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1 Inledning  

I Skollagen (SFS, 2008:800) går det läsa att fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och i Allmänna 

råd för fritidshem (Skolverket, 2014) beskrivs att hänsyn ska tas till elevens egna intressen och erfarenhet-

er. Detta uppdrag kan med tanke på förutsättningarna se väldigt olika ut. Under vår utbildning till grundlä-

rare med inriktning mot arbete i fritidshem har vi under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen 

(VFU) fått möjligheten att möta flera olika fritidshem. Genom VFU perioderna har vi fått uppleva att för-

utsättningarna för de olika fritidshemmen varierar. Mindre verksamheter på landsbygden har kanske bara 

ett tjugotal elever medan fritidshem i städer kan ha över hundra inskrivna elever i verksamheten. Situat-

ionen har uppmärksammats av Skolverket (2015) som menar att just de stora elevgrupperna är ett hinder 

för att nå målet med att erbjuda en meningsfull fritid. Vidare menar Skolverket att kvaliteten blir lidande i 

stort. Nu ställs kravet att staten och huvudmännen ska göra något åt situationen på fritidshemmen. Skol-

verket menar att fritidshemmets uppgifter borde finnas med i läroplanen för att tydliggöra fritidshemmets 

uppdrag.   

Även om fritidshemmet hör till den icke obligatoriska delen av utbildningssystemet har många elever inget 

annat val än att vara där då deras föräldrar arbetar eller studerar. Allt fler skolbarn tillbringar tiden före 

och efter skoldagen på ett fritidshem. Statistik visar att hela 83 % av 6-9 åringarna var inskrivna som elev 

på ett fritidshem under hösten 2014 (Skolverket, 2015). Samtidigt som elevgrupperna blir större minskar 

personaltätheten (Skolverket, 2015), något som påverkar i vilken mån personalen har möjlighet att anpassa 

verksamhet utefter elevernas egna intressen. Samtidigt har vi upplevt under våra VFU perioder att elever-

na trivs på fritidshemmen, men trots detta upplever vi att det är svårt att anpassa verksamheten till varje 

individs intressen när det är stora elevgrupper. 

Qvarsell (2012) menar att det är skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv. Detta förklarar hon ge-

nom att barns perspektiv kommer från individen själv det handlar om att eleverna själva får klargöra sitt 

tyckande. Medan barnperspektivet förklaras som vuxnas generella åsikter om vad som är bäst för barn. Vi 

vill närma oss barnperspektivet och studera hur eleverna själva upplever sina möjligheter att påverka fri-

tidshemmetets innehåll.  

Vilka kan bäst svara på om fritidshemmen lyckas med att erbjuda en meningsfull fritid som utgår från ele-

vernas egna intressen om inte eleverna själva? 
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2 Bakgrund 

I denna del av arbetet redogörs för fritidshemmets historia, fritidshemmets uppdrag och dess demokra-

tiska uppdrag i förhållande till styrdokument. Sedan redogörs för forskning som berör demokrati, infly-

tande och meningsskapande i fritidshemmet.  

Den forskning kring elevdemokrati som presenteras nedan är från en bredare skolkontext än bara fritids-

hem då studier som fokuserar enbart på fritidshemmet är begränsat. Detta för att det är ont om forskning 

som berör demokrati eller elevinflytande på fritidshemmet i dagsläget. Almgren (2006) menar att elevde-

mokrati tycks vara ett svenskt fenomen då det är ett ämne där det finns ganska gott om svenska studier 

medan det endast finns ett fåtal internationella. 

I texten används begreppet lärare i mening av en lärare på fritidshem, vilket kan vara en fritidspedagog, 

lärare i fritidshem eller grundlärare med inriktning fritidshem.  

2.1 Fritidshemmets historia 

Sedan slutet av 1800-talet har det funnits ett behov att organisera någon form av omsorg för de skolbarn 

vars föräldrar fortfarande arbetade då barnen slutade skolan för dagen (Rohlin, 2012; Skolinspektionen, 

2010). Hur omsorgens innehåll och struktur har sett ut har varierat över tid i förhållande till vad samhället 

har ansett vara viktigt. I Arbetsstugorna, som var den första formen av skolbarnsomsorg, låg fokus på att 

forma eleverna till goda arbetare och goda medborgare. Detta ledde till att det erbjöds aktiviteter i form av 

enklare arbeten som korgbinderi och sömnad (Nygren, 2012). Personalen hade i uppdrag att fostra elever-

na och hålla dem borta från ”gator” och kriminalitet. I början av 1930-talet kom arbetstanken att förkastas 

helt och det ansågs att eleverna var i behov av rekreation efter en lång skoldag. Den skolfria tiden kom i 

stället att kallas för eftermiddagshem och som hörs på namnet skulle verksamheten komplettera hemmets 

lugna vrå och den tid som eleverna kom att tillbringa där fylldes med rekreation och fria aktiviteter (Roh-

lin, 2012). Att fritidshemmet ska erbjuda eleverna rekreation finns kvar än idag (SFS 2010:800). 

Från mitten av 1990-talet genomfördes förändringar som var startgropen för den utveckling som ledde till 

att fritidshemmet idag ser ut som det gör. Bland annat kom fritidshemmets uppdrag att ändras från att 

tidigare haft som uppgift att kompletterat hemmet till att komplettera skolan. Senare samma årtionde kom 

Utbildningsdepartementet att ta över tillsynsansvaret för fritidshemmen från Socialdepartementet (Rohlin, 

2012). Som en konsekvens av kommunaliseringen av skolan och kommunernas behov av att kostnadsef-

fektivisera flyttades fritidshemmet in i skolans lokaler, lokaler som efter skoltid annars stod tomma (Roh-

lin, 2011). Rohlin (2012) menar att regeringens mål med förändringarna var att skapa en helhetssyn på 

barnens utveckling och lärande med syfte att maximera inlärningen och utvecklingen. Författaren förklarar 

vidare att synsättet bygger på att barnens sociala liv och att de kunskaper som tillägnas i skolan komplette-

rar varandra, detta för att ge barnet möjlighet att bilda en djupare förståelse.   
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2.1.1 Fritidshemmets uppdrag  

I Skollagen (SFS 2010:800) står det bland annat att ”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.”(s.87). Det har dock funnits kritik mot att styrdo-

kumenten varit otydliga och Skolinspektionen (2010) menade att otydligheten påverkade kvaliteten i fri-

tidshemmen negativt och som ett resultat av kritiken kom 2014 en ny version av Allmänna råd för fritids-

hem (Skolverket, 2014).  

Vad en meningsfull fritid kan vara förtydligas något i Allmänna råd för fritidshemmet med kommentarer 

(Skolverket, 2014) där det står att ” Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verk-

samheten är trygg och stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfa-

renheter”. (s.32) Utöver den formuleringen förtydligas i de nya allmänna råden att elevgrupperna och ele-

vernas intressen förändras över tid och att lärarna kontinuerligt bör inventera verksamheten för att kunna 

anpassa den efter elevernas intressen. 

I Skollagen (SFS 2010:800) står att utbildningen på fritidshemmet ska ske utifrån en helhetssyn på eleven 

och dennes behov.  Forskning visar att elever på fritidshem som har en god kvalitet där det finns ett gott 

samarbete med skolan lyckas bättre i skolan än elever på fritidshem med låg kvalitet och utan nämnvärt 

samarbete med skolan (Isaksson, 2013).  Rohlin (2013a) menar att det som varit signifikativt för fritids-

hemmet och som skiljt fritidshemmet från skolan är att verksamheten har använt sig av estetiska lärpro-

cesser som verktyg för elevernas utveckling och lärandeprocesser. 

