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Syftet med undersökningen var att utveckla kunskap om hur barn beskriver att de kan komma till 

tals på fritidshemmet och med egna ord uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter. Vi hade även 

ett metodologiskt intresse att undersöka några verktyg för att låta barn komma till tals, dessa var: 

enkät och fokusgruppssamtal med inslag av drama. Våra frågeställningar var: I vilka sammanhang 

och på vilka sätt kan barnen, enligt dem själva, komma till tals eller själva uttrycka intressen, 

erfarenheter och åsikter? Vilka samtal beskriver barnen pågår mellan fritidshemspersonalen och 

barnen? samt Hur berättar barnen att fritidshemspersonalen visar intresse för deras intressen, 

erfarenheter och åsikter? Det valda ämnet grundar sig i vårt intresse gällande värdegrunden och alla 

barns rätt att göra sig hörda och att ha en åsikt i beslut som rör dem. Fokus i vår undersökning låg 

på barnens egna perspektiv och upplevelser av verksamheten.  

Vi använde oss av kvalitativ metod eftersom vi eftersökte barnens subjektiva beskrivningar och 

erfarenheter. Undersökningen var uppdelad i två steg: först fick barnen skriftligt med egna ord 

besvara en öppen enkät i form av ett brev och därefter genomfördes fokusgruppssamtal med två 

mindre grupper av barn.  Fokusgruppssamtal syftar till att få tillgång till människors erfarenheter, 

hur de talar om ett specifikt ämne, och varför de tycker som de gör genom att på ett fokuserat vis 

samtala kring ett tema. Genomförandet inspirerades av drama och i synnerhet av forumteater. 

Själva metodvalen och genomförandet var även ett sätt att nå syftet: att låta barn komma till tals.  

Vidare använde vi oss av forskning och annan litteratur för att styrka varför 

fritidshemsverksamheten ska utgå från eller anpassas till barnens intressen, olika förutsättningar 

och behov.  Litteraturgenomgången visade att detta inte sker i tillräckligt stor utsträckning i landets 

fritidshem. De teoretiska utgångspunkter vi har lyft visar att barn är kompetenta och att pedagogisk 

personal har ett ansvar att lyssna efter barns perspektiv och att inta ett barnperspektiv.  

Uppsatsens resultat och analys visade en fritidshemsverksamhet där barnen upplevde att de kunde 

påverka och där deras intresse till viss del togs tillvara, men undersökningen visade även en 

verksamhet som i hög grad styrdes och kontrollerades av de vuxna på fritidshemmet. Barnen 

verkade inte se småprat och relationsskapande med personalen som ett sätt att komma till tals och 

uttrycka sina intressen och åsikter. Barnen berättade däremot om hur fritidshemspersonalen visade 

intresse för deras intressen, erfarenheter och åsikter genom att ge många exempel på hur deras idéer 

plockades upp och blev till aktiviteter på fritidshemmet. Vi menar att barns intressen och idéer i 

större utsträckning kan och borde vara en del av planering, genomförande och kvalitetsutveckling 

på fritidshemmen. 
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Inledning 

Sådant som gör att vi känner oss viktiga och tillfreds i tillvaron är att känna framtidshopp, att känna 

att handlingar gör skillnad och att vi är intressanta och meningsfulla vare sig det är i vår familj, på 

jobbet eller i samhället, det vill säga att ha makt och inflytande över vårt eget liv.  Det borde vara 

självklart att det gäller barn också. Dewey (1997) framhåller att intresse är en viktig drivkraft och 

en förutsättning för att engageras i till exempel utveckling och undervisning. Skolverket (2011a) 

anger att undervisningen ska syfta till att barn känner lust att lära, att deras nyfikenhet bevaras och 

att de känner tillit till sin egen förmåga. Vi tror att det förutsätter att deras intressen tas tillvara – 

det vill säga både sådant som kan intressera barn som till exempel barnkultur eller populärkultur. 

Men också barns eget intresse för att lära sig och att utforma verksamhet, teman och projekt. Med 

”intresse” avses alltså inte i första hand exempelvis basket, Pokemon eller Barbie utan barns 

erfarenhetsvärld och perspektiv samt sättet som de får kommunicera detta, det vill säga hur barn 

får göra sina röster hörda.  

