2003). Detta medför att barn i Sverige idag inte har samma möjligheter att hitta och utöva sina 

intressen. Barns förutsättningar för att själva komma i kontakt med olika föreningar styrs i mångt och 

mycket av vuxna i deras närhet, eftersom barnen själva inte har stora möjligheter att påverka faktorer som 

familjens ekonomi, samhälleliga värderingar etcetera (Engwall & Söderlind, 2003). Omges barnet av per-

soner som är positivt inställda till föreningsliv och aktiviteter av olika slag påverkas det starkt, vilket under-

lättar deltagande i föreningar och dylikt (Ekblom & Nilsson, 2000). Barn vars föräldrar är eller har varit 

aktiva inom föreningar har mycket större chans att utveckla ett intresse inom någon förening. De barn 

som kommer från familjer som är höginkomsttagare och de barn som bor med båda sina föräldrar är mer 

aktiva än de barn vars föräldrar är låginkomsttagare eller ensamstående (Statistiska centralbyrån, 2005; 

Trondman, 2005). Barn med föräldrar som är svenskt infödda är i större utsträckning aktiva i någon före-

ning, till skillnad från barn med föräldrar av utländsk härkomst (Statistiska centralbyrån, 2005). Ungdoms-

styrelsen (2006) visar även på att det finns skillnader i vilket utbud som finns att tillgå, beroende på bo-

stadsort. Det visar sig att unga som bor i tätorter är mer tillfredsställda med sin fritid och fritidsaktiviteter 

än andra.  

 
Människan har olika behov, både psykiska, fysiska och sociala. Detta innebär behov av att må bra och ha 

skoj, röra på sin kropp och att uppleva kärlek och gemenskap med andra. Dessa behov bör tillfredsställas 

för att individen ska uppleva en god hälsa. Begreppet motivation beskriver drivkraften för att uppfylla des-

sa behov. Det finns en yttre motivation som kan vara föräldrar eller kompisar, denna kan vara början på 

att den enskilde prövar en aktivitet. Denna kan utvecklas till en inre motivation, vilken är av betydelse för 

att individen själv ska vilja eller längta. På så sätt kan ett intresse hålla livet ut. Den inre motivationen är 
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lättare att utveckla lägre ner i åldrarna, ju äldre man blir desto svårare blir det att hitta motivation för nya 

intressen. Finns bara den yttre motivationen, kanske till och med påtvingad, hoppar individen ofta av och 

blir känsligare för hinder (Norling & Gunnarsson, 1994). Det räcker inte heller med att en bra omgivning 

med ett brett utbud av fritid finns att tillgå för individen, utan Norling och Gunnarsson (1994) menar att 

det handlar om att individen måste lära sig att utnyttja och få en positiv relation till miljön. Friberg och 

Jonsson (1999) förklarar också vikten av den inre motivationen och menar vidare att tillfredsställande ak-

tiviteter gör att individens självkänsla blir starkare. 

 

Oavsett vilka barns förutsättningar är har fritidshemmet skyldighet att jobba för barns lika rättigheter.  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbild-
ningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (Utbildningsdeparte-
mentet, 2009, kap. 1 § 2) 

Vidare ska fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid (Skolverket, 2007). Fritidshemmet har flera 

viktiga uppgifter för att ge barn förutsättningar att skapa sig en meningsfull fritid (Lärarförbundet, 2005). 

Det handlar om att forma verksamheten utifrån barnens erfarenheter, behov och förutsättningar (Skolver-

ket, 2007), att som fritidspedagog ta till vara på samt väcka nya intressen hos eleverna. Fritidspedagogen 

ska hjälpa barnen att utveckla sådan kunskap om samhällslivet för att barnen själva ska kunna delta i det 

(Lärarförbundet, 2005). I skolverkets riktlinjer för fritidshem (Skolverket, 2007) framgår dessutom tydligt 

att barnen ska erbjudas en för dem meningsfull, utvecklande och varierad fritid. Till sist:  

Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv 
samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. (Skolverket, 2006, 
s. 15) 
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Att undersöka fritidspedagogers uppfattning om vilken betydelse samverkan mellan fritidshem och före-

ningsliv har för att barn ska kunna utveckla en meningsfull fritid.   

 

 Hur uppfattar fritidspedagoger en eventuell samverkan med föreningsliv? 

 Vilka effekter anser fritidspedagoger att samverkan med föreningsliv kan ge barn? 

 Hur ser en eventuell samverkan mellan fritidshem och föreningsliv ut? 
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Med hänsyn till undersökningens syfte har hermeneutiken, vilken är tolkande till sin karaktär (Bryman, 

2002), inspirerat oss. Tolkning är viktigt för att skapa förståelse kring respondenternas uppfattning om 

ämnet i fråga. Som insamlingsmetod av data används kvalitativa intervjuer, vilket Sjöström (1994) framhål-

ler är en vanlig metod för insamling av data inom hermeneutiken. Detta för att få så mycket material som 

möjligt som i sin tur kan beskriva samt genom tolkning öka förståelsen för respondenternas uppfattningar 

kring det undersökta fenomenet. Kvale (1997) poängterar öppenheten i kvalitativa intervjuer. Intervjufrå-

gorna bör därför inte ha korrekta svar, utan intervjuarna ska formulera öppna frågor, där respondenterna 

utifrån sina egna erfarenheter bestämmer svaren. Därför nyttjas i denna undersökning semi-strukturerade 

intervjuer i form av en intervjuguide med frågor (se bilaga). De frågor som inte är öppna har tillhörande 

följdfrågor. Intervjuguiden utgör ett stöd och behöver därför inte följas till punk och pricka. Alltså behö-

ver intervjuaren inte följa frågorna i exakt ordning, dessutom får oplanerade följdfrågor uppkomma under 

intervjun (Bryman, 2002).  

 

Urvalet är först och främst beroende av undersökningens problematisering (DePoy & Gitlin, 1999). För 

vår del handlar problematiseringen om att ta reda på fritidspedagogers uppfattning kring vårt valda ämne. 

Därför blir det för oss självklart att basera urvalet på tillgängliga fritidspedagoger inom vårt undersök-

ningsområde, en medelstor kommun i södra Sverige. Då det väsentliga inom den kvalitativa forskningen är 

att beskriva och genom tolkning få en förståelse för det som avser vara undersökningens syfte, är urvalet 

inte från början definierat. Alltså, tanken med urvalet från början är inte här att göra en generell jämförelse 

med populationen, utan i en kvalitativ undersökning växer urvalet fram allt eftersom (DePoy & Gitlin, 

1999). Vi avser inte att göra en jämförande undersökning, utan vårt urval är de fritidspedagoger som hade 

möjlighet att ta emot oss för intervju. DePoy och Gitlin (1999) beskriver vidare att urval vid kvalitativ 

forskning börjar med att forskaren beslutar sig för en ingångspunkt i sin undersökning. Den egentliga 

ingångspunkten handlar om att få tillgång, i detta fall tillgång till respondenter att göra intervjuer med. Det 

var så denna underöknings urval inleddes. Urvalet blev totalt femton fritidspedagoger fördelade på elva 

fritidshem i olika delar av kommunen. Vi har valt att namnge fritidshemmen med nummer ett till elva, 

detta för att lättare kunna skilja dem åt i resultatdelen. Fritidshem nummer ett är beläget i ett mångkultu-

rellt område representerat av olika sociala och ekonomiska klasser. Fritidshem nummer två ligger i ett in-

vandrartätt område som är beläget i utkanten av stadskärnan. Det tredje fritidshemmet ligger i en mindre 

ort i kommunen där det ekonomiska tillståndet ligger på medel eller något över. Det fjärde fritidshemmet 

är beläget i ett villaområde i utkanten av staden där många är höginkomsttagare. Fritidshem nummer fem 

ligger i ett välbärgat villaområde relativt nära centrum. Det sjätte fritidshemmet är centralt beläget med en 

blandad kompott av inkomsttagare och boendeformer. Fritidshem nummer sju är också centralt beläget, 

men i ett relativt nybyggt område. Här bor fler höginkomsttagare. Fritidshem nummer åtta ligger i ett me-

delklassområde något utanför stadskärnan. Fritidshem nummer nio är beläget i en förort som är represen-



 

13 

 

terad av höginkomsttagare. Det tionde fritidshemmet ligger i ett litet samhälle på landet där invånarna till 

största del är medelinkomsttagare. Det elfte och sista fritidshemmet ligger en bit utanför staden, i ett om-

råde där de flesta är låginkomsttagare. På fritishem nummer ett till och med sju intervjuades en fritidspe-

dagog. På resterande fyra fritidshem var det två fritidspedagoger som intervjuades. 