2.1.2 Att arbeta med fritidshemmets uppdrag 

Skolverkets (2015) statistik över elever och personal på fritidshemmen i Sverige hösten 2014 visar att den 

genomsnittliga gruppstorleken stadigt har ökat sedan 1990-talet då snittet låg då på 17,8 elever. Hösten 

2014 var medelantalet elever i en fritidshemsgrupp 41,1 stycken. Att grupperna blivit stora beror till stor 

del på att det i Skollagen (SFS 2010:800) inte finns någon reglering för hur många elever som anses lämp-

ligt på en fritidsavdelning. I stället är det upp till huvudmannen att avgöra lämplig gruppstorlek. Dock står 

det att läsa i Allmänna råd för fritidshemmet med kommentarer (Skolverket, 2014) att mindre elevgrupper 

är att föredra då eleverna får svårt att överblicka alla relationer i större grupper, men inte heller där finns 

någon indikation på vad som skulle kunna anses som lämplig gruppstorlek. Löfdahl, Saar och Hjalmars-

sons (2011) forskning visar att på fritidshem med stora elevgrupper blir verksamheten lidande. Lärarna får 

då vänta på att ett antal elever går hem, innan det blir en hanterbar gruppstorlek och de kan bedriva verk-

samheten på ett sätt som är förenligt med styrdokumenten. De reflekterar utifrån resultatet att vissa elever, 

mer precist de som går hem tidigt, går miste om aktiviteterna. Innan gruppen blivit hanterbar handlar lä-

rarnas sysslor mest om att hantera logistik av elever, räkna in elever och ha koll på vem som ska gå hem. 

Vidare visar Närvänen och Elvstrands (2014) forskning att lärare i fritidshem upplever att tidsbrist är ett 

stort hinder för verksamheten. Lärarna beskriver hur de får agera hjälplärare under skoldagen och detta 

medför att planeringen av fritidsverksamheten blir lidande, de beskriver även att de i vissa fall undervisar i 
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klassen för att sedan återvända till fritidshemmets aktivitet. Enligt Skolverkets (2014) allmänna råd för fri-

tidshem är det rektors ansvar att se till att lärare i fritidshems uppdrag i skolan inte går ut över kvaliteten 

på fritidshemmet.     

Av Skolinspektionens (2013) granskning av skolors kvalitetsarbete framkommer att fritidshemmen i 

många fall misslyckades med att erbjuda en verksamhet som ger tillräckligt med kunskap och stimulans till 

eleverna. En bidragande faktor till varför fritidshem misslyckas med att erbjuda elever en meningsfull fritid 

är de stora elevgrupperna och att det är låg lärartäthet, något som Närvänen och Elvstrands (2014) forsk-

ning bekräftar. Vidare menade Skolinspektionen att det i många fall saknas möjligheter för lärarna i fri-

tidshem att samverka med skolans lärare, något som är en förutsättning både för att kunna få en helhets-

bild av elevens utveckling och lärande, för att kunna komplettera skolans innehållsmässigt (Skolinspekt-

ionen, 2013). 

2.2 Fritidshemmets demokratiuppdrag 

Demokrati betyder folkstyre (Nationalencyklopedin, 2015). Pihlgren (2011) menar att begreppet är vitt 

och omfattar bland annat hur en stat styrs, medborgarrättigheter och rättssäkerhet. Begreppet demokrati 

används med betydelsen att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt att göra sin röst hörd. 

Begreppet elevdemokrati kommer i uppsatsen att användas för att förtydliga att det är elevernas rättigheter 

som avses.  

2.2.1 Demokratiuppdraget 

I Skollagen (SFS 2010:800) går det läsa att syftet med utbildningen är att ”förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på”. (s.16) Att skolans uppgift är att fostra eleverna till demokratiska medborgare är en skyldighet 

som funnits med sedan andra världskriget då man insåg vikten för ett samhälle att ha demokratiska med-

borgare (Almgren, 2006, Pihlgren, 2011). Fostran i kombination med kontinuerlig utbildning kring demo-

krati är viktiga faktorer för att skapa ett demokratiskt samhälle där varje individs röst är lika mycket värd 

(Arnér, 2009).  

Det fanns kritik mot att den tidigare läroplanen Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 1994) inte beskrev hur lärare och rektorer skulle arbeta för att 

uppnå demokrati i skolan utan lämnade uppdraget öppet för tolkning (Almgren, 2006). I nuvarande läro-

plan Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på”, 

vilket även det beskriver demokratiuppdraget generellt. (s.7) Hjalmarsson (2011) förtydligar att arbetet 

med det demokratiska uppdraget vilar på följande tre grunder: att lära eleverna om mänskliga rättigheter 

och demokrati, att ge dem möjlighet att utöva inflytande och delaktighet samt att utveckla demokratisk 

kompetens. Vidare menar författaren att även om det är individen själv som utvecklar demokratisk kom-

petens utifrån sina förmågor och kompetenser, är det i sociala sammanhang där det ta får sin betydelse 
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och prövas. Thornberg och Elvstrand (2013) menar att skolan kan liknas vid ett samhälle i miniatyr där 

skolans regler kan liknas vid vårt samhälles lagar. Vidare menar författarna att det är viktigt att skapandet 

av regler sker i demokratisk anda genom att lärare och elever tillsammans kommer överens om dessa. I 

Skollagen (SFS 2010:800) står det att eleverna ska vara delaktiga i att skapa regler för verksamheten, även 

om rektor står för det slutgiltiga beslutet om vad som ska gälla i verksamheten. Elvstrand (2009) menar att 

det är en förutsättning att eleverna har kunskap om sina demokratiska rättigheter för att kunna utöva dem. 

Elevernas arbete med demokrati är en process där de bör få öva sig på att uttrycka sig, ta beslut, genom-

föra beslut och följa beslut (Berg, Forsberg, Hedman, Helmerson, Johansson, Nilheim och Stöpfgeshoff, 

2011; Pihlgren, 2011). 

2.2.2 Arbeta med demokrati  

Arnér och Sollerman (2013) menar att det är viktigt att lärarnas arbete genomsyras av ett demokratiskt 

förhållningssätt för att de ska lyckas med uppgiften att lära ut de demokratiska grunderna. Berg et al., 

(2011) menar att arbetet med demokrati ska ses som en process där eleverna får öva på alla moment från 

att själv uttrycka sin åsikt till att ta beslut och sedan genomföra dessa. Almgren (2006) skriver att lärarna 

själva kan vara ett hinder för demokrati. Detta genom att de är motvilliga till att ge eleverna mer infly-

tande, med förevändningen att om eleverna får mer inflytande förlorar de själva makt i klassrummet. En 

annan faktor som Arnér (2009) menar är viktig i arbetet med demokrati i skolorna är att skolledningen 

aktivt arbetar för ett öppet klimat. Författaren menar att det är viktigt att skolledningen skapar utrymme 

för ny personal som är nyutbildad. Detta för att de har med sig den senaste forskningen i sin utbildning. 

Vidare förklarar hon att det riskerar att bli en diskurs på skolan där gamla traditioner blir det som formar 

verksamheten om inte skolledning möjliggör för ny personal att arbeta utifrån de senast forskningsrönen. 

För att motverka arbetssätt som bygger på gamla traditioner och tyckande har det skett en förändring i 

Skollagen (SFS 2010:800) och numera ska all undervisning vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfa-

renhet. 

Thornberg och Elvstrand (2013) och Elvstrand (2009) menar att den sociala hierarki som finns i elevgrup-

per kan vara ett hinder i arbetet med demokrati då de som anses populära och har en hög status i gruppen 

tenderar att få mer inflytande än de som inte har lika hög status. Observationer som författarna gjort visar 

att de elever med hög status inte bara har mer talutrymme vid formella situationer som klassråd, utan även 

i situationer som anses som informella som förslagslådor domineras användandet av de eleverna med hög 

status. Detta får som konsekvens att dessa elever får en högre grad av inflytande och således blir inte alla 

röster lika mycket värda utan de populära elevernas röster väger tyngre i sammanhanget. Thornberg och 

Elvstrand (2013) menar därför att det är viktigt att diskutera demokrati i relation till såväl formella som 

informella situationer i skolan. 