Intresset för barns erfarenheter, intresse och barns röst leder till att försöka inta ett barnperspektiv, 

men främst till att lyfta barns eget perspektiv. Det leder också till en barnsyn som förutsätter 

kompetenta barn. Barn är inte tomma blad som vuxna ska fylla utan individer som har egna 

intressen, erfarenheter och behov men också egna kunskaper som de kan dela till lyhörda vuxna. 

Detta leder oss vidare till insikten att barn är olika med olika intressen, behov och erfarenheter och 

inte en homogen grupp. 

Inflytande, medbestämmande och delaktighet är också termer som ofta förekommer i samband 

med fritidshemmets uppdrag, utformning och verksamhet. Enligt Skolverket (2011b) ska det 

pedagogiska arbetet i stor utsträckning baseras på barnens intressen och erfarenheter, där 

skapande och lek ska få stort utrymme. De skriver att det informella lärandet där lärandet uppstår 

i vardagliga situationer och i sociala sammanhang snarare än utifrån ett i förväg planerat innehåll 

genomsyrar pedagogiken (Skolverket, 2011b).  

Skolinspektionen (2010a) menar att elevernas kunskapsutveckling påverkas negativt när 

undervisning inte anpassas till eleverna. De slår fast att undervisning som utgår från eleverna leder 

till att de blir mer motiverade och därför lär sig mer. Trots att det verkar självklart att samvaron 

och verksamheten på fritidshem ska utgå från barns intressen, erfarenheter, åsikter och initiativ 

ser det inte alltid ut så, upplever vi. Detta styrks av Skolinspektionen (2o10b) som efter en 

granskning kommit fram till att fritidshemmen inte i tillräckligt hög grad utgår från barns intressen 

och behov och att barn inte har ett verkligt inflytande. Det är problematiskt och leder till att vi blir 

nyfikna på varför det är så här och hur det skulle kunna vara på ett annat sätt. Grunden bör vara 

att söka barns perspektiv och att höra vad de har att säga. Upplever barn att verksamheten utgår 

från deras intressen, erfarenheter och åsikter? Vad har barn för tankar och åsikter om hur deras 

intressen och röster skulle kunna genomsyra verksamheten? Oavsett vad vi kommer fram till så är 

vårt intresse för barns perspektiv och intresse viktigt.  

Vår erfarenhet är att det inte alltid är så lätt att få fatt på vad barn vill och är intresserade av.  Barnen 

verkar inte alltid intresserade av att svara på direkta frågor, som vad de gillar att göra eller vilka 

aktiviteter de skulle vilja ha på fritidshemmet. Eller så ger de väldigt typiska svar, det vill säga ger 

förslag på sådant som är typiska och redan förekommande inslag på fritidshemmet. Därav vårt 

intresse för formen på den kommunikation som pågår eller inte pågår mellan barn och vuxna på 

fritidshemmet. Eftersom undervisning och utbildning ska ske på ett demokratiskt arbetssätt och 

då forskning visar att delaktighet och intresse leder till engagemang och utveckling är det en 

självklarhet att barnen ska få komma till tals. Genom att låta barnen delta i skrift och tal i vår 

undersökning blir detta både vårt ämne och vår metod. 
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Syfte 

Syftet är att utveckla kunskap om hur barn beskriver att de kan komma till tals på fritidshemmet 

och med egna ord uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter.  

Vi har också ett metodologiskt intresse att undersöka olika verktyg för att låta barnen komma till 

tals. Därför syftar undersökningen också till att prova enkät och fokusgruppssamtal med inslag av 

drama som verktyg för att få ta del av barns perspektiv. 

 

Frågeställningar 

 I vilka sammanhang och på vilka sätt kan barnen, enligt dem själva, komma till tals eller 

själva uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter? 

 Vilka samtal beskriver barnen pågår mellan fritidshemspersonalen och barnen? 

 Hur berättar barnen att fritidshemspersonalen visar intresse för deras intressen, 

erfarenheter och åsikter? 

 

Teoretisk grund  

Här redogör vi för vad styrdokumenten säger om inflytande och delaktighet samt för vad 

Skolinspektionen har sett i sina granskningar. Vi definierar fritidshemmets uppdrag och arbetssätt. 