 

Vår första tanke var att ha ett positivt urval, då vi från början ville undersöka hur ett samarbete mellan 

fritidshem och närliggande föreningsliv fungerar. För att hitta fritidshem där ett samarbete förekom an-

vände vi oss av kommunens hemsida för att där leta rätt på kontaktinformation till fritidshem i kommu-

nen. Vi ringde i stort sett alla fritidshem och berättade om vår undersökning, men upptäckte ganska snart 

att samarbete med föreningsliv inte var vanligt förekommande. Detta innebar att vi fick tänka om, och 

efter diskussion och tips från handledaren kom vi fram till att inrikta oss dels på samverkan, men även på 

barns meningsfulla fritid och hur den kan kopplas till samverkan. Vi valde fem fritidshem vilka vi visste, 

efter första kontakten med dem, hade mer eller mindre samverkan med föreningsliv. Vi valde även 

slumpmässigt ut sex fritidshem som vid första telefonkontakten uttryckte att inget eller ytterst lite samver-

kan förekom. Dessa elva fritidshem kontaktade vi återigen för att höra om de ville ställa upp på intervju. 

Samtliga fritidspedagoger ställde upp, vilket gjorde att vi inte behövde kontakta ytterligare fritidshem. Den 

som intervjuas bör få en bakgrund till intervjun (Kvale, 1997), därför berättade vi redan vid telefonkontak-

ten vad undersökningen skulle handla om. Vid varje intervjutillfälle söktes enskilda rum upp för att slippa 

störande moment under intervjun, men även för att underlätta den senare transkriberingen. I bästa möjliga 

mån intervjuade vi parvis, detta ger ett bra stöd för varandra om intervjuarna är samspelta (Trost, 2005). 

Vid varje tillfälle ansvarade en av oss för intervjun, den andra kompletterade enbart med följdfrågor. För 

att se om intervjufrågorna var relevanta och gav intressant stoff till undersökningen genomförde vi en pi-

lotintervju, vilket Kvale (1997) anser skapar självförtroende hos de som intervjuar. Under pilotintervjun 

kompletterade vi ett par av frågorna för att få utförligare svar. Vid fyra av intervjuerna var respondenterna 

två stycken. Detta för att de själva valt det, då de liksom vi kände att de på så sätt kunde komplettera var-

andra och därmed kunde vi få ut mer av intervjun. Genomförandet av intervjuerna var enligt den ovan 

beskrivna intervjuguiden, varje intervju tog mellan 15 till 30 minuter. Varje intervju avslutades genom att 

vi frågade om de intervjuade ville tillägga någonting till det som redan kommit fram under intervjuns gång. 

Detta för att de skulle få chansen att förtydliga sin uppfattning kring undersökningens syfte, vilket Kvale 

(1997) poängterar. Han lyfter även fram att intervjuer bör spelas in på någon form av utrustning för att 

som intervjuare kunna koncentrera sig på innehållet i intervjun. Vi använde oss av en kassettbandspelare 

för att banda varje intervju. 
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Som nämnts ovan spelades intervjuerna in. Kvale (1997) pekar på att analysen underlättas om intervjuerna 

är dokumenterade i pappersform därför att materialet då är mer överskådligt. Samtliga intervjuer transkri-

berades därför. Vid transkriberingen gäller det att det skrivna ordet blir så likt det talade som möjligt. Där-

för lyssnade vi, vid eventuella oklarheter, flertalet gånger igenom det som var otydligt. Datainsamling och 

analys pågår egentligen under hela undersökningens process i ett växelspel (DePoy & Gitlin, 1999; Kvale, 

1997). Detta upplever vi underlättade vår bearbetning och analys av det insamlade materialet, då vi redan 

under intervjuernas gång började reflektera över vad som sagts. I samband med analys av de utskrivna 

intervjuerna vill forskaren ofta få fram olika slags mönster (Trost, 2005). Därför är den analysmetod som 

kallas kategoriseringsmetoden lämplig för vår undersökning. Kvale (1997) beskriver kategoriseringen på så 

sätt att materialet under analysen sammanställs i olika kategorier som beskriver respondenternas uppfatt-

ningar. Bearbetningen började genom att alla utskrivna intervjuer lästes igenom och reflekterades över 

enskilt, för att därefter tillsammans diskuteras och sammanställas. Därefter lästes återigen de nedskrivna 

intervjuerna igenom enskilt för att slutligen diskuteras och sammanställas på nytt för att komma fram till 

ett gemensamt resultat. För att underlätta bearbetningen av materialet och hitta lämpliga kategorier gjordes 

markeringar i utskrifterna, vilket Trost (2005) rekommenderar, med överstrykningspennor i olika kulörer. 

Varje färg representerade en enskild kategori. På detta sätt kom vi fram till meningsfulla kategorier, vilka 

DePoy och Gitlin (1999) anser ska beskriva det insamlade materialet. Under analysens gång växte följande 

huvudkategorier, med tillhörande underrubriker, fram. Dessa kommer att presenteras mer utförligt i resul-

tatet: 

1. Förekomst av samverkan  

 När och hur samverkan sker 

 Faktorer som styr samverkan och hur samverkan skulle kunna utvecklas 

2. Fritidspedagogernas uppfattning om meningsfull fritid 

 Hitta en balans 

 Föräldrars och uppväxtens betydelse 

3. Fritidspedagogernas uppfattning om föreningslivets betydelse 

 Positiva effekter och negativa effekter 
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Vid den kvalitativa forskningen uppstår frågan om undersökningens tillförlitlighet först efter att datain-

samlingen är gjord. För den hermeneutiska tolkningen av intervjuerna gäller det som forskare att hålla sig 

till intervjuernas faktiska innehåll (Kvale, 1997). Därför har vi ansträngt oss för att så ordagrant som möj-

ligt skriva ner det sagda ordet till skrift, detta för att tillförlitligheten ska öka. Vidare har vi vid analysen av 

materialet så förutsättningslöst som möjligt tolkat detta, vilket också är något som Kvale (1997) föresprå-

kar. Även Sjöström (1994) framhäver att av materialet får endast slutsatser dras som det finns underlag 

för. I bearbetningen har vi därför försökt kategorisera materialet i olika huvudkategorier, för att inom des-

sa på bästa sätt beskriva och representera alla respondenters uppfattningar. Likaså har vi genom använ-

dandet av flertalet citat, vilka styrker de olika kategorierna, avsett öka undersökningens tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

Nedan redovisas resultatet i valda kategorier. För att underlätta läsningen kommer först en kort upprep-

ning av respektive fritidshems numrering och läge:  

 Fritidshem nummer ett - i ett mångkulturellt område med många olika sociala och ekonomiska 

klasser.  

 Fritidshem nummer två - i ett invandrartätt område beläget i utkanten av stadskärnan.  

 Fritidshem nummer tre - i en mindre ort i kommunen, medelinkomsttagare eller något över.  

 Fritidshem nummer fyra - i ett villaområde i utkanten av staden där många är höginkomsttagare.  

 Fritidshem nummer fem - i ett välbärgat villaområde relativt nära centrum.  

 Fritidshem nummer sex - centralt beläget med en blandad kompott av inkomsttagare och boende-

former.  

 Fritidshem nummer sju - centralt beläget i ett relativt nybyggt område med många höginkomstta-

gare.  

 Fritidshem nummer åtta - i ett medelklassområde något utanför stadskärnan.  

 Fritidshem nummer nio - i en förort som är representerad av höginkomsttagare.  

 Fritidshem nummer tio - i ett litet samhälle på landet där invånarna till största del är medelin-

komsttagare.  

 Fritidshem nummer elva - en bit utanför staden, i ett område där de flesta är låginkomsttagare. 