En grundförutsättning för demokrati är tanken att alla människor är lika mycket värda (Arnér & Soller-

man, 2013). Genom att lärarna för en dialog med eleverna om hur de vill bli mötta och hur de ska bemöta 
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andra finns möjlighet för eleverna att utveckla empati och lära sig att vara lyhörda i mötet med andra. Det 

är även viktigt att lärarna visar förståelse för att elever kan uttrycka sig på fler sätt än enbart det talade 

språket och i arbetet med att förhöra sig om en elevs åsikt bör de därför se lyssnandet som en aktiv hand-

ling där även hänsyn tas till kroppsspråk (Berg et al., 2011).  

Englund (2000) menar att en dialog i form av deliberativa samtal är ett sätt att arbeta demokratiskt i sko-

lan. Samtalsformen fokuserar på att eleverna ska få redogöra sin uppfattning och samtidigt ta del av andras 

och genom detta kunna värdera olika ställningstaganden med hopp om att kunna enas om gemensamma 

värden och normer (Thornberg & Elvstrand, 2013). Kritiker menar dock att deliberativa samtal gynnar de 

som är goda talare, behärskar retoriken och vågar tala inför en grupp människor, och att det nästintill är 

omöjligt att få sådana samtal att fungera smidigt i en skolklass på närmare trettio elever (Thornberg & 

Elvstrand, 2013).  

2.3 Elevers inflytande i fritidshem 

Med begreppet inflytande menas ”möjlighet att påverka viss utveckling” (Nationalencyklopedin, 2015). I 

skolkontext menar Arnér (2009) att det finns en variation av hur begreppet inflytande tolkas och förstås. 

Elevinflytande, delaktighet, elevdemokrati, medbestämmande och medinflytande är några av de variationer 

som nämns. Begreppet inflytande kommer att användas i mening av elevers möjlighet att påverka. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ska elevernas inflytande ställas i förhållande till elevens mognad och ålder och 

öka i takt med att dessa faktorer ökar. Detta är dock inte helt enkelt då elevgrupperna inte är homogena 

utan det finns variationer av mognadsgrad inom gruppen vilket medför att en del elever får för mycket 

inflytande och ansvar i förhållande till deras mognadsgrad och andra riskerar att få för lite (Almgren, 

2006). På fritidshemmet förekommer även ibland en variation i ålder som i vissa fall kan spänna sig över 

flera års skillnad vilket även det kan vara en faktor som försvårar för lärarna att hitta en lämplig nivå för 

hur mycket inflytande eleverna ska få ha i verksamheten. 

Arnér (2009) menar att det är viktigt att lärarna förklarar vad begreppet inflytande betyder då det annars 

kan vara ett hinder i sig att eleverna inte förstår betydelsen av ordet. Vidare menar författaren att det även 

är viktigt att lärarna arbetar aktivt med elevers inflytande för att de ska kunna bli delaktiga i undervisning-

en. Elvstrand (2009) menar att delaktighet socialt i elevgruppen är en förutsättning för delaktighet. Därför 

är det av vikt att lärarna arbetar med gemenskapen i elevgruppen. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att inflytande både kan förstås som en grundläggande vär-

dering och dels som en pedagogisk ansats. Inflytande som grundläggande värdering kan förstås i förhållande till 

Barnkonventionen som säger att barn har rätt till inflytande över sin egen situation (Unicef, 2009). Genom 

att arbeta med inflytande som en pedagogisk ansats gers möjlighet för eleverna att skapa en djupare förstå-

else av vad inflytande betyder både teoretiskt och praktiskt. Pihlgren (2011) menar att det finns en mot-

sättning i att hävda barnens rätt när verksamheten inte alltid tillåter detta. 
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Sedan FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) kom till 1989 har det blivit ett ökat fokus på att värna barns 

rättigheter både ur ett pedagogiskt och politiskt perspektiv. I barnkonventionen förtydligas att barn är ”in-

divider med egna rättigheter” (Unicef, 2009). Förutom grundläggande principer som att alla barn är lika 

mycket värda, barnets bästa alltid ska beaktas i beslut som rör barnet och barns rätt att yttra sig och få sin 

mening respekterad betonas även barns rätt till lek, vila och fritid. 

Som ett led i utvecklingen att värna barns rätt att yttra sig har det blivit fokus på barns perspektiv. Qvarsell 

(2003) menar att det bör göras skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv då det senare fokuserar på 

att ta reda på hur barnet som individ ser på ett specifikt ämne medan det tidigare kan förstås som att en 

vuxen antar barns perspektiv och då utgår från egna föreställningar om vad som generellt är bra för barn. 

Hon problematiserar kring barns rättigheter i förhållande till professionella som arbetar med barn och 

menar att om dessa utgår från sin generella bild av vad som är bra för elever kan det stå i konflikt med 

barnets rättigheter.  

2.4 Olika perspektiv på elevers meningsskapande på fritidshem 

I detta avsnitt presenteras olika aspekter av meningsskapande. Fritidshemmet har, som tidigare beskrivits, i 

uppdrag att skapa en meningsfull fritid för eleverna (SFS 2010:800). Skolverkets Allmänna Råd för fritids-

hem är ett bra arbetsmaterial att jobba med för att skapa en meningsfull fritid (Skolverket, 2015). Begrep-

pet att skapa mening handlar om att få en fördjupad förståelse eller ökad kunskap om en viss händelse och 

att det förstås och relateras till utifrån tidigare erfarenheter (Rohlin, 2013b). Således är det individen själv 

som avgör utifrån tidigare erfarenheter om ett tillfälle upplevs som meningsfullt.   

Att skapa mening och meningsfullhet är inte bara viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv på fritidshemmet. 

Ur ett psykologiskt perspektiv på lärande har medicinske sociologen Aron Antonovsky utarbetat en mo-

dell som används för att förklara psykologisk hälsa som kallas KASAM. Vilket är en förkortning av känslan 

av sammanhang (Jacobson, 2011). Modellen bygger på att de tre faktorerna begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet fungerar som skydd för individen mot psykisk ohälsa. Av de tre faktorerna anses meningsfullhet 

vara den viktigaste faktorn för individen då den är kopplad till motivation. Ju starkare KASAM en individ 

har desto större motstånd har denne att stå emot svårigheter i form av yttre faktorer som påverkar den 

psykiska och fysiska hälsan negativt. Svårigheter eller stressorer kan förstås som faktorer som påverkar indi-

viden negativt som stress, utanförskap, mobbning och utsatthet. Jacobsson (2011) menar att en miljö som 

fungerar som en skyddande faktor mot svårigheter för en elev kan vara en verksamhet där det finns trygga 

vuxna, där eleven blir bekräftad och där denne upplever ett sammanhang. Vidare menar hon att läraren i 

sig kan vara en skyddande faktor i sitt pedagogiska förhållningssätt, genom att arbeta med övningar som 

stärker elevernas självkänsla och arbetar förebyggande mot mobbning och utanförskap. Även goda samar-

betsmöjligheter mellan institutioner som skola, fritidshem, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri 

kan verka som en skyddande faktor mot svårigheter. Detta genom att verksamheter tillsammans kan skapa 

en helhetsbild av individens behov (Jacobsson, 2011).   
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Meningsskapande kan även ses ur ett lärandeperspektiv. Öksnes (2011) menar att lärares föreställningar 

om vad som bör vara meningsfullt för en elev inte nödvändigtvis upplevs av eleven själv. Det är heller inte 

självklart att en aktivitet som upplevs som meningsfull av individen är utvecklande och lärorik (Pihlgren, 

2011). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att det är skillnad på vad lärarna tror att elever 

behöver och vad de verkligen behöver. Det är därför viktigt att lärarna tar reda på elevens uppfattning för 

att få svar på frågan om fritidshemmet är meningsfullt för denne (Qvarsell, 2012). Klerfelt och Haglund 