Vi förklarar även kort barndomssociologin som är vår referensram vad gäller barnsyn. En 

konsekvens av barndomssociologin är begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, som är 

viktiga för vårt arbete. Vi förklarar vad inflytande är och varför delaktighet är viktigt. Vi lyfter några 

sätt att utgå från dessa begrepp i praktiken. Vi redogör till sist för tidigare forskning. 

 

Styrdokument 

Enligt Barnkonventionen (FN, 1989) har barn rätt att säga sin mening i frågor som rör dem och de 

har också rätt att få sina åsikter respekterade. Även enligt skollagen ska eleverna ges möjlighet att 

uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem, dessutom ska elevernas inställning klarläggas (SFS 

2010:800).  

I läroplanen (Skolverket, 2011a) står att det är en demokratisk princip att elever känner sig 

delaktiga och att de har möjlighet att utöva inflytande. "Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen" 

(Skolverket, 2011a, s. 15). Eleverna ska också ha möjlighet att ge uttryck för tankar och åsikter 

muntligt, skriftligt och genom skilda medier. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) ska eleverna få 

utrymme att ta egna initiativ och att pröva sig fram så att eleven kan känna tillit till sin egen 

förmåga. Barnkonventionen (FN, 1989) framhåller också att barn ska beredas särskild möjlighet 

att höras. Baserat på dessa källor råder det alltså inga tvivel om att barn har rätt till inflytande och 

att få komma till tals i skolan och på fritidshem i Sverige. 
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Skolinspektionen (2010a) har i sin kvalitetsgranskning av skolors kompensatoriska uppdrag funnit 

att många skolor i låg grad utgår från elevers bakgrund, erfarenheter och intressen samt att 

undervisningen inte i tillräcklig utsträckning anpassas till elevernas behov. Detta tar sig bland 

annat uttryck i att det saknas elevaktivitet och gemensam reflektion – lärarna tar sällan tillvara på 

elevernas intressen, förslag eller frågor utan det är envägskommunikation lärare till elev.  

Skolinspektionen (2010a) visar också att förväntningarna på eleverna är stereotypa eller låga och 

att klassen/gruppen ses som en homogen grupp. Skolinspektionen (2010a) fastslår att när 

undervisningen inte anpassas till eleverna påverkas elevernas kunskapsutveckling negativt, 

framför allt för de elever som är i behov av stöd och hjälp för att komma vidare. Slutsatsen är att 

undervisning som i högre grad utgår från eleverna skapar mer motivation vilken i sin tur leder till 

att elever lär sig mer (Skolinspektionen, 2010a). 

Enligt Skolverket (2011a) innebär skolans och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag att 

utbildningen ska vara likvärdig, där lärande och kunskapsutveckling ska utgå från och ta hänsyn 

till elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper, det vill säga till individens förutsättningar och 

behov. Innehåll och arbetssätt ska därför inte se likadana ut överallt utan anpassas. Det betyder att 

verksamheten ska kompensera elevers olika förutsättningar till exempel vad gäller socioekonomisk 

bakgrund eller föräldrars utbildningsnivå så att alla får samma möjligheter att utvecklas så lång 

som möjligt (Skolinspektionen, 2010a). 

Skolinspektionens uppdrag är att med barn och elever i fokus granska kvaliteten 

(Skolinspektionen, 2010b). I sin granskning av kvaliteten på fritidshem i Sverige såg 

Skolinspektionen att de flesta fritidshem skulle kunna stimulera barnens utveckling och lärande i 

högre grad. Orsaker till att fritidshem inte använder sin fulla potential är till exempel att 

verksamheten genomförs rutinmässigt, till exempel får den fria leken väldigt stort utrymme. 

Liksom i granskningen av skolan fann Skolinspektionen (2010b) att fritidshemmen inte i 

tillräckligt stor utsträckning utgår från barns olikheter samt deras intressen, behov och 

erfarenheter – verksamheten är ofta inte anpassad till de barn som finns i gruppen. Det 

framkommer också att barngrupperna är så stora att relationerna mellan personalen och barnen 

blir ytliga. Även detta resulterar i att det kompensatoriska uppdraget inte uppfylls och att barnen 

inte har ett reellt inflytande i planering och verksamhet (Skolinspektionen, 2010b). 