 

Det visade sig att alla fritidshem hade någon slags samverkan med föreningsliv, däremot skiljde sig vidden 

av samverkan åt. Alltså, det var mer eller mindre samverkan på de olika fritidshemmen inom vilka respon-

denterna arbetade. Orsakerna till dessa skillnader beror till största del på det behov som fritidspedagoger-

na upplever finns bland barnen på fritidshemmet. Behoven i sin tur har till stor del sitt ursprung i vilket 

område fritidshemmet är beläget:  

…eftersom [ ] är ett sånt område med massor av aktiviteter, det finns hur mycket som helst…och våra 
barn när de går hem halv fem från oss så fortsätter de till aktivitet nästan alla dagar i veckan…så vårat 
uppdrag har inte varit att få in dom i föreningslivet för där är dom redan, utan vi ser till att dom får lite 
chans till fri lek och skapande av andra aktiviteter och även kunna ta det lite lugnt och välja sin fritid 
hos oss på fritids…(fritidshem nummer nio) 

Det visade sig att i stort sett alla fritidspedagoger upplever att många av barnen är för aktiva och till och 

med stressade. Flera utav dessa pedagoger pekade på att fritidshemmets uppgift då är att minska aktivite-

terna och låta barnen själva bestämma hur de vill utnyttja sin tid på fritids. Även vikten av att kunna vila 

och bara få vara framhävdes av ungefär hälften av fritidshemmen:  

Eh…meningsfull fritid är…det är alltså både att man…att man lär sig någonting, man gör någonting 
som man tycker utvecklar en själv samtidigt som det också faktiskt är att eh…ta det lite lugnt och 
stressa ner och vila upp sig. Det får man inte glömma i det här…(fritidshem nummer tre) 

…en fritid ska också vara vila eh…om det är massage eller om det är bara att finnas till utan att ha nå-
gon aktivitet, det spelar ingen större roll…(fritidshem nummer två) 
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Alla fritidshem har, eller har någon gång haft, kontakt med föreningar av olika slag, exempelvis idrottsfö-

reningar, kyrkliga föreningar, föreningar inom kultur och scouterna. Den största delen av kontakten sker 

på loven då fritidshemmen har som mest tid. Av intervjuerna framgår att hälften av gångerna är det fri-

tidshemmet som tar första kontakt med föreningarna och hälften av gångerna är det tvärtom. Vilken part 

som inleder kontakten varierar från gång till gång både mellan fritidshemmen, men även inom ett och 

samma fritidshem. Är fritidspedagogerna själva engagerade i föreningsliv så är de däremot mer drivande i 

frågan om samverkan mellan dessa två parter: 

Jag har ju varit drivande i fortbollsskolan så jag tog ju med mig det till jobbet…samarbetet fanns ju 
även innan, det satt ju lappar och så, men just den biten tog jag med mig…(fritidshem nummer tio) 

Majoriteten av fritidshemmen gör reklam för olika föreningar på så sätt att de delar ut lappar som före-

ningarna skickat ut. Dessa föreningar är övervägande fotbollsföreningar. Samverkan som även merparten 

av fritidshemmen har är att de lånar respektive lånar ut lokaler och material. Två tredjedelar av responden-

terna uppger att de besöker sim-, bowling- och skridskohallar, anläggning med klättervägg eller andra are-

nor där medlemskap inte är ett krav, som ligger i närområdet och inte kostar så mycket. Samma antal fri-

tidshem samverkar med föreningar genom att föreningarna på egen hand kommer ut och presenterar dess 

aktivitet för barnen, under fritidshemmets tid eller i en rörelse- eller idrottsgrupp på skolan. En av fritids-

pedagogerna uttryckte sig så här gällande besök av förening:  

…det har mest blivit när man märkt att det behövts…till exempel dom spelar mycket fotboll och det 
fungerar inte. Då tog vi hit en fotbollsförening som gick igenom regler och pratade lite och sådär…så 
att vi…det har liksom blivit mer så punktinsatser kan man säga när man känt att det behövts lik-
som…(fritidshem nummer fem)  

Alternativt besöker fritidshemmen föreningen och testar aktiviteten på plats. Dessutom angav en tredjedel 

av respondenterna att personalen på fritidshemmet hjälper till att slussa iväg barnen till eftermiddagsaktivi-

teter så som idrottsföreningar eller andra föreningar, exempelvis scouter och kyrkan. Av undersökningen 

framgår att två av fritidshemmen har kontinuerlig samverkan med en eller flera närliggande föreningar till 

exempel pingis, orientering och innebandy. Ett av fritidshemmen uppger att de har samverkan med kom-

munens idrottsskola, där föräldrarna tidigare varit involverade genom att leda aktiviteter som de själva ut-

övade. Numera är det enbart fritidshemmet som samverkar. Ett annat fritidshem har samverkan med två 

närliggande föreningar som har sökt statligt bidrag (Idrottslyftet). Idrottslyftet innebär att föreningen ifrå-

ga kan bidra med olika slags stöd och material. Även genom kulturskolan, har hälften av respondenterna 

nämnt, att barn fått upp intresse för musik, dans med mera och på så sätt hittat ett fritidsintresse.  

 

I stort sett alla respondenter var positivt inställda till samverkan med föreningsliv. Däremot var det några 

få som ansåg att de inte var i behov av samverkan i dagens läge. Merparten skulle vilja utöka sin samver-

kan men är i stort sett nöjda med hur samverkan ser ut just nu med hänsyn till de resurser som de anser ha 

till förfogande. Fritidspedagogerna uppgav olika anledningar till varför en utökad samverkan är svår. Ex-
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empel på hinder är att det är stora barngrupper, ont om personal, långa avstånd, brist på pengar och tid. 

Här följer några av fritidspedagogernas upplevelser kring det som försvårar samverkan med föreningsliv: 

…vi hade [ ] fiskeklubb på gång men de…de…det funkar inte för fiskeklubben därför att vi visste inte 
hur vi skulle lösa det med redskapen…sen är det ju det med liksom material…det kostar pengar, det 
är ju så med skolan att det ska ju inte kosta några pengar det ska ju va…här på fritids ska det ju va 
kostnadsfritt och det tycker jag är viktigt...(fritidshem nummer sju) 

…men det man främst skulle vilja förändra i det stora hela så att man skulle kunna göra mycket mer, 
det är ju att man fick åka buss gratis för det är ju jättestor kostnad när man ska transportera sig med 
en hel barngrupp och därför blir det inte att man åker till biblioteket och muséer och såna grejer, utan 
man får prioritera och ta det som är… vad man har råd med liksom. Hade man haft ett busskort så 
kunde man ju utnyttja mycket mer…(fritidshem nummer åtta) 

…man skulle ju vilja göra mer, dels så begränsar tiden lite att de slutar ju ganska sent på dagen (förtyd-
ligande: slutar sent i skolan) för att kunna hinna det…(fritidshem nummer ett) 

Hälften av fritidshemmen lyfter fram att samverkan av olika slag har varit på gång, men som citaten ovan 

visar har de stupat på grund av resursbrist. På ett par av fritidshemmen har samverkan också avtagit eller 

till och med upphört då barnen upplevde nyhetens behag och sedan tröttnat:  

…barnen…väljer att inte komma till fritids en sån dag när det är en styrd aktivitet hela eftermiddagen. 
Då har det spelat ut sin roll…barnen tröttnar tyvärr och man märker en tendens att måste man så 
kommer man inte…(fritidshem nummer elva) 

Vad gäller utveckling av samverkan menade ett av fritidshemmen att det vore kul om ledare eller föräldrar 

som är föreningsaktiva kom och delade med sig och tillsammans med barnen utövade sin aktivitet. Ytterli-

gare ett fritidshem hade följande exempel på utveckling: 

…där skulle jag vilja ha ett samarbete med tränaren då [ ]…att det ska liksom ingå på något sätt att 
ja…om man får årets spelare så ska man va skötsam även vid sidan av…bättre samarbete med fot-
bollsklubbarna framförallt eftersom det är den stora sporten…(fritidshem nummer två)  

 

Alla respondenter var enade om att meningsfull fritid är barnens egen tid då de själva får bestämma vad de 

vill göra, samt att barnen ska finna glädje i sin sysselsättning. Det är barnen själva som bestämmer vad 

som för dem är meningsfullt. Ett par fritidshem uttryckte även att meningsfull fritid innebär rörelse. Flera 

fritidshem poängterade vikten att fritiden ska vara utvecklande, den ska väcka intresse och det ska också 

kunna finnas tid för vila. Så här uttryckte sig en respondent angående innebörden av meningsfull fritid: 