(2011) menar att det finns för lite kunskaper om hur vardagen för elever på fritidshem ser ut, och att det 

är viktigt att nya kunskaper har sin utgångspunkt från barns perspektiv då det ur ett vuxet perspektiv blir 

antaganden om vad som generellt är bra för elever. Vidare anses inflytande vara en förutsättning för me-

ningsskapande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Även estetiska aspekter är viktiga delar av människors meningsskapande. Rohlin (2013b) menar att det är 

signifikativ för fritidshemmets verksamhet att stödja elevernas utveckling och lärande genom att arbeta 

med estetiska lärprocesser. Genom att ge eleverna möjlighet att använda sig av olika sätt att kommunicera, 

det kan vara drama, musik eller målning ges möjlighet till meningsskapande. Qvarsell (2012) använder sig 

av begreppet meningserbjudande för att förtydliga att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som kan bidra till 

meningsskapande men att det är individuellt hur det upplevs. 
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3 Syfte 

Studiens syfte är att skapa kunskap om vilka möjligheter elever i fritidshem anser att de har att påverka 

innehållet i verksamheten utifrån deras egna intressen. 

Frågeställningar i studien: 

 Hur kan eleverna påverka innehållet i fritidshemmet? 

 Hur kommer elevernas intressen till uttryck i fritidshemmets verksamhet? 
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4 Metod 

Studien är kvalitativ och utgår metodologiskt från sociokulturella perspektiv på människors samspel. Säljö 

(2000) skriver att grunden i det sociokulturella perspektivet handlar om vad individen tar med sig ifrån 

sociala situationer. Vidare förklarar Säljö att även om tanke och kommunikation är nära besläktad inom 

sociokulturellt perspektiv så kan de inte likställas med varandra. Det individen berättar är aldrig som vad 

denne tänker. Fokus ligger därför på hur individen berättar om ett visst fenomen. Kroksmark (2003) me-

nar att perspektivet innebär att människan ständigt befinner sig i en förändring och att dessa förändringar 

påverkas av de kulturella sammanhang individen befinner sig i.  

4.1 Fokusgrupper 

Då studien har ett sociokulturellt perspektiv är den utförd genom fokusgrupper med elever som datain-

samlingsmetod. Säljö (2000) skriver att genom att lyssna på andras beskrivningar av ett fenomen reflekte-

rar eleverna. Genom att använda fokusgrupper menar Bryman (2011) att forskarna kan få ut mycket data 

samt kan fördjupa sig inom ett visst ämne. Halkier (2010) förtydligar att gruppdeltagarna har en förförstå-

else av den kontext de befinner sig i som forskare inte är införstådd i. Gruppdeltagarna fungerar här som 

en tillgång då de kan ställa frågor till varandra under samtalets gång. Eleverna bidrog själva med fördju-

pande frågor till sina kamrater och fungerade även som resurser när de skulle hjälpas åt att förklara hur 

verksamheten fungerar. Tillsammans kunde de i samtalen beskriva en fördjupad bild hur verksamheten 

fungerar. Bryman (2011) beskriver att forskaren ska fungera som en moderator under samtalen i fokus-

grupper. Fokusgruppssamtalen utgick från semistrukturerade samtalsfrågor. Med detta menas att samtalen 

utgick från frågor som var formulerade utifrån studiens syfte, men ordningsföljden på dessa var fri att 

ändras utifrån respondenternas berättelser(bilaga 2). Det fanns även möjlighet att ställa fördjupande frågor 

och följdfrågor.  

4.2 Målinriktat urval 

Studien är utförd på en skola som ligger i utkanten av en mellanstor stad belägen i Sverige. Skolan har års-

kurs F-6 och sammanlagt är det ca 450 elever som går på skolan. Det finns tre fritidshem på den aktuella 

skolan och sammanlagt har dessa ca 140 elever inskrivna. Ett fritidshem har enbart elever inskrivna som 

går i förskoleklass medan de andra två har elever från årskurs ett till sex. I studien tillfrågades elever i års-

kurs tre om de ville delta. Detta för att majoriteten av dessa elever har flera års erfarenhet av fritidsverk-

samheten och troligtvis skulle ha mer att berätta som skulle kunna vara relevant för studien. En annan 

anledning till varför årskurs tre valdes var att det rent praktiskt hade varit tidsödande att leta upp elever 

från högre årskurser då de är relativt få i förhållande till den årskurs som valdes. Detta ses som vad Bry-

man (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Han menar att ett målinriktat urval sker när forskarna av-

gränsar sitt urval av respondenter utifrån på förhand ställda kriterier. 
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Samtidigt som arbetet med bakgrunden pågick togs kontakt med en av lärarna i fritidshem på den berörda 

skolan, redan då bestämdes ett datum som låg tre veckor fram i tiden för att besöka skolan och genomföra 

fokusgruppssamtalen. Veckan efter besökte en av oss studenter skolan för att ge elever och lärare mer 

information kring studien samt dela ut en samtyckesblankett (Vetenskapsrådet, 2002) till berörda elever. I 

och med att eleverna är under 15 år krävs det samtycke av både vårdnadshavare och elev. För att nå ut till 

många elever gjordes detta besök under skoltid, i slutet av skoldagen. Hade besöket gjorts senare på dagen 

i fritidsverksamheten hade risken varit att det inte hade gått att nå ut till lika många elever, då antalet elever 

efter skoltid varierar. Vid detta besök delades ett trettiotal medgivandeblanketter ut till fritidshemselever 

och flera elever uttryckte vid detta tillfälle ett intresse att vara med.  

Fyra dagar innan det tilltänkta besöket togs kontakt med läraren i fritidshem för att undersöka om det 

hade kommit in några medgivandeblanketter från vårdnadshavare. Vid detta samtal uppdagades att det 

endast kommit in en medgivandeblankett. Till följd av detta besöktes skolan ytterligare en gång för att 

påminna eleverna om studien och vikten av att lämna medgivandeblanketten vid eventuellt deltagande. 

Redan samma dag gjordes därför ett ytterligare besök på skolan. Det visade sig dock vid besöket att det 

inte riktigt var lika illa som befarat. Sammanlagt hade det kommit in åtta medgivandeblanketter varav en 

inte gav sitt medgivande. Dock var antalet fortfarande för lågt och eleverna påmindes igen och extra blan-

ketter delades ut till de elever som ville ha en ny. Dagen innan fokusgruppssamtalen skulle genomföras 

kontaktades berörd lärare i fritidshem och det framkom då att det inte kommit in fler blanketter. Då det 

fortfarande var för få föräldrar som gett sitt medgivande för deras barn att delta i fokusgrupper kontakta-

des föräldrarna per telefon för ett eventuellt medgivande. Detta resulterade i 14 medgivanden. 

4.3 Genomförande 

Sammanlagt blev det till slut tolv elever som deltog i fokusgruppsamtalen. Dessa samtal varade i 15-18 

minuter. Eleverna var i åldrarna 9-11 år, varav tre är pojkar och nio är flickor. Dessa delades upp i tre fo-

kusgrupper. Grupperna delades in utifrån när eleverna skulle gå hem och de som skulle gå hem tidigt fick 

delta i någon av de första grupperna. De som hade en längre dag på fritids fick delta i den senare gruppen 

efter mellanmålet. Detta resulterade i att första gruppen bestod av fem elever, andra gruppen av fyra elever 

och den sista gruppen av tre elever. Wibeck (2010) menar att en fokusgrupp inte bör ha mindre än fyra 

deltagare. I samråd med berörd lärare i fritidshem beslöts att genomföra det sista samtalet trots de låga 

deltagarantalet, då besöket var inplanerat sedan en tid tillbaka. 