I sin rapport från ELIAS- projektet (elevens inflytande och arbetet i skolan) har Skolverket (1999) 

visat att begreppet elevinflytande har olika innebörd på olika skolor. Det visade sig att inflytande i 

skolans tidigare år främst handlade om inflytande i undervisningen och över det egna arbetet och 

inte så mycket om att utveckla former för inflytande över innehåll, organisering och 

arbetssituationen. Skolorna som uppmärksammades i projektet (Skolverket, 1999) angav att det 

finns flera mål med att arbeta extra med elevinflytande: att eleverna ska utvecklas till demokratiska 

och ansvarsfulla individer samt att genom ökat elevinflytande främja lärandet. Andra skäl som 

skolorna nämnde var enligt rapporten att stämningen eller situationen på skolan gjorde det 

nödvändigt för personalen att samarbeta med eleverna för att ha en fungerande verksamhet. Några 

skolor prioriterade elevinflytande på grund av läroplanens föreskrifter och/eller politiska direktiv.  

Utbildningen som innefattar fritidshemmen ska alltså bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

även förmedla kunskap om demokratiska värderingar (Skolverket, 2011a), men hur detta ska gå till 

är upp till huvudmännens och personalens tolkningar. Det finns inte några konkreta regler för hur 

barn ska få komma till tals eller hur inflytandet ska se ut vilket ger skolan möjlighet och frihet att 

anpassa verksamheten efter barnens behov och erfarenheter men som också skulle kunna leda till 

att demokratiarbetet blir otydligt och godtyckligt. 
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Fritidshemmet  

En viktig utgångspunkt i vårt arbete är fritidshemmets uppdrag och arbetssätt, samt 

fritidshemspersonalens relation och interaktion med eleverna. Fritidshemmet omnämns inte 

särskilt i läroplanen utan ingår i begreppet skola men det är relevant för vårt arbete att den praktik 

som undersöks är just fritidshemmets praktik.  

Fritidshemmet innefattas av samma läroplan som skolan, de två första kapitlen om uppdrag, 

värdegrund och övergripande mål ska forma verksamheten på fritidshemmet. Däremot har 

fritidshemmet ingen kursplan och därför inget formulerat centralt innehåll eller kunskapskrav 

(Skolverket, 2011a). Verksamheten kan därför i högre utsträckning utformas av personal och barn. 

Jensen (2011) poängterar att då verksamheten inte styrs av uppnåendemål (kunskapskrav) 

behöver personalen inte heller kontrollera vad barnen lärt sig. Det gör att fritidshemmet borde 

kunna utgå från elevernas intressen. Skolinspektionen (2010b) har visat att verksamheten däremot 

är starkt begränsad av personalens utbildning, av anpassning till skolans lokaler och tidsscheman 

samt av stora barngrupper. 

Fritidshemmets uppdrag är enligt skollagen (SFS 2010:800) att erbjuda meningsfull fritid och 

rekreation samt att stimulera elevernas utveckling och lärande, fritidshemmet ska dessutom utgöra 

ett komplement till grundskolans undervisning. Skolverket (2014) förtydligar att fritidshemmet 

kan komplettera skolan genom att personalen bidrar till ett arbetssätt som är mer utforskande och 

praktiskt samt utgår från barnens intresse och vardag men samtidigt som syftar till att barnen ska 

nå målen. Skolverket (2014) framhåller att lek och skapande är viktiga för utveckling av kunskaper 

och färdigheter framför allt för de yngre åldrarna och att det finns stora möjligheter att ägna sig åt 

dessa områden och uttrycksformer som bild, form, drama, musik och dans på fritidshemmet. Det 

framhålls också att fritidshemsverksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende.  

Skolverket (2014) menar också att relationer mellan elever och personal såväl som mellan elever 

är viktiga redskap i lärandet på fritidshemmet. Verksamheten har ett särskilt fokus på 

identitetsutveckling och social kompetensutveckling. Vidare har verksamheten till uppgift att 

främja elevernas förståelse för andra människor och demokratiskt arbetssätt samt ge överblick och 

sammanhang. Detta syftar till att elever utvecklar självförtroende att pröva egna idéer och lösa 

problem samt lust att fortsätta lära och en känsla av delaktighet och meningsfullhet. 