…meningsfull fritid är väl för mig någonting som man kan ha med sig resten av livet, någonting som 
gagnar en ja, både själsligt och idrottsmässigt och allting egentligen…(fritidshem nummer elva)  

För att få den här meningsfulla fritiden betonade respondenterna vikten av att erbjuda många olika aktivi-

teter så att barnen får möjlighet att testa och pröva på. Majoriteten av respondenterna har på ett eller an-

nat sätt uttryckt att fritidshemmet ska ha ett stort utbud av möjliga saker för barnen att kunna sysselsätta 

sig med, ett par av dessa fritidshem använde uttrycken: ”smörgåsbord” och ”så ett litet frö”. Detta med 

syfte att barnen ska få möjlighet att hitta ett eget intresse som de kan utöva även efter sin tid på fritids-

hemmet:  
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Att kunna erbjuda och prova på många olika saker utanför fritidshemmets lokaler…många styrs ju in 
utav kompisar eller föräldrars intresse och så där…man kanske aldrig har fått pröva det som egentli-
gen är ens grej…(fritidshem nummer åtta) 

Ett utav våra huvuduppdrag tycker jag är att låta barnen…ge barnen möjlighet och lust att pröva sa-
ker…att dom vågar pröva på grejer och att det finns en nyfikenhet att testa grejer. Det är oftast där 
det börjar…sen så kan man ju då…oftast kan det ju väcka ett intresse och då kan det vara så att man 
har hopp att göra grejer sen utöver fritidstiden också…(fritidshem nummer fyra)  

 

 

Det framgår att ungefär hälften av personalen på fritidshemmen upplever att majoriteten av barnen är för 

aktiva medan det finns några som inte är aktiva överhuvudtaget. Ett par fritidshem uttryckte tydligt att de 

känner att det finns två spår och påpekar att det är viktigt att försöka hitta en balans. Ytterligare ett fritids-

hem menar att det svåraste är att nå de barn som inte är aktiva någonstans, att det då är viktigt att dessa 

barn får chansen att hitta en för dem betydelsefull sysselsättning. Som tidigare nämnts anser ungefär hälf-

ten av fritidshemmen att för de barn som är väldigt aktiva poängteras vilan. Det är viktigt att som fritids-

pedagog kunna känna in gruppen:  

Ibland kan vi känna…att vi planerar…alltså är det för oss vuxna och personal eller är det för barnens 
skull vi planerar och styr upp varenda dag…för vi kan ju känna att för barnen så är det…för dom är 
en meningsfull dag att bara komma hit och få vara…inga tider ingen styrd aktivitet…inga krav och 
prestationer. Ibland möts vi bara över en pärlplatta och kan sitta och prata om ganska djupa saker, där 
barnen får chans och tid och prata med oss vuxna. Så man känner det här att vi ska inte styra upp var-
enda dag för det är inte alla gånger de barnen här behöver…vi brukar känna in dom lite…(fritidshem 
nummer nio) 

Av ungefär en tredjedel av fritidshemmen betonas vikten av fri lek, detta för att barnen annars har så styr-

da dagar, även efter skoldagens slut.  

 

Undersökningen visar i stort att fritidspedagogerna upplever att barnens uppväxt och föräldrars intresse, 

engagemang och ekonomi har stor påverkan för huruvida barnen är aktiva i föreningsliv. Utifrån intervju-

erna framgår att det finns olika huvudområden som påverkar i vilken grad barnen är aktiva i föreningsliv. 

Det finns de föräldrar som är väldigt engagerade oavsett om de själva är föreningsaktiva eller inte, föräld-

rar med god ekonomi vars barn kan utöva även kostsamma aktiviteter som exempelvis ishockey. Oavsett 

kategori kan föräldrars roll gå till överdrift enligt fritidspedagogerna: 

Vi har väldigt medvetna föräldrar, många av dom är ju väldigt engagerade i…och föräldrar-
na…också…och ibland kan man känna att det nästan går över styr åt andra hållet, att man är mera 
engagerad än vad barnen är själva. Dom kan nästan gråta när dom ska…nej, nej måste jag träna hock-
ey idag…och är helt förstörda och helt slut och har haft utedag hela dan kanske…lite det klassiska att 
förvekliga sig själv genom sina barn, det inte jag fixade det ska banne mig mitt barn göra och då blir 
det lite otäckt…(fritidshem nummer elva) 

Sedan finns de föräldrar som inte alls engagerar sig för att deras barn ska hitta aktiviteter. Här är det om-

kring en tredjedel av fritidspedagogerna som trycker på vikten av att det då är deras jobb att lyfta ett even-

tuellt intresse hos barnet, genom att uppmuntra barnet och att hjälpa denne att ta kontakt med föräldrar 
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och föreningen. Fyra av fritidshemmen poängterar dessutom att det är viktigare att visa aktiviteter för de 

äldre barnen, de som snart ska sluta fritids. Detta för att dessa barn ska hitta en sysselsättning så att de inte 

ska ränna på gatorna. Framförallt en fritidspedagog uttryckte dessutom att äldre fritidsbarn lämnar sina 

aktiviteter: 

…just faktiskt treorna kändes också…då kanske mer behov av att man behövde…för där började 
dom ju hoppa av på de sakerna som dom hållit på med lite innan…asså lite så när dom blir lite äldre 
tror jag att det är nog…kan vara bra med ett samarbete…(fritidshem nummer fem)  

Denna fritidspedagog menar att det är extra viktigt att presentera nya aktiviteter för de äldre barnen så att 

de kan fortsätta med någon form av sysselsättning då de slutar på fritidshemmet.   

 

Alla respondenter anser att föreningslivet ger övervägande positiva effekter, dock var det ett par fritids-

hem som uttryckligen sade att effekter av föreningsliv är mycket individuellt. Barn reagerar olika. En fri-

tidspedagog säger: 

…jag märker att vissa barn mår bra av det här och vissa barn gör det inte, så det är lite på individen 
det beror på. En del barn blir otroligt…eh…ja dom är sociala och duktiga å va i grupp…å...å…medan 
en del barn som faktiskt går på dom här verksamheterna blir…eh…ja lite oroliga eller ja stressade, de 
har för mycket…(fritidshem nummer tre) 

Lite mer än hälften av respondenterna tar även upp ledarnas betydelse. Det är enligt dem viktigt att ha 

pedagogiska ledare som bemöter barnen på rätt sätt så att alla känner sig uppskattade. En av fritidspeda-

gogerna uttryckte att: 

…dom (förtydligande: barnen) tröttnat för att dom inte tycker att ledarna varit bra…också…dom har 
inte blivit bemötta då riktigt rätt…(fritidshem nummer fyra) 

 

 

Alla respondenter anser att föreningslivet ger positiva effekter för barn och ungdomar. Framförallt möj-

ligheten att utveckla kompisrelationer samt fostran i olika bemärkelser betonades. Andra positiva effekter 

som framkommit av respondenterna är att föreningslivet utvecklar barns sociala kompetens och samar-

betsförmåga, deras allmänbildning ökar då de får möjlighet att pröva på olika slags aktiviteter. Barns hälsa 

förbättras, deras självförtroende höjs, de bli öppnare och vågar ta plats. Respondenterna menar att före-

ningslivet även kan medföra olika fördelar för barnen då de senare ska ut i arbetslivet. Gränsöverskridande 

möten mellan barn med olika levnadsförhållanden är också något som betonats: 

…jag tycker det (förtydligande: föreningslivet) är positivt bara faktiskt. Och sen kan man ju lära känna 
kompisar från andra skolor och andra områden…just det att man inte bara har kompisar här liksom, 
där man bor. Så kan man ju känna med våra barn att de skulle behöva lära känna barn från lite andra 
områden… så…för det ser ju inte ut så här överallt som det gör här…nämen lite så liksom…att man 
förstår att man har olika möjligheter och alla kan inte köpa x-box och…nämen asså…alla har inte da-
tor hemma ens…(fritidshem nummer fem) 
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Eh…dom är mer…dom är mer kamratliga. Dom vet hur man umgås med andra människor och så lik-
som…och…eh…ja sen är dom mer vad ska man säga…allmänbildade tycker jag också, är dom. Och 
sen att dom har, dom har inte den bara att…jag, jag, jag hela tiden, utan det är liksom…se till att alla 
hänger med…(fritidshem nummer sex)  

De flesta respondenterna nämner även negativa sidor av föreningslivet. Då handlar det främst om den 

elitsatsning som börjar redan i tidig ålder och stress över att behöva prestera och ha för mycket aktiviteter. 