Sedan tidigare var det ett grupprum bokat på skolan, en miljö som eleverna är bekanta med sedan innan 

och där samtalen kunde genomföras ostört. På dörrarna sattes lappar upp med ”samtal pågår” för att ing-

en skulle störa. Att samtalen sker i en ostörd miljö är viktigt menar Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) för att eleverna ska kunna koncentrera sig. Samtalen spelades in med hjälp av telefoner, detta för att 

inte hindra flödet i samtalen med att avbryta för att hinna med och anteckna respondenternas svar. Bry-

man (2011) menar att det detta är det bästa sättet för att senare kunna bearbeta data från fokusgrupper då 
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det är omöjligt att hinna anteckna vad alla deltagare säger. Att telefonernas inspelningsfunktion fungerade 

kontrollerades innan samtalen. Detta menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är viktigt för att 

vara säker på att de fungerar under samtalen.  

För att kunna ha ögonkontakt med eleverna under samtalen genomfördes dessa vid ett runt bord. Dover-

borg och Pramling Samuelsson (2000) menar att ögonkontakten är en viktig faktor för att skapa kontakt 

med eleverna och bevara kontakten under samtalens gång. Då de två första samtalen skedde efter skolans 

slut och innan mellanmålet på fritids erbjöds eleverna frukt. Detta gjordes för att dämpa den värsta hung-

ern innan de skulle få äta mellanmål. För att det inte skulle bli orättvist bjöds även sista gruppen som hade 

ätit mellanmål på frukt. 

Innan samtalen inleddes presenterade vi oss och berättade för eleverna varför vi var där. Vidare förklara-

des att studien var frivillig att delta. Sedan förklarades att samtalen skulle komma att spelas in på telefoner. 

Det förklarades för eleverna att rektorn hade gett tillstånd att använda telefoner trots det rådande telefon-

förbudet.   

Vidare inleddes alla samtal med att fråga om elevernas namn och ålder, detta för att låta dom bli bekväma i 

rollen som respondenter (Bryman, 2011). Efter de inledande frågorna fortsatte fokusgruppsamtalen med 

de frågor som förberetts enligt bilaga 2, dessa frågor är utformande efter studiens syfte. I de semistruktu-

rerade fokusgruppssamtal fanns det tillfällen då det kom att ställa frågor av fördjupande karaktär. Detta 

med syfte att få respondenterna att vidareutveckla sitt resonemang kring en viss fråga (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) menar att forskaren inte bör styra samtalet mycket utan mer fungera som en moderator. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att de mekanismer som styr en grupp påverkar fokus-

gruppssamtalen, elever tenderar att inta de roller de brukar ha i elevgruppen. Ett barn som brukar vara tyst 

förblir det även under ett fokusgruppssamtal menar författarna. Vid några tillfällen under samtalen var vi 

därför mer aktiva i att fördela vem som skulle få ordet. Detta för att de elever som inte var aktiva skulle få 

en chans att säga sin mening. Sammanfattningsvis hade eleverna mycket att berätta om verksamheten. 

Detta ledde till ett öppet samtal och en god stämning i rummet med mycket skratt. När frågorna var be-

svarade och respondenterna inte hade något mer de ville tillägga om ämnet avslutades samtalen. Detta 

gjordes genom att tacka för deras medverkan.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Fokusgruppssamtalen spelades in i sin helhet och transkriberades ordagrant. Halkier (2008) menar att det 

är viktigt att skriva ut allt inspelat material, även korta uttryck som ”öhh” ska redovisas. Vidare menar han 

att om det inte går att höra vad respondenten svarar ska detta framgå i materialet. Vidare skriver författa-

ren att det inom kvalitativ forskning finns fokus på både vad och hur respondenterna svarar. Genom att 

använda denna metod förhindras att analysen påverkas av de tolkningar som görs intuitivt under samtalen 

(Bryman, 2011). 
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Analysen har skett genom användning av vad Bryman (2011) beskriver som en tematisk analys. Han för-

klarar att genom denna analysmetod söker forskarna efter återkommande teman i det transkriberade 

materialet. Det transkriberade materialet har lästs igenom först i sin helhet, för att sedan fokusera på en 

intervjufråga i taget. Efter det har det sökts efter återkommande teman. De teman som framkom genom 

analysen var 

 lärarna i fritidshem bestämmer 

 elevers möjlighet att påverka 

 eleverna vill vara tillsammans  

 fritidshemmet som en plats för lugn och ro  

Dessa teman beskrivs utifrån frågeställningarna, de två första teman är kopplade till den första forsknings-

frågan och de två andra är kopplade till den andra forskningsfrågan i syftet. Detta redovisas senare i arbe-

tet under Resultat och analysdelen. 

4.5 Etiska aspekter och tillförlitlighet  

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer som är informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskra-

vet har muntlig information getts till eleverna. Detta genom att beskriva studiens syfte och att informera 

om att deltagandet är frivilligt. Dessutom har respondenterna och vårdnadshavare informerats om att allt 

deltagande sker anonymt. Vidare har även samma information lämnats skriftligen till vårdnadshavare. In-

formation kommunicerades via medgivandeblanketten (bilaga 1). Genom denna blankett gavs vårdnads-

havare valet om de ville tillåta att deras barn fick delta i studien, detta för att uppfylla samtyckeskravet. Då 

respondenterna var under 15 år krävs både vårdnadshavare och respondentens samtycke. För att få re-

spondenternas samtycke tillfrågades de innan fokusgruppssamtalen om de ville delta i studien.  

För att uppnå konfidentialitetskravet har det i studien använts fiktiva namn för att skydda respondenternas 

identitet. Vidare nämns inte orten som skolan och fritidshemmet är belägna på av samma anledning. Nytt-

jandekravet åstadkommes genom att det insamlade materialet som berör respondenterna endast används i 

studien. Dessutom kommer detta material att raderas tre månader efter att arbetet blivit godkänt.         

Som tidigare beskrivits ovan har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Genom det har tillförlitligheten i studien ökat. Eftersom syftet är att skapa kunskap om hur eleverna kan 

påverka innehållet i fritidshemsverksamheten utifrån deras intressen, används elever som respondenter. 

Detta för att få elevernas perspektiv och inte en vuxens generella antaganden. Eftersom det finns en skill-

nad i maktförhållandet mellan elever och vuxna finns det en risk att eleverna säger det de tror att de vuxna 

vill höra. För att försöka förhindra detta informerades eleverna om att det inte fanns några svar som var 
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felaktiga. Dessutom försäkrades de om att deras åsikter och tankar inte skulle föras vidare till deras lärare i 

skola och fritidshem. 

I studien används fokusgrupper för att få ut mycket information av respondenterna som möjligt kring te-

mat elevdemokrati. Bryman (2011) menar att en av skillnaderna mellan gruppintervjuer och fokusgrupper 

är att de senare fördjupar sig inom ett visst ämnesområde. Vidare gjordes även valet med förhoppning om 

att respondenternas kollektiva minne skulle bidra till en fördjupning inom ämnet. Att de genom att lyssna 

på varandra skulle komma till minnes situationer som berörde samtalsfrågorna. 

Samtalsfrågorna var vad Bryman (2011) beskriver som öppna. Det vill säga det finns inga förutbestämda 

svarsalternativ. Genom denna typ av frågor ges respondenterna möjlighet att svara fritt utan att bli påver-

kade av svarsalternativ (Bryman 2011).  
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5 Resultat 

I följande del av arbetet redovisas studiens resultat utifrån de teman som framkom i analysen. Citat från 

fokusgruppsamtalen används i syfte att förtydliga resultatet.  