Lärandet sker i både formella, informella och i situationsstyrda sammanhang och verksamheten 

formas bland annat av elevernas engagemang. Skolverket (2014) förtydligar att det innebär för 

personalen att utmana eleverna i sitt lärande genom att skapa lärandesituationer i vardagen, detta 

gör de lämpligen genom att uppmärksamma och tillvarata barnens intresse. Lärandet sker hela 

tiden i både arrangerade och vardagliga inlärningssituationer. Även Jensen (2011) nämner att det 

finns både formella och informella lärandesituationer och aktiviteter på fritidshemmet, och att de 

bör vara varierade. Han lyfter det informella lärandet som utgår från individen som den vanligaste 

formen på fritidshemmet.  

Skolverket (2011b) beskriver en av hörnstenarna i fritidshemmets pedagogik: 

Det pedagogiska arbetet utgår mer från barns intressen och erfarenheter än från ett i förväg planerat 

innehåll. Därtill lägger man stor vikt vid deltagande i sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att 

främja barns allsidiga lärande och utveckling. 
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Viktiga inslag i fritidspedagogiken är lek och skapande arbete. Det informella lärandet dominerar 

pedagogiken. Det handlar om att fånga och ta tillvara barns intresse och att skapa situationer i vardagen 

där barn kan utmanas i sitt lärande. En väl fungerande fritidspedagogisk verksamhet kompletterar skolans 

ofta mer inrutade vardag och erbjuder barn möjlighet till att självständigt upptäcka både omvärlden och 

den egna förmågan. (Skolverket, 2011b, s. 7) 

I en intervjustudie (Löfdahl, Saar och Hjalmarsson, 2011) med fritidspedagoger beskrivs att en stor 

del av fritidshemsverksamheten går ut på att barnen erbjuds ett antal olika mer eller mindre 

frivilliga aktiviteter att välja bland. Författarna skriver att en sådan verksamhet visserligen inte 

uppfattas vara bristande eller godtycklig men att den bidrar till att befästa traditionellt innehåll 

som till exempel pyssel och bakning och bevarandet av ett särskilt synsätt på barn där det 

vuxendefinierade innehållet tillämpas på barnens behov oavsett sammanhang (Löfdahl, Saar & 

Hjalmarsson, 2011). Detta i sin tur försvårar för barn och personal att tillsammans prova nya saker 

och att utveckla verksamheten utifrån barnens intresse. 

 

Barndomssociologi 

Barndomssociologi förutsätter att barndom är något som kan och bör studeras. Skolverket (2010) 

menar att barndom ses som ett socialt, historiskt och kulturellt fenomen. Kontexten som barnen 

befinner sig i är alltså av stor betydelse. Det finns flera olika barndomar vilket beror på ett samspel 

mellan till exempel kön, klass och etnicitet men som också påverkas av barnets närmaste 

omgivning. 

Barndomssociologi är ett poststrukturalistiskt perspektiv som, enligt Skolverket (2010), under 

1990-talet har utmanat utvecklingspsykologin som länge dominerat forskningen om barn. De 

menar att fokus flyttades från barns åldersmässiga mognad till barns relation till samhället och 

andra människor samt till barn som aktiva medskapare av sammanhang, kunskap och identitet 

(Skolverket, 2010). Barn ses alltså som kompetenta, egna individer som konstruerar sina liv. 

Johansson (2003) beskriver barn som ”human beings”, det vill säga inte som ofullkomliga 

människor utan som personer delaktiga i samma livsvärld som vuxna. Skolverket (2010) beskriver 

att barns förmågor och kompetens framhävs liksom deras möjligheter till utveckling. De betonar 

alltså att barn har ”samma rätt att synas, höras och mötas av respekt och gehör för sina åsikter som 

vuxna människor” (Skolverket, 2010, s. 30). 