Exempel på detta: 

…men det är ju om det blir för mycket som det är för negativt…om det blir prestation och dom kän-
ner att dom inte…aa, om dom blir stressade över saker…dom måste med på matchen eller mås-
te…och just det här kan jag känna då, att om det blir…du är sju år och det blir sån prestations…alltså 
det här att här ska vi vara bäst och nu satsar vi…(fritidshem nummer nio)  

…sen så hoppas man att föreningslivet inte heller lägger tyngdpunkten på prestation att du ska ja… 
utan att det är något som man kan ha med sig i livet, det är ju det…att man inte blir bortgallrad då…i 
tio, elva, tolvårsåldern när man är som känsligast då…och så kommer man till högstadiet och har ing-
enting igen då, då är det så lätt att man hamnar i andra saker…(fritidshem nummer elva) 

För att sammanfatta använder vi oss av detta citat:  

Mm…alltså den effekten man absolut hoppas på att det ska leda till det är ju att barnen får en fortsatt 
fritid alltså…eh, ett intresse för det dom har varit med…och att det ger dom en meningsfull fritid när 
dom slutar på fritids…(fritidshem nummer tre) 
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Nedan följer en diskussion där vi till att börja med reflekterar kring vår valda metod, dess brister respekti-

ve positiva delar. Därefter reflekteras kring undersökningens resultat kopplat till bakgrund samt egna tan-

kar. 

 

Eftersom undersökningen handlar om att tolka det datainsamlade materialet anser vi att en kvalitativ 

forskningsansats var det bästa alternativet. För att få bästa möjliga material till att kunna besvara våra frå-

geställningar valde vi att intervjua. Vi valde att intervjua parvis för att vi skulle kunna komplettera varandra 

och på så sätt få ut mer information under varje intervju. Däremot var det tre av intervjuerna som vi inte 

hade möjlighet att genomföra två och två, då intervjuade vi var och en för sig. Då dessa intervjuer inföll 

bland de sista upplevde vi att intervjuerna flöt på bra ändå eftersom vi nu hade vanan inne. Att vara två 

intervjuare upplevde vi som positivt då vi kunde komplettera varandra under intervjuns gång. Å andra 

sidan kan den intervjuade uppleva att denne hamnar i underläge, vilket i sig kan påverka intervjuns utfall. 

Detta var dock inte någonting som vi kände under någon av intervjuerna. Det som däremot verkade få 

vissa respondenter att känna sig obekväma var det faktum att intervjun spelades in. Dock verkade obe-

kvämligheten släppa ju längre intervjun pågick. Vid en intervju uppkom en intressant diskussion även efter 

det att intervjun avslutats. Då tillfrågades respondenten om denne kunde upprepa det som sagts för att 

kunna få det inspelat, så blev fallet. Det faktum att det under fyra av intervjuerna var två som blev inter-

vjuade hade både sina för- och nackdelar. Fördelarna var att de då hade möjlighet att fylla ut varandras 

svar, vilket vi kände var positivt då vi fick mer stoff. Dessutom verkade de vara avslappnade. Nackdelarna 

var att de emellanåt avbröt och pratade i mun på varandra, vilket försvårade transkriberingen av dessa fyra 

intervjuer. Transkriberingen överlag försvårades ytterligare då bandspelaren, trots att vi satt i enskilda rum, 

lätt tog upp ljud runt omkring. Efter att första intervjun genomförts och samma dag transkriberats insåg vi 

att ett par förändringar var nödvändiga för att kommande transkriberingar skulle underlättas och på så sätt 

bli ännu mer sanningsenliga. Förändringarna var att bandspelaren skulle placeras ännu närmre den inter-

vjuade och att vi inte skulle humma eller liknande innan den intervjuade avslutat meningen. Vi transkribe-

rade de intervjuer vi själva hade huvudansvaret för. Transkriberingarna utfördes samma dag som intervju-

erna ägde rum, vilket underlättade betydligt, då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Trots detta och ett 

antal tillbakaspolningar av bandet var det några få ord och delar av meningar som ändå var svåra att upp-

fatta. Vi gjorde så gott vi kunde genom att försöka räkna ut vad respondenterna sagt. Detta utelämnade 

däremot inga, för resultatets del, relevanta partier. Då vi ansåg att den pilotintervju vi genomförde innehöll 

intressant material beslöt vi oss för att även använda oss av den i resultatet. Vad gäller våra intervjufrågor 

är vi mer eller mindre nöjda. I efterhand har vi emellertid funderat kring huruvida vi skulle ha haft en fråga 

gällande respondenternas uppfattning om och vad de förknippar med begreppet förening, då vi under in-

tervjuernas gång upplevde att respondenternas uppfattning om föreningar skilde sig åt. Några förknippade 

föreningar direkt med idrott, medan andra inkluderade även andra former av föreningar som exempelvis 
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scouterna. Vi anser, vilket även framkommer i bakgrunden (Statistiska centralbyrån, 2003), att föreningar 

är så mycket mer än enbart idrott. Kanske är det så att om man själv är aktiv i någon förening, som exem-

pelvis en idrottsförening, så kopplar man automatiskt innebörden av förening till sina egna erfarenheter av 

föreningsliv. Detta är dock inget som vi tror påverkar undersökningens resultat nämnvärt, då vi anser att 

vi fått tillräckligt med stoff. Under bearbetningen av materialet insåg vi, att trots att vi försökte hålla oss 

objektiva och ställa öppna frågor, så är det lätt hänt att leda in respondenterna på ett visst tankespår. Hade 

exempelvis respondenterna angett negativa effekter av föreningsliv om det inte hade varit för att vi speci-

fikt hade frågat efter positiva och negativa effekter? Då de inte spontant nämnde negativa effekter så frå-

gade vi särskilt efter dem, då vi utav intresse ville se föreningsliv och dess effekter ur olika synvinklar. An-

nars var det aldrig så att vi medvetet ledde in respondenterna i våra tankebanor.  

En brist med denna undersökning skulle kunna vara att vi inte, innan kontakt med potentiella fritidspeda-

goger, var helt klara med vad vi egentligen menade med samarbete mellan fritidshem och föreningsliv, 

som var vår första formulering i syftet. Begreppet samarbete hakade i stort sett alla de fritidspedagoger vi 

kontaktade upp sig på. De flesta fritidspedagoger som vi sedan intervjuade kopplade vår fråga om samar-

bete till ett kontinuerligt samarbete. Vid bearbetning av materialet upplevde vi att samarbete inte var rätt 

ordval, då även vi kopplade detta begrepp till något kontinuerligt. Därför ändrade vi till begreppet sam-

verkan, vilket vi upplever innefattar även mer sporadiska utbyten av tjänster mellan fritidshem och före-

ningar. Begreppet samverkan upplevdes också lämpligare då det faktiskt inte förekom alls mycket konti-

nuerligt samarbete. På grund av att vi inte tänkte på att byta ord innan intervjuerna genomfördes, försökte 

vi mer ingående förklara för respondenterna vad begreppet samarbete kunde röra sig om. Hade vi använt 

begreppet samverkan och mer ingående förklarat vad vi menade med samverkan redan vid första telefon-

kontakten, skulle vi då ha fått annorlunda svar? Det skulle eventuellt medfört att vi från början kunde fått 

ett mer positivt urval som var vår första tanke. Möjligtvis hade vi då kunnat få ett bredare spektra över hur 

samverkan kan fungera samt dess betydelse. Trots detta anser vi att bra material har framkommit, vilket 

dessutom bearbetats väl genom att beskrivande kategorier formulerats, dessa innefattar vidden av respon-

denternas uppfattningar. 