5.1 Lärarna i fritidshem bestämmer 

Eleverna menar att det är lärarna i fritidshem som bestämmer i fritidshemsverksamheten. De berättar 

också att rektor har det övergripande ansvaret över skola och fritidshem. I samtalen framkommer det även 

att eleverna uppfattar att det är lärare på skolan som har företräde framför eleverna när det gäller att fatta 

beslut. Vidare förklarar de att de inte varit delaktiga i att bestämma vilka ordningsregler som gäller på fri-

tidshemmet. Att lärarna i fritidshem bestämmer är ingenting som eleverna tycka ha något emot. De be-

skriver att lärarna i fritidshem har mer kompetens i beslutsfattandet än vad de själva har.  

Nora Jag tycker att det är bra regler. Man liksom.. ifall det hade varit barn som var med och bestämde 

regler tror jag inte att det hade varit likadana bra regler. 

Ellen Alltså det kanske hade varit typ.. 

Nora Konstiga regler… 

Ellen Få äta, få glass varje fredag… fröknar ska lyssna… även om man skriker typ och man får slåss en 

massa… så kanske det hade varit. 

Eleverna menar att barn inte skulle kunna utforma lika bra regler som de vuxna lärarna i fritidshem. Det 

ger eleverna även uttryck för när de beskriver hur de i vissa aktiviteter behöver be lärarna i fritidshem om 

lov för att få tillgång till material som behövs. Detta gäller till exempel när eleverna befinner sig i målar-

rummet och vill måla på större papper än A4 storleken. De behöver då fråga lärare i fritidshem om lov att 

få ta ett större papper. Likaså beskriver eleverna att det är lärarna i fritidshem som ansvarar för att låsa det 

förråd på skolgården som innehåller utomhusleksaker.  

Ett av de vanligaste besluten som lärarna i fritidshem tycks ta enligt eleverna är beslutet om eleverna ska 

vara inne eller ute på fritidshemmet. Eleverna beskriver hur de måste sköta sig och leka lugna lekar för att 

få vara inne och om de inte gör detta måste de gå ut.  

Nora När man typ… om man typ springer… håller på och springer runt och så där då bestämmer dom 

att man måste gå ut då.  

Ellen Typ om man leker datten inomhus då får den gå ut och leka datten. 

Andrea Om man är sprallig, liksom inte kan sitta still.. springer runt och skriker och håller på och gör så.. 

Ellen Ja men det är ju inte att leka datten inne.. inomhus… 

Andrea Ja men då säger dom det att om ni inte hittar på något annat lite lugnare så får ni gå ut. 
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Genom ovanstående citat kan förstås som att lärarna använder ute eller inne i fostrande syfte. Om elever-

na inte följer sociala normer för hur de ska uppföra sig inomhus blir straffet att det får gå ut. Vidare för-

klarar de att lärarna i fritidshem bestämmer att de måste vara ute om det är fint väder. 

I verksamheten finns en förslagslåda som eleverna får lämna olika förslag i. Förslagen kan gälla olika akti-

viteter som eleverna vill genomföra, som bakning eller en tur till badhuset. Med jämna mellanrum öppnas 

den och utifrån förslagen som kommit in bestämmer lärarna aktiviteter som går att genomföra. Även om 

förslagslådan är till för eleverna har lärarna i fritidshemmet även här yttersta beslutsrätten.  

5.2 Elevers möjlighet att påverka 

Som tidigare beskrivits ovan menar eleverna att det är lärarna i fritidshem som bestämmer i verksamheten. 

Trots detta framkommer det i fokusgruppssamtalen att eleverna själva tycker att de har stort inflytande 

över vad de ska göra i fritidshemmet. De förklarar att lärarna i fritidshem bestämmer vart de ska vara, om 

de ska vara ute eller inne, men det är de själva som bestämmer vilken aktivitet de ska ägna sig åt. En elev 

förklarar att ”… liksom om man vill måla så är det ju ingen som säger att man inte får måla…”(Andrea). 

Här förklarar eleven att de får välja aktiviteter själva. I samtalen framkommer det att eleverna tycker att 

verksamheten är rolig just för att de har möjlighet att påverka mycket själva. Eleverna tycks ändå ha för-

ståelse för att de inte alltid får bestämma själva utan vid vissa tillfällen tvingas vara med i styrda aktiviteter.  

 Ellen:  Fast en gång på sommarlovet tvingades vi vara med på aktiviteter  

Moderator:  Mmm  

Ellen:   Det var inte kul 

I samtalen tog en elev lärarnas perspektiv och berättade att lärarna i fritidshem ”menar bara väl” (Andrea). 

Här nämndes gemenskapen som en anledning till varför det var viktigt att delta. Andrea berättar vidare att 

”…dom vill ju liksom att man ska vara med och inte bara stå och titta hela tiden” (Andrea). Genom detta 

citat förklarar eleven att lärarna i fritidshem vill att alla ska vara med i gemenskapen på fritidshemmet.  

Vidare framkommer det i samtalen att det organiseras särskilda aktiviteter för de äldre eleverna. Detta som 

kallas för storfritids riktar sig till alla fritidshemselever som går i årskurs tre och uppåt. Aktiviteterna i storfri-

tids, som organiseras tre dagar i veckan, menar eleverna är anpassade efter ålder. Eleverna berättar att en 

av aktiviteterna som erbjuds är film och förklarar vidare att de elever som vill se på filmen gemensamt 

röstar fram vilken film som ska visas. Vidare framkommer av elevernas berättelser att de har större möj-

lighet till inflytande på storfritids än i deras ordinarie verksamhet.   

Som tidigare beskrivits finns det en förslagslåda på fritidshemmet. Eleverna berättar att de genom denna 

kan påverka de aktiviteter som erbjuds i verksamheten. I samtalen framkommer det att eleverna tycks vara 

medvetna om att vissa förslag är orimliga att föreslå i fritidshemmets verksamhet. Ellen berättar ”… men 

Liseberg åker man ju inte med fritids till, för det är ju för dyrt”. I citatet tar eleven hänsyn till den stora 

kostnad som en resa till Liseberg innebär. Eleven berättar att det är ett orimligt förslag att lägga i förslags-
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lådan då hon inte tro att detta förslag kommer att genomföras på grund av att det kostar för mycket. Vi-

dare resonerar eleverna att det inte är stor chans att få igenom förslag som innebär stora kostnader, och att 

de förstår att lärarna i fritidshem säger nej till sådana förslag. Eleven förklarar att badhuset Rosenlund eller 

badhuset i Sävsjö är exempel på förslag som inte är stor chans att få igenom. ”Åka till Rosenlund till ex-

empel när någon föreslagit det eller Sävsjö och åka och bada där. På dom två ställena då förstår man ju att 

de säger nej liksom” (Andrea). De berättar att de brukar föreslå aktiviteter som utförs på plats i verksam-

heten eller aktiviteter som inte är kostar mycket. Genom att föreslå ortens egna badhus har de större 

chans att få igenom sitt förslag än om de föreslår ett äventyrsbad på annan ort. De förklarar vidare att för-

slag som de brukar få igenom är SPA, disco och baka muffins.   

I samtalen framkommer det att reglerna kring förslagslådorna inte är helt tydliga för eleverna. Vissa menar 

att lärarna i fritidshem väljer aktivitet utifrån förslagen. Andra menar att lärarna i fritidshem drar lott bland 

förslagen, det dragna alternativet blir det. Likaså uttrycker de att det inte finns någon tydlighet kring hur 

ofta förslagslådan ska inventeras. Några elever menar att den töms främst inför loven, andra menar att den 

töms varje vecka. Trots dessa otydligheter när det gäller reglerna upplever ändå eleverna förslagslådan som 

en möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. 

5.3 Eleverna vill vara tillsammans 

Eleverna uttrycker i samtalen att gemenskapen med andra elever har stor betydelse för vad de väljer att 

göra på fritidshemmet. De väljer i större utsträckning aktiviteter som utförs tillsammans med andra elever. 