Johansson (2003) visar att den gemensamma världen är barns främsta inspirationskälla i 

aktiviteter, samspel och lek. Men barn måste också förstås i ett maktsammanhang. Halldén (2003) 

menar att det kan vara av betydelse att barn är begränsade genom ålder och utveckling i förhållande 

till andra generationer eller andra livsfaser, vilket kan vara av betydelse för barns inflytande och 

hur de får komma till tals och uttrycka sina intressen. Halldén (2003) hävdar också att barnet är 

knutet till olika praktiker och är samt utvecklas olika i olika sammanhang. Begreppen barn och 

barndom får alltså olika betydelser i olika sociala och kulturella system. I denna studie avses 

fritidshemmets praktik.  

Skolverket (2010) skriver att en tidig ambition med barndomssociologin var att inte bara forska 

om barn utan att också forska tillsammans med barn med syftet att ge barn mer makt och därmed 

bättre villkor. 
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Barnperspektiv och barns perspektiv 

Halldén (2003) skriver att när vuxna ser på barns situation och på barns bästa så är det utifrån ett 

barnperspektiv. Hon påtalar att ett barnperspektiv innefattar att söka barns perspektiv som sedan 

sätts i teoretiska perspektiv och i forskningssammanhang. På så sätt diskuterar hon ”vilken plats 

barn ges i vårt samhälle och vilka generella erfarenheter som det ger barn” (Halldén, 2003. s. 10). 

Barnperspektiv är ett mångtydigt begrepp och hon framhåller att det använts både som ideologiskt 

begrepp och som metod (Halldén, 2003).  

När det handlar om barns perspektiv, menar Halldén (2003) är det däremot barnen som är 

företrädare för sig själva, de äger sin egen röst. Att försöka komma åt barns egna föreställningar 

om sin tillvaro, det vill säga att se världen och skeenden med barns ögon är enligt Arnér och 

Tellgren (2006) att se utifrån barns perspektiv. Johansson (2003) poängterar däremot att vuxna 

bara kan närma sig barns perspektiv men aldrig själva kan inta detta perspektiv. 

Barns perspektiv avser det som visar sig för barn skriver Johansson (2003), hon preciserar: barnets 

erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. Hon betonar också forskarens, eller den vuxnes, 

ansvar att både låta barnen komma till uttryck och att försöka förstå barnens intentioner. 

Johansson (2003) poängterar att det är genom att interagera med varandra och delta i varandras 

världar som vi kan kommunicera och förstå varandra. Människor behöver vara nära samt försöka 

inta varandras perspektiv. Hon har visat att pedagogers förhållningssätt gentemot barn har stor 

betydelse, det vill säga hur de talar till och om barn samt hur de försöker förstå barns 

meningsuttryck, det visar på olika barnsyn. De olika synsätt som hon analyserar kallar hon för 

”Barn är medmänniskor”, ”Vuxna vet bäst” samt ”Barn är irrationella”. En pedagog kan förhålla sig 

till alla dessa synsätt. Johansson (2003) har visat att fysisk och psykisk närhet till barnen, alltså att 

vara på barnens nivå och lyssna och titta samt att engagera sig och delta, vad gäller tid och intresse, 

är av stor vikt för att få tillgång till barns perspektiv. Barn och pedagoger delar livsvärld med 

varandra. Hon menar att synsätt och därmed närhet eller distans till barns perspektiv skulle kunna 

vara avgörande för om barns erfarenheter av olika fenomen visar sig eller inte i pedagogisk 

verksamhet. 

Fokus i vår studie är barns perspektiv: att lyfta barns perspektiv och att låta barns röster komma 

fram. 

 

Inflytande och delaktighet 

Inflytande handlar om att kunna påverka. Enligt Skolverket (2011a) ska eleverna ha inflytande över 

utbildningens innehåll och hur den utförs, samt få möjlighet att kunna göra val för vidare studier 

och att förbereda sig inför framtida inflytande i samhället. 

I en rapport för Rädda Barnen skriver Thornblad (2008):  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande är alla ord som används för att beskriva individers eller 

gruppers möjligheter att påverka. Ofta beskrivs inflytande som något individen antingen har eller inte har 

– och ytterst är det naturligtvis var och en som själv avgör om han eller hon känner sig delaktig, kan påverka 

eller har inflytande. (s. 19).  