 

Vi anser att undersökningens syfte kan besvaras utifrån det insamlade materialet. Sammanfattningsvis 

framgår av resultatet att alla fritidshem på något vis har samverkan med olika typer av föreningar. Före-

komsten av samverkan beror på var fritidshemmet är beläget samt olika slags hinder som fritidspedago-

gerna upplever finns inom verksamheten. Även barns uppväxtvillkor visar sig ha en avgörande roll för 

huruvida barn är föreningsaktiva. Respondenterna betonar att barns meningsfulla fritid är den tid som 

barnen själva får bestämma över. För att barnen ska ges möjlighet att hitta ett intresse, framhävs även att 

fritidshemmen bör ha ett brett utbud av aktiviteter som barnen får pröva på. Fritidspedagogerna påpekar 

dock att många barn av olika anledningar upplever stress, istället för samverkan med föreningsliv blir då 
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fritidshemmets roll att erbjuda barnen vila och avkoppling. Alla respondenter var övervägande positivt 

inställda till föreningsliv och de positiva effekter som deltagande i en förening innebär för barn och unga.  

Som framgår av resultatet hade alla fritidshem någon form av samverkan vilket var en positiv överraskning 

för oss, då vi vid första kontakt med fritidshemmen fick intrycket av att samverkan inte var något vanligt 

förekommande. Vi frågade oss hur det kommer sig att samverkan inte verkar vara så vanligt, eftersom det 

i Allmänna råd (Skolverket, 2007) tydligt framgår att barnen ska presenteras för närområdet inklusive dess 

föreningsliv. Det kan bero på tidigare diskussion kring ordval (se ovan). Kan det också vara så att det fak-

tiskt finns samverkan mellan fritidshem och föreningsliv utan att detta är något som fritidspedagoger re-

flekterar över? Vi antar att det i vissa fall kan vara så, då fritidspedagogerna under intervjuns gång kom på 

olika samverkansformer som de faktiskt hade. Det kunde handla om att dela ut informationslappar eller 

utbyte av lokal med mera. Flera av de intervjuade kopplade förening till någon form av idrottsförening. 

Vad fritidspedagogerna uppfattar som förening och även samverkan med dessa tror vi, som vi tidigare 

nämnt, har att göra med deras egna erfarenheter gällande eget deltagande i föreningsliv. Detta med tanke 

på att de respondenter som själva är eller har varit aktiva i en idrottsförening kopplade förening till idrott. 

Kanske har det också att göra med att de flesta barn och unga som är aktiva i någon förening är aktiva i 

just någon form av idrottsförening, vilket framgår av Statistiska centralbyrån (2005). Livsstilsföreningar, 

som nämnts i bakgrunden, innebär så mycket mer än bara idrott. Detta anser vi är viktigt att känna till för 

att de barn som inte har intresse för idrott, utan upplever andra saker som meningsfulla, inte ska förringas. 

Samverkan var något som respondenterna var positivt inställda till och flera av dem skulle vilja ha mer 

kontakt med olika föreningar. Däremot anger fritidspedagogerna att faktorer som tid, pengar, avstånd med 

mera hindrar dem från att skapa och utöka dessa kontakter. Trots att detta inte var något vi frågade efter 

kom dessa svårigheter kring samverkan upp under intervjuerna. Då det tidigare inte forskats mycket om 

fritidshems samverkan med föreningsliv, kunde vi inte styrka detta med litteratur. Vi tycker ändå att det är 

av vikt att diskutera, då i stort sett alla respondenter betonade någon form av svårighet vad gäller samver-

kan. Däremot nämner Statistiska centralbyrån (2004) och Norling och Gunnarsson (1994) olika hinder 

som finns och påverkar barns förutsättningar för att kunna utöva olika aktiviteter på sin fritid och att friti-

den för dem ska kännas meningsfull. Oavsett dessa hinder anser vi att fritidshemmen måste kunna skapa 

dessa förbindelser med föreningar, då faktiskt ett av fritidshemmets viktigaste uppdrag är att erbjuda barn 

en meningsfull fritid, vilket Skolverket (2007) tydligt framhäver. Vi menar att man som fritidspedagog ska 

kunna vara flexibel genom att kringgå dessa hinder och hitta andra lösningar. Kontaktar inte föreningar 

fritidshemmen får fritidspedagogerna istället vara den drivande parten och försöka bjuda in föreningar om 

de anser att faktorer som avstånd etcetera försvårar besök hos föreningen. Vi anser att fritidshemmets 

uppgift också är att hjälpa barn att kringgå hinder som kan finnas för barnet, genom att visa bredden av de 

aktiviteter som finns att utöva. Allting kostar inte pengar, alla behöver inte vara fotbollsproffs utan det 

finns något för alla, vilket även några av respondenterna poängterar. Vissa respondenter nämner även vik-

ten av att uppmuntra och hjälpa barn att komma i kontakt med föreningar, då de ser en talang eller ett 
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intresse hos dem. Vi anser att det som fritispedagog är av enorm vikt att vara lyhörd för barnen, det är ju 

faktiskt utifrån deras olika behov, intressen och erfarenheter som verksamheten ska utgå från. Trenden går 

enligt Haglund (2001) mot att fritiden i allt högre grad blir extremare på så sätt att människan mer och mer 

är beredd att lägga stora summor pengar för att få ut så mycket som möjligt av sin fritid. Vi tror även att 

mycket handlar om att hävda sin status genom sina fritidsaktiviteter, eftersom fritiden idag alltmer visar 

vilken livsstil man har och att man med den visar vem man är. Alla människor tillhör inte samhällets högre 

klass och har därför inte råd med detta. Ska då de barn vars föräldrar lever med sämre ekonomi inte ha 

rätt till en meningsfull fritid? Här vill vi återigen poängtera betydelsen av att presentera de aktiviteter som 

inte är alltför kostsamma. 

Att vara aktiv i föreningsliv menar de intervjuade, liksom forskare som Redelius (2002) och Trondman 

(2005), medför positiva effekter för barn och ungdomar. Däremot underströk flera av respondenterna att 

många barn är för aktiva, vilket vi tidigare inte reflekterat över så mycket. Vårt fokus låg istället till största 

del på att barn ska aktivera sig med något och därför propsade vi från början på att en samverkan mellan 

fritidshemmen och föreningslivet ska finnas. Efter sammanställningen av resultatet har vi emellertid insett 

att många barn redan är aktiva i olika former av föreningar och att en del fritidshem därför inte anser 

samverkan som något nödvändigt. Dessa fritidshem prioriterade, som framgår av resultatet, vikten av av-

koppling och ville därför dra ner på planerade aktiviteter. Frågan är då vad barn uppfattar som avkopplan-

de. De kan säkert tycka att spela fotboll är lika avkopplande som att slappa i soffan. Detta framkommer 

även av undersökningar gjorda av Statistiska centralbyrån (2004). Alla människor tycker och känner inte 

likadant och därför är det upp till varje individ vad som för denne upplevs meningsfullt. Aktiviteter kan 

lika gärna vara att sitta i lugn och ro och lyssna på musik och bara vara som att göra något fysiskt aktivt. 

Därför är det återigen viktigt att fritidspedagogerna känner av barngruppen och erbjuder stor variation av 

aktiviteter. Däremot menar Kelly och Freysinger (2000) att den avkopplande fritiden, som för dem inne-

fattar mer lättsamma aktiviteter så som tv-tittande, är obetydlig för den personliga utvecklingen och resul-

terar i en känsla av meningslöshet. Vi håller inte helt och hållet med om detta eftersom det är upp till varje 

individ vad som är stimulerande. Dessutom tror vi att en lugnare aktivitet kan vara utvecklande inom ex-

empelvis den sociala biten om det är flera individer som tillsammans utövar aktiviteten. Vi förmodar att 

även den kognitiva utvecklingen främjas vid aktiviteter som kräver tankeverksamhet. Liksom Norling och 

Gunnarsson (1994) anser vi att individer påverkas olika av en och samma aktivitet. Det är bara att gå till 

sig själv, man påverkas annorlunda gentemot andra i sin närhet av en viss aktivitet. Likaså påverkas man, 

beroende av omständigheter, olika av en och samma aktivitet. Exempelvis kan tv-tittande för en person 

oftast vara något avkopplande, men om detta under en period förekommer i stor mängd kan det istället 

kännas stressande, då individen kan uppleva panik av att inte ha gjort något av nytta. Vi, liksom respon-

denterna, tycker att det är viktigt att hitta en balans mellan olika slags aktiviteter, men även en balans mel-

lan graden av aktivitet hos barnen, alltså en balans mellan de barn som har för många aktiviteter och de 

som är inaktiva. Trondman (2008) tar även han upp vikten av en balanserad fritid, att individen känner sig 
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mindre stressad då denne upplever att tiden räcker till för att utöva alla sina intressen. Balansen anser vi är 

viktig för att barnen ska undvika olika former av stress, både fysisk och mental. Vi tror att både de barn 

som har för många aktiviteter men även de som är mer eller mindre sysslolösa kan uppleva stress då de 

sistnämnda kan känna sig stressade över att tillvaron kan kännas meningslös. Många av fritidspedagogerna 

ansåg att de har flertalet stressade barn som är uppbokade på sin fritid och aktiva i flera olika föreningar. 