Inte heller görs någon skillnad på vilken kompis eleven föredrar att göra något tillsammans med. De berät-

tar inte om bästa kompisar eller namnger specifikt vem de gjort något tillsammans med. Detta kan förstås 

genom följande citat där Moa beskriver vad hon gjort på fritidshemmet ”Lekt med kompis” (Moa). I cita-

tet beskrivs inte vilken aktivitet som utförs utan fokus ligger på att beskriva att hon har gjort något till-

sammans med en annan elev på fritidshemmet. En del av eleverna beskriver i samtalen att de gärna leker i 

utrymmet som kallas för Kaffären. I samtalen framkommer att det är en aktivitet utifrån två vanligt före-

kommande aktiviteter, leka kafé och leka affär.  Att var tillsammans beskrivs som viktig även i valet av 

aktiviteter som vanligtvis utförs enskilt som till exempel måla.  

De ger även uttryck för att vikten av att utföra en aktivitet tillsammans med en kompis på fritidshemmet har 

ett större värde än själva aktiviteten. Återkommande tema i fokusgruppsintervjuerna är att eleverna pratar 

om gemenskap på fritidshemmet. När de berättar om de aktiviteter de haft som önskemål på fritidshem-

met handlar det om aktiviteter som innebär gemenskap. Exempel på sådana aktiviteter är disco och SPA. 

Det senare är dock en aktivitet som innebär en gemenskap mellan betydligt färre elever. Här beskrivs hur 

de visar omsorg om varandra i mindre grupper. Medan disco omfattar en större elevgrupp på fritidshem-

met. 

5.4 Fritidshemmet som en plats för lugn och ro 
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Av fokusgruppssamtalen framkommer att eleverna föredrar lugnare aktiviteter, och väljer dessa i större 

utsträckning än aktiviteter som är mer fysiskt krävande. Bland eleverna var det endast ett fåtal som uppgav 

att det gärna valde en fysiskt krävande aktivitet och det var att hoppa hopprep. Annars berättar eleverna 

att de väljer lugna aktiviteter på fritidshemmet. ”Jag tycker om att titta i våra storfritidsböcker. Då kan 

man sitta i soffan och titta lite… jag tycker om att ta det ganska lugnt ibland” (Andrea). Här ger Andrea 

uttryck för att det är viktigt för henne att kunna ta det lugnt på fritidshemmet. Även om inte de andra ele-

verna uttrycker sig lika tydligt som ovanstående, ger valet av aktivitet uttryck för behovet av att ta det 

lugnt. Det handlar om att eleverna väljer aktiviteter som bygga med lego, måla eller pyssla. Genom dessa 

aktiviteter behöver de inte anstränga sig fysiskt. 

Sammanfattningsvis framgår det i studien att lärarna i fritidshem bestämmer över mycket i verksamheten. 

Det är lärarna som beslutar reglerna utan elevernas medverkan och de är även de som avgör om eleverna 

ska vara ute eller inne den tid de är på fritidshemmet. Ett beslut som lärarna tycks använda i fostrande 

syfte då de anser att eleverna inte sköter sig. Av elevernas berättelser framkommer att de ändå tycker att 

de har möjlighet att påverka vad de vill göra på fritidshemmet. De berättar att deras utrymme att påverka 

vad de vill göra ökar när de är på storfritids. Vidare framkommer att det är viktigt för eleverna att vara till-

sammans med andra elever på fritidshemmet och detta behöver inte nödvändigtvis vara bästa kompisen. 

Detta är viktigt och det påverkar deras val av aktiviteter, då de i första hand väljer aktiviteter som de kan 

utföra tillsammans. Studien visar även att eleverna vid val av aktiviteter föredrar de som inte är fysiskt krä-

vande.  
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6 Diskussion 

I denna del av arbetet kommer vi att diskutera val av metod och resultat. Studiens syfte var att skapa kun-

skap om hur elever på fritidshem kan påverka innehållet i verksamheten utifrån deras egna intressen. Ge-

nom fokusgruppssamtal har framkommit att lärarna bestämmer över mycket i verksamheten. Samtidigt 

visar resultatet att eleverna själva upplever att de har stort utrymme att påverka vad de vill göra på fritids-

hemmet.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av fokusgrupper i form av fokusgruppssamtal och inte fokusgruppsintervjuer berodde på att 

gruppmedlemmarna skulle fungera som en tillgång för varandra i samtalen. En mer strukturerad intervju-

form hade hindrat eleverna från att ställa egna frågor till varandra. Likaså hade en mer strukturerad inter-

vjuform kunnat vara hämmande i själva samtalet då det finns risk eleverna hade hållit sina svar korta och 

suttit och väntat på nästa fråga.    

Genom semistrukturerade fokusgruppssamtal fanns möjlighet att ändra ordningsföljden på frågorna under 

samtalets gång och genom det få ett naturligt flöde i samtalet. Likaså fanns friheten för intervjuarna att 

ställa frågor av fördjupande karaktär för att få ut rikligt med data. Nackdelen med att genomföra fokus-

gruppsamtalen vid endast ett tillfälle var att intressanta frågor som väcktes i senare samtal inte kunde stäl-

las i alla grupper. Detta hade till viss del kunnat förhindras genom att ha fokusgruppsamtalen vid fler till-

fällen. Vidare var det svårt att få medgivandeblanketter tillbaka av vårdnadshavare vilket kan bero på flera 

orsaker, bland annat att eleverna går hem själva efter fritidshemmet. Även om vi inte tror att resultatet i sig 

hade påverkats av fler deltagare i studien, hade det gett ett rikare datamaterial. Detta hade i sin tur under-

lättat arbetet med analysen då ett ännu rikare material troligtvis visat de teman vi fann ännu tydligare.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar genom elevernas berättelser att lärarna i fritidshem bestämmer över mycket i fri-

tidshemmets verksamhet. Det är lärarna i fritidshem som beslutar reglerna för verksamheten och de avgör 

om eleverna ska vara ute eller inne den tid de är på fritids. Att lärarna inte ger utrymme för eleverna att 

vara med och påverka reglerna i verksamheten skulle kunna förstås i förhållande Almgren (2006) som me-

nar att lärare i skolan är motvilliga att släppa ifrån sig makt i tron om att det skulle resultera i att de själva 

får mindre makt i verksamheten. Att eleverna berättar att det inte varit med i processen att skapa regler för 

verksamheten är anmärkningsvärt, då det står i Skollagen (SFS 2010:800) att eleverna ska vara delaktiga i 

arbetet med att regler för verksamheten. Thornberg och Elvstrand (2013) skriver att det är viktigt att ele-

verna får vara med i skapandet av reglerna och att detta arbete sker gemensamt i demokratisk anda, detta 

för att få förståelse för reglerna. Elvstrand (2009) menar att en förutsättning för att eleverna ska kunna 

vara delaktiga i demokratiska processer fullt ut är att de har kunskaper om vad demokrati innebär och hur 
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de utövar det. I studien berättar eleverna att de inte har något emot att lärarna beslutat reglerna utan deras 

medverkan. Eleverna berättar att de inte tror att de själva skulle kunna sätta lika bra regler som lärarna.     