Thornblad (2008) skriver att inflytande kan vara formellt eller informellt. Det formella inflytandet 

innebär de strukturer som finns för inflytande som elevråd, klassråd och utvecklingssamtal, medan 
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det informella inflytandet betyder att barn och vuxna kan uttrycka sina åsikter i samspel med 

varandra och då bli bemötta med respekt och intresse. Detta förutsätter samspel, öppenhet och 

dialoger på olika plan: både mellan individer, till exempel i klassrummet, och mellan grupp och 

individer, exempelvis mellan en grupp elever och en lärare eller rektor. Thornblad (2008) menar 

att det informella inflytandet är grunden till inflytande och att avsaknaden av detta kan leda till 

bristande respekt och känslan av maktlöshet.  

För att väcka och bevara barnens intresse måste de få vara delaktiga enligt Dewey (1997). Den 

delaktighet som han skriver fram handlar om en helhetssyn på verksamheten och på barnet. 

Liksom kunskapen måste delaktigheten vara verklighetsanknuten och kännas meningsfull. Han 

menar att barn är individer med olika behov, inställningar och erfarenheter. Alla barn fungerar 

alltså inte likadant och det måste vuxna ta hänsyn till. Dewey (1997) beskriver intresse som en 

viktig drivkraft och poängterar att alla behöver känna att undervisningen är meningsfull. ”Deras 

sinnen är stängda för ämnet just på grund av att det inte berör dem; det angår dem inte” (Dewey, 

1997, s. 172). Undervisningen bör heller inte vara för abstrakt utan ligga nära vardagen och barnens 

egen värld. Han skriver att intresse och disciplin främjar varandra, disciplin i bemärkelsen att 

behålla intresset för det som ska genomföras. Han menar att undervisningens uppgift blir att hitta 

aktiviteter och material som engagerar och intresserar barnen. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) visar hur barn kan göras mer delaktiga i verksamhetens innehåll 

och planering genom att beskriva ett arbetssätt som bygger på intresse och demokrati. De ger 

konkreta exempel från förskolans praktik på hur pedagogisk dokumentation kan användas i 

pedagogiska miljöer. Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och ett utvecklingsarbete 

som bygger på lyhördhet som tillvaratar barns intressen och erfarenheter. Detta genom att 

personalen observerar och lyssnar efter vad barnen har för förförståelse, vad de är nyfikna på samt 

vad och hur de vill utvecklas eller lära mer. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det handlar 

om att lyssna på ett medvetet sätt på vad barnen både gör och säger för att skapa en verksamhet 

och miljö som är intressant och spännande för barnen. Att utgå från barns intresse innebär 

arbetssätt och förhållningssätt som tillvaratar engagemang och nyfikenhet – som bevarar intresset 

att lära, beskriver Åberg och Lenz Taguchi (2005).  

Detta är att inta ett barnperspektiv men det handlar också om att intressera sig för barns eget 

perspektiv. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är personalen som har ansvar att bjuda 

in barnen och att se till att de kan komma till tals genom att skapa förutsättningar i miljö och 

verksamhet. De skriver även att är viktigt att personalen både reflekterar och är öppen för hur 

projekt, teman och lärande kommer att utvecklas, samt att demokratiarbetet mer bör ses som en 

aktiv process som vi lever och bygger tillsammans med barnen än något vi kan lära dem (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Åberg och Lenz Taguchis (2005) arbete med pedagogisk dokumentation 

bygger också på en syn på barn som kompetenta personer med egna intressanta och relevanta 

erfarenheter och kunskaper som kan visa till exempel hur och vad barn lär bäst. De bygger också 

på insikten om att barn är olika individer och att varje grupp blir olika och således lär och utvecklas 

på olika sätt.  

 

Tidigare forskning 

 

Elvstrand (2009) har fokuserat på hur elevdelaktighet kan ta sig uttryck i skolans verksamhet. 

Hennes avhandling utgår från ett barnrättsperspektiv där elevernas egna erfarenheter kring 

delaktighet lyfts fram. Resultat baseras på en etnografisk studie med elever ur årskurs 4 och 5, där 

hennes utgångspunkt är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, som i det här fallet är 

eleverna och pedagogerna i skolan. Hon lyfter även fram elevers erfarenhet av delaktighet: vad vill 

eleverna ha inflytande över och vilka hinder och möjligheter finns? Hon visar att barnens 
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möjligheter till inflytande varierar stort på en skola och under en dag bland annat beroende på 

vilken pedagog barnen möter. Det saknas alltså en samstämmig bild av vad delaktighet och 

inflytande ska vara i praktiken.  