På grund av detta prioriteras inte samverkan med föreningsliv på dessa fritidshem, men vi vill då upp-

märksamma att de barn som finns på fritidshemmet och kanske inte hittat något fritidsintresse inte får 

glömmas bort i massan. Alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. Vad innebär det då att ha en me-

ningsfull fritid? Som redan nämnts är meningsfull fritid något individuellt och alltså upp till var och en att 

bestämma vad som är meningsfullt. Respondenterna påpekar att meningsfull fritid för barn är barnens 

egen tid som de själva ska få bestämma över. Det de sysselsätter sig med under sin fritid ska frambringa 

välbehag och glädje. Kanske kan man tycka att samverkan då inte kan ge en meningsfull fritid för barnen 

om det är de vuxna som bestämmer över hur samverkan ska ske. Däremot menar vi att samverkan öppnar 

upp och ger barnen förutsättningar och ökade valmöjligheter att hitta något för dem intressant, som de 

själva kan välja att fortsätta med på sin fritid. Det kan handla om en aktivitet som de, utan denna samver-

kan, annars inte fått chans att pröva på eller inte ens visste fanns.  

Barn har olika förutsättningar att få kontakt med föreningar mycket beroende på olika uppväxtförhållan-

den, vilket framkommer av både respondenter och forskning (Nyberg, 2003). Barnets föräldrar har stor 

påverkan för vilken kännedom barnet har om föreningsliv. Om föräldrarna inte själva är eller har varit 

engagerade eller intresserade är sannolikheten stor att barnet aldrig varit i kontakt med någon förening. 

Detta utifrån egna erfarenheter, men även Trondman (2005) anser att så är fallet. Det är ju, liksom Eng-

wall och Söderlind (2003) påpekar, de vuxna i barnets närhet som till största del styr över vilka aktiviteter 

barnet kommer i kontakt med. Som framkommer i bakgrunden är undersökningens definition av fritid 

framförallt att den ska innebära fri tid för individen då inga krav ska finnas på barnet. Men om barnets 

fritid, i så pass stor utsträckning som vi kommit fram till, styrs av vuxna i deras närhet och andra uppväxt-

förhållanden är deras fritid då verkligen fri? Här vill vi återigen framhäva betydelsen av att fritidshemmet 

presenterar, framförallt för barn med sämre förutsättningar, föreningslivets rika utbud, inte minst för att 

det i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) anges att skola och fritidshem ska verka för att alla barn, 

oavsett hemförhållanden, ska ha en likvärdig utbildning. Även Riksidrottsförbundet (2007b) trycker på 

vikten av samverkan med föreningsliv i skol- och fritidshemsverksamheten för att barn ska kunna pröva 

på olika former av aktiviteter. För att barnen ska få ta del av ett så brett utbud som möjligt bör fritids-

hemmen presentera även något mer udda aktiviteter som dart, fiske, någon form av dans, schack med 

mera. Det som vi reflekterade över var att många respondenter enbart pratade om de vanligaste fritidssys-

selsättningarna. Beror detta på bristande erfarenhet och kunskap i vad som finns att tillgå eller var det bara 

så att de omedvetet exemplifierade de föreningsaktiviteter som är vanligast? 
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Resultatet visar att beroende på vilket område barnet är bosatt i samt var fritidshemmet är beläget kan fö-

reningslivet komma att spela olika roll för barn. Detta var inte en del av undersökningens syfte, men då 

det framgick så tydligt anser vi att det är viktigt att belysa. Som bland annat framgår av Trondmans (2005) 

forskning är barn med höginkomsttagande föräldrar mer aktiva inom föreningsliv, detta framkommer 

även från respondenter vars fritidshem är belägna i mer välbärgade områden. Anledningen till detta tror vi 

kan handla om att dessa familjer har råd med dyra aktiviteter och har tillgång till bil som underlättar trans-

port till och från aktiviteter. Fast å andra sidan ställer vi oss frågan varför barnen är mer föreningsaktiva i 

välbärgade områden, då de faktiskt har råd med saker som datorer och andra former av tekniska under-

hållningsprylar. Är det även så att dessa föräldrar är mer engagerade i föreningar än vad medel- och lågin-

komsttagande föräldrar är, med tanke på att föräldrars engagemang i föreningsliv faktiskt påverkar barns 

utövande av aktiviteter? Utifrån denna undersöknings material är det i dessa välbärgade områden som fri-

tidshemmen har minst samverkan med föreningsliv. Anledningen till detta är fritidspedagogernas uppfatt-

ning om att barnen på dessa fritidshem har alldeles för mycket aktiviteter på sin fritid. Detta tror vi har att 

göra med att utbudet av aktiviteter och föreningsliv är större för dessa barn då deras föräldrar har ekono-

min som krävs för att kunna bekosta utrustningar, avgifter etcetera som krävs för att kunna delta i vissa 

föreningar. Som exempel på en dyr aktivitet angav en respondent ishockey. För de barn som inte naturligt 

genom familjen kommer i kontakt med föreningar har fritidshemmet en mer betydande roll i samverkans-

frågan, det kan gälla fritidshem som finns i områden med många låginkomsttagare och där även invandrar-

tätheten kan vara stor. Fritidshem som ligger i mer invandrartäta områden tenderar att satsa mer på sam-

verkan, då fritidspedagogerna här känner att det är nyttigt för barnen att integreras med övriga samhället. 

Framförallt en respondent framhöll detta. Det framgick inte från materialet men vi tror det kan vara så att 

dessa barn inte får nog med stöd hemifrån till att delta i olika föreningar. Trondman (2005) och Statistiska 

centralbyrån (2005) tar upp att de barn vars föräldrar är låginkomsttagare i mindre utsträckning är före-

ningsaktiva. Dessutom visar Statistiska centralbyrån (2005) att barn med föräldrar av utländsk härkomst 

också är mindre engagerade, vilket verkar styrka vår tolkning kring områdets betydelse för fritidhemmets 

samverkan.   

Som vi fått fram av undersökningens material kan samverkan se väldigt olika ut. Hur den ser ut anser vi 

inte spelar någon större roll utan det viktigaste är att den finns och att fritidspedagoger är medvetna om 

vilken betydelse den kan ha för barn, deras utveckling och upplevelse av att ha en meningsfull fritid. Re-

spondenterna tycker, både de som arbetar på ett fritidshem beläget i ett välbärgat område eller i ett in-

vandrartätt område, att föreningsliv skapar gränsöverskridande möten och är nyttigt för barn då de får 

möjlighet att träffa barn med andra levnadsförhållanden. Vi instämmer med respondenterna och menar att 

dessa möten i föreningslivet kan vara ett led i ett förebyggande arbete mot eventuell brottslighet och främ-

lingsfientlighet på flera områden. Även Berggren (2000) understryker att barn på detta sätt lär sig visa re-

spekt och får ökad förståelse för människor och deras olikheter. Föreningslivet fungerar enligt responden-

terna som en slags fostran och håller barnen sysselsatta så att de slipper ränna omkring, vilket även fram-
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går av Ungdomsstyrelsens (2006) analys. Vi instämmer med detta då vi genom egna erfarenheter upplevt 

oss formas av medlemmar och ledare i olika föreningar på ett positivt sätt, och på detta sätt växt som indi-

vider. Framför allt om det är en förening man varit aktiv i under en längre tid. Nilsson (1998) anser att en 

av huvudaktörerna till fostran är just föreningsliv. Som tidigare nämnts är tendensen stor att barn och 

unga hoppar av sina aktiviteter. Oavsett anledning till att barn hoppar av och inte längre har någon syssel-

sättning tror vi, liksom framgår i resultatet, att dessa barn och ungdomar lättare hamnar i fel kretsar. Ge-

nom fostran från föreningsliv gynnas både individ och samhälle, då vi tror att deltagande i föreningsliv 

förebygger uppkomsten av eventuella problem som kriminalitet och psykisk ohälsa. Detta åskådliggörs 

även av Ungdomsstyrelsen (2006). Ser ledare en tendens till potentiella problem hos ett barn hoppas vi att 

man inom föreningen kan hjälpa barnet, vi hävdar att detta också är ett sätt för samhället att på längre sikt 

spara resurser.  