Thornberg och Elvstrand (2013) menar att det är viktigt att se till både formella och informella situationer 

i verksamheten i förhållande till demokrati. I studien framkom att det saknas formella situationer som ex-

empel fritidsråd, där eleverna får möjlighet att öva på demokratiska processer. Hjalmarssom (2011) menar 

att det demokratiska uppdraget är tredelat och vilar på att eleverna får teoretisk kunskap om demokrati, får 

möjlighet att öva på demokrati samt möjlighet att utveckla kompetens i ämnet. Vidare menar författaren 

att kompetensen utvecklas individuellt och att eleven måste möjlighet att pröva sina kunskaper i sociala 

sammanhang. Det är först i sociala sammanhang som de demokratiska kunskaperna kan prövas, genom att 

eleven kan utveckla kompetens. Eleverna i föreliggande studie har möjlighet till informellt inflytande i 

verksamheten genom en förslagslåda. I denna låda kan eleverna lägga förslag på aktiviteter de vill genom-

föra på fritidshemmet. Thornberg och Elvstrands (2013) forskning som visar att elevernas status i elev-

gruppen påverkar vilket utrymme de får i såväl formella som informella situationer, det vill säga en elev 

med hög status får större utrymme än en elev med lägre status. Detta är dock inget som resultatet i denna 

studie bekräftar, något som kan bero på valet att genomföra fokusgruppsamtal. Eleverna berättar i studien 

att de tar hänsyn till hur kostnadskrävande ett förslag är innan de föreslår aktiviteten. De berättar att det är 

orimligt att föreslå kostnadskrävande alternativ då det inte är genomförbara i verksamheten. Detta skulle 

kunna förstås som vad Thornberg och Elvstrand (2013) menar är skenbart demokratiskt. Författarna menar 

att det finns situationer där det framstår som att eleverna har möjlighet att välja fritt, men valen är be-

stämda på förhand utav lärare som på detta sätt styr indirekt. Något som förvånade var det faktum att ele-

verna berättade att de inte visste vilka regler som gällde med förslagslådan. Det fanns en osäkerhet i om 

den fungerade likt ett lotteri där det lottades vilken aktivitet som skulle genomföras eller om lärarna i fri-

tidshem valde ut förslagen. Detta skulle kunna bero på att eleverna inte fått öva tillräckligt på de demokra-

tiska processerna och att de inte varit delaktiga i processen att ta fram regler för hur förslagslådan ska fun-

gera. Från ett annat perspektiv skulle bristen på demokratiska processer i verksamheten kunna bero på 

elevgruppens storlek. Enligt Löfdahl, Saar och Hjalmarssons (2011) forskning blir fritidshemmets verk-

samhet lidande när elevgrupperna blir för stora. Vid stora elevgrupper menar författarna att lärarna i fri-

tidshem får fokusera mer på att räkna in elever än att genomföra aktiviteter i pedagogiskt syfte. Närvänen 

och Elvstrands (2014) forskning visar på att lärarna i fritidshems planeringstid blir lidande av att de tvingas 

hjälpa till i skolverksamheten och detta medför att kvaliteten på fritidshem påverkas negativt. 

Trots att studiens resultat visar att lärarna bestämmer mycket i fritidshemmets verksamhet, framkommer 

det ändå genom elevernas berättelser att de också tycker att de har inflytande över mycket. Det kan bero 

på att en del av eleverna i studien erbjuds möjligheten att gå på storfritids vissa dagar i veckan. En del av 

verksamheten som har anpassats efter de elever som är lite äldre i elevgruppen. Eleverna berättar i studien 

att de får mer inflytande i verksamheten då de befinner sig på storfritids. Allmänna råd för fritidshemmet 

(Skolverket, 2014) beskriver att verksamheten ska utgå från elevernas behov och intressen, och att det är 
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en viktig förutsättning för att kunna skapa en verksamhet som erbjuder en meningsfull fritid. Ur ett psyko-

logiskt perspektiv är det viktigt att individen upplever sin vardag meningsfull, då det påverkar hur väl indi-

viden kan tackla svårigheter i livet (Jacobson, 2011). Vidare är meningsfullhet även viktigt ur ett lärande-

perspektiv. Öksnes (2011) menar att det som läraren anser bör vara meningsfullt för eleven, inte alltid 

upplevs meningsfullt av eleven. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar därför att det är viktigt 

att fråga eleven om denne uppfattar fritidshemmets verksamhet som meningsfullt. Något som även 

Qvarsell (2003) tar upp när hon resonerar kring barns perspektiv och barnperspektiv. Även hon menar att 

lärare bör fråga eleven själv för att få veta dennes perspektiv, då barnperspektivet handlar om en vuxens 

tolkning av vad som bör vara bra för eleven utifrån generella kunskaper om barn.   

Vidare framkommer det av studiens resultat att eleverna på fritidshemmet väljer aktiviteter där de får vara 

tillsammans med andra elever. Något som var överraskande var det faktum att eleverna inte gjorde skill-

nad på vem de skulle utföra aktiviteten tillsammans med. Återkommande i samtalen var att de skulle vara 

tillsammans med andra elever på fritidshemmet, och då behövde det inte vara bästa kompisen. Vidare 

framkommer det att eleverna ofta leker i Kaffären, en lek som de gemensamt skapat utifrån två vanligt fö-

rekommande lekar som Kafé och Affär. Detta kan förstås i förhållande till Dahl och Ackesjö (2011) som 

menar att ur ett barns perspektiv är kamratskap viktigt för att uppleva fritidshemmet som meningsfullt. 

Vidare förklarar de att stora elevgrupper kan vara positivt ur barns perspektiv, då det alltid finns någon att 

leka med. 

Studiens resultat visar även att eleverna på fritidshemmet väljer aktiviteter som är lugna och inte kräver 

mycket fysiskt. Detta kan ses i förhållande till de tankar om fritidshemmet som kom redan i början på 

1930-talet, då idén var att eleverna behövde få utrymme att vila efter en lång skoldag. En tanke som finns 

kvar än idag och beskrivs i fritidshemmets uppdrag (SFS 2010:800).   

Avslutningsvis menar vi att det är av vikt att skapa mer kunskap om elevdemokrati i relation till fritids-

hemmets verksamhet, då forskning kring ämnet ofta sker i en bredare skolkontext. Som tidigare nämnts 

menar Klerfelt och Haglund (2011) att det finns för lite forskning som berör hur elevernas vardag på fri-

tidshemmet ser ut. Vidare menar författarna att sådan forskning bör ske ur barns perspektiv. En annan 

anledning till varför det är av vikt att skapa mer kunskap om elevdemokrati på fritidshemmet är att i All-

männa råd för fritidshemmet (2014) beskrivs det att elevers intresse ska inventeras och tas tillvara på. Li-

kaså ska fritidshemmets verksamhet erbjuda olika aktiviteter utifrån elevers intresse. Vi menar att kun-

skaper om hur detta kan fungera i verksamheten vore ett intressant forskningsområde.  
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Till Vårdnadshavare med elever på XXXXX fritidshem. Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Anna Honeth och Linda Tiberg och studerar till grundlärare i fritidshem på Högskolan för lä-

rande och kommunikation i Jönköping. Under vecka 17 kommer vi att genomföra en undersökning på 

XXXXX fritidshem med syftet att studera hur elevernas intressen påverkar verksamhetens innehåll. 

Undersökningsmaterialet kommer att samlas in med hjälp av inspelade gruppsamtal med elever.  

Samtalen som spelas in kommer endast användas och bearbetas av oss. Allt material kommer att avidenti-

fieras för att säkerställa anonymitet och tre månader efter att examensarbetet blivit godkänt kommer 

materialet raderas.  

Har ni frågor till oss nås vi: 

Anna Honeth tel: XXX-XXXXXXX eller e-post: hoan10140@student.hj.se 

Linda Tiberg tel: XXX-XXXXXXX eller e-post: tili12fo@student.hj.se 

Med vänliga hälsningar 

Anna Honeth & Linda Tiberg 

 

  Jag vill att mitt barn deltar i undersökningen 

  Jag vill INTE att mitt barn deltar i undersökningen 
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           Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna i fokusgrupperna 

 

Vad heter du? Hur gammal är du? (I syfte att ”värma upp” och göra dom bekväma).  

Vad tycker du om att göra på fritids? 

Hur ofta gör du det? 

Vem bestämmer på fritids? 

När får ni bestämma? Hur ofta? 

Vad bestämmer ni över då? 

Har ni något fritidsråd eller förslagslådor? Hur ofta? 

Hur går det till? 

När bestämmer lärarna vad ni ska göra? 

Vad gör ni då? 

Vad tycker ni om det? 

Tror ni lärarna vet vad ni tycker om att göra? Hur vet dom det? 

 

 

 

 

 