Som framgår av både respondenter och Liljegren (1998) finns en antydan att barn slutar med sina aktivite-

ter i allt lägre åldrar. En bidragande orsak är den elitsatsning som i dagens samhälle påträffas allt längre ner 

i åldrarna, vilket för barnen kan innebära press och tvång istället för glädje och lek. Detta anser vi är helt 

absurt då vi själva har stött på problemet och sett konsekvenserna av detta, men även då vi under utbild-

ningens gång har insett vikten av lekens betydelse för barns utveckling. Istället för att låta barn vara barn 

verkar det mer handla om att alltid behöva prestera och vara bäst. Då kanske det inte är så konstigt att 

vissa barn väljer att hoppa av om de inte känner någon glädje i sin sysselsättning utan enbart en massa 

krav. Norling och Gunnarsson (1994) ser barns upplevelse av tvång som det avgörande för huruvida ef-

fekterna av aktiviteten kommer bli positiva eller inte. För oss är det ganska självklart att effekterna blir 

mindre positiva om en aktivitet enbart utförs på grund av tvång. Genom egna erfarenheter menar vi att 

barnet då kan utveckla agg gentemot aktiviteten men också mot föräldrarna. Vi tror att många barn påver-

kas av kompisar och föräldrar, vilka för många blir en inkörsport till föreningslivet. Detta antyds även i 

resultatet och Norling och Gunnarsson (1994) beskriver detta som en yttre motivation, men för att behålla 

sitt intresse för och fortsätta utöva aktiviteten ifråga krävs att barnet utvecklar en inre motivation. Med 

andra ord att man själv vill och inte för att man känner tvång från andra. Respondenterna påpekar att även 

ledarna har betydelse för huruvida barns motivation finns till att fortsätta eller inte. Under olika aktiviteter 

som vi själva utövat under vår uppväxt har ledarna spelat en avgörande roll, då vi hos dem upplevde brist 

på både kunskap och rättvist bemötande bidrog det till att vi slutade. Då Redelius (2002) menar att le-

darrollen i en förening inte styrs av uppsatta mål anser vi att ledarna trots detta måste vara kapabla att leda 

en barngrupp. Det hjälper inte att bara vara bra på samt ha kunskap om ämnet, utan som ledare anser vi 

att man även bör vara pedagogisk i sin ledarroll. Fanns resurserna så känner vi att det borde satsas på ut-

bildning av ledare inom föreningsliv, detta då det visat sig att ledarna har en så pass viktig betydelse. Även 

Liljegren (1998) understryker vikten av att satsa på utbildning av ledare.   

Många av fördelarna med föreningsliv som nämnts, ligger till grund för även långsiktiga effekter, exempel-

vis genom att de unga som är föreningsaktiva kan få fördel av detta på arbetsmarknaden. Detta framhåller 
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vissa respondenter och styrks även av Bjurström (2000) och andra forskare. Vi tänker att föreningsliv trä-

nar individer i att fungera i sociala sammanhang så som att lära sig passa tider, fungera i samspel med 

andra, lära sig regler och normer, våga ta för sig med mera. Då samhället idag kräver egenskaper som des-

sa verkar det vara en klar fördel att vara eller ha varit med i någon form av förening.  

Trots att många fritidshem inte ansåg sig ha så mycket samverkan med föreningsliv framhävde responden-

terna ändå vikten av fritid och dess betydelse för barnen. Forskning (Berggren, 2000; Redelius, 2002; Ung-

domsstyrelsen, 2001 med flera) visar som sagt att deltagande i föreningsliv medför mycket positivt för in-

dividen som exempelvis social kompetens, möte med andra kulturer, fostran, kunskap och allmänbildning 

med mera. Alla dessa fördelar med fritid och föreningsliv har även poängterats mer eller mindre av samtli-

ga respondenter. Därför tycker vi att samverkan med föreningsliv bör vara ett naturligt inslag i fritids-

hemmets verksamhet vilket även understryks av Skolverket (2007). Detta för att alla barn, vilket fram-

kommer av Friberg och Jonsson (1999) och Statistiska centralbyrån (2003), ska få möjlighet att hitta ett 

eget livslångt intresse och på så sätt kunna utvecklas som människa. Detta för att fritiden, om den utnytt-

jas väl, mer och mer hjälper individen att hitta och utveckla en identitet.  

För att ha en meningsfull fritid behöver den enskilde självklart inte vara aktiv i någon förening, men då ett 

aktivt föreningsliv medför så mycket positivt, anser vi att samverkan ger barn och unga bra förutsättningar 

att skapa nya konakter, skaffa kompisar etcetera. På så sätt underlättar föreningslivet för barn att kunna 

skapa sig en meningsfull fritid. Just det här med kompisar poängterades starkt av flera respondenter. 

Trondman (2008) betonar vikten av socialt umgänge då det bland unga prioriteras högt samt bidrar till 

minskad stress bland barn och ungdomar. Därför anser vi att föreningslivet är så viktigt då detta är en are-

na som möjliggör att livslånga vänskapsband upprättas. Vi vet ju alla att vänner är en av de viktigaste fak-

torerna för att vi ska må bra. På basis av respondenter och forskning vill vi sammanfattningsvis poängtera 

att fördelarna med att vara medlem i en förening är så pass många och bra att vi därför tror att fritids-

hemmets samverkan med föreningsliv bidrar till att barn utvecklar en meningsfull fritid, vilket som sagt är 

ett av fritidshemmets viktigaste uppdrag.   

 

Vad som är meningsfull fritid för människor kan som sagt skilja sig åt, därför skulle det vara intressant att 

även undersöka detta utifrån föreningslivets perspektiv. Med andra ord hur ledare inom olika slags före-

ningar uppfattar barn och deras meningsfulla fritid. Vad gör föreningar för att få barn och ungdomar fö-

reningsaktiva? För att få en ännu större förståelse kring barn och vad som gör deras fritid meningsfull 

skulle det även vara intressant att självklart intervjua barnen själva. För att få en djupare förståelse för hur 

områden och uppväxt påverkar barn gällande deras fritid skulle intervjuer kunna genomföras med föräld-

rar men även med fritidspedagoger på nytt.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 Vad innebär begreppet ”meningsfull fritid” för dig/er? 

 

 Vad gör ert fritidshem för att barnen ska få en meningsfull fritid? 

 

(VI BERÄTTAR OM VAD SOM STÅR I ALLMÄNNA RÅD…) 

Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Ge-

nom att skapa kontakt och samverka med kommunens allmänna fritidsverksamheter för barn och 

ungdom samt med kultur- och föreningslivet kan man uppmuntra och väcka intresse hos barnen 

att utveckla fritidsintressen som de senare kan delta i när de slutar på fritidshemmet (Skolverket, 

2007, s. 23). 

 Finns det något samarbete mellan ert fritidshem/er skola och föreningsliv?  

 

- Hur ser detta samarbete ut? (är det föreningen/föreningarna som kommer hit och presenterar 

sig eller åker ni till dem?) 

- Är du/ni nöjda över hur samarbetet ser ut eller är det något som du/ni skulle vilja förändra? 

- Vem tog initiativet till ett samarbete? Var det föreningen som kontaktade er, förälder, fritids-

pedagogen, idrottsläraren eller någon annan på skolan? 

 

- Finns det någon anledning till att inget samarbete finns? 

- Är det något som ni skulle vilja uppta eller något som ni haft tidigare? 

 

 Vad anser du/ni att ett samarbete med föreningslivet skulle kunna leda till? Kort- och långsiktiga 

effekter? Positiva/negativa? 

 

 Anser du/ni att det finns behov av samarbete med föreningsliv? Varför/ Varför inte? 

 

 Vet du/ni om det är många av barnen som är aktiva i en förening på sin fritid? 

 

 Märker du/ni någon skillnad på de elever du/ni vet är engagerade på fritiden och de som inte är 

det? Beskriv! 