 

I en avhandling som fokuserar på hur pedagoger i arbetslag sinsemellan pratar om och därigenom 

formar elevinflytandet skriver Danell (2006) att personalens synsätt på demokratiuppdraget 

påverkar hur barns inflytande ser ut i praktiken. Danells (2006) teoretiska referensram utgår 

främst från socialkonstruktionismen. Metoden har gått ut på att lyssna på och spela in flera samtal 

mellan pedagoger i ett arbetslag där det bland annat ingick tre fritidspedagoger. Han lyfter fram 

att det finnas en mängd svårigheter och paradoxer i att omsätta styrdokumentens krav på både 

måluppfyllelse och elevinflytande i praktiken. I hög grad består pedagogernas samtal om inflytande 

av försvar av arbetet med inflytande (eller frånvaro av detsamma) snarare än utveckling av 

demokrati eller elevinflytande. Det syns också att pedagogerna i viss mån väljer att tolka barns 

utsagor som att de är nöjda med verksamheten och sitt inflytande. Däremot har han visat att 

fritidspedagoger och lärare för de lägre åldrarna i större utsträckning får med eleverna även i 

planeringen.  

I praktiken handlar elevinflytande ofta om att barnen får välja till exempel sätt att redovisa samt 

var de ska sitta eller med vem de ska arbeta men att de mer sällan får komma till tals i planeringen 

av innehållet i undervisningen (Danell, 2006). En annan vanlig form av elevinflytande som 

framkommer i pedagogernas samtal är att barnen får välja mellan i förväg bestämda alternativ, det 

benämns i avhandlingen som att ”bestämma i andra hand”.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) hänvisar till en studie de gjort 2001 med barn om vad 

det innebär att bestämma. Barnen beskriver att de själva bestämmer över sig själva, sina egna lekar 

och aktiviteter medan vuxna bestämmer allt annat. De tolkar detta dels som att barnen i studien 

vet att i slutändan är det de vuxna som bestämmer och dels att lärarna utgick ifrån att barnen 

förstod att de hade inflytande i beslutsprocesserna och att de därför inte gjorde detta mer åskådligt 

för barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). De menar också att på de bra förskolorna 

kände sig barnen delaktiga eftersom det fanns ett visst förhandlingsutrymme för barnen där de 

kunde påverka olika beslut och diskutera med de vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

I en studie har Arnér (2009)  funnit att barn och vuxna i förskolan lyfte helt olika saker när de 

skulle berätta om det som är betydelsefullt i verksamheten. Barnen framhöll själva verksamheten 

och uppskattade mest att få ta egna initiativ och att kunna röra sig mellan olika aktiviteter och 

miljöer. De vuxna fokuserade på barnen i allmänhet: omsorg om barnen samt trygghetsskapande 

som ofta gick ut på någon form av kontroll. 

Samtal och reflektioner mellan pedagoger är väsentligt för att utveckla barns inflytande och 

delaktighet, skriver Arnér (2009) men betonar att det framför allt är samtalen med barnen som 

behövs. Hon lyfter fram att det är vuxna som har makten att lyssna på barn eller inte. Arnér (2009) 

skriver om vikten att reflektera över handling, barnsyn och verksamhet som utan reflektion kan bli 

vanemässig och därmed utan medvetenhet om vad som är meningsfullt. Hon menar att en 

förutsättning för utvecklande reflektion är konfrontation, till exempel med något som bryter det 

förutsatta eller det invanda. Pedagogerna behöver förstå barnens perspektiv, de behöver lyssna på 

barnen, våga bejaka deras intressen och initiativ och kunna frångå sin ursprungliga planering. 

Arnér (2009) har i sin undersökning förstått att barn uppfattar det som att det är mycket man inte 

får i verksamheten. Det finns en mängd uttalade och outtalade regler som begränsar barnen och 

som kan leda till att barnen inte tycker att det är någon idé att ens försöka berätta för personalen 

om sina idéer eller försöka få sin vilja igenom. Hennes utvecklingsarbete har bland annat gått ut 

på att komma åt det invanda och det för givet tagna genom att till exempel reflektera över och 

ifrågasätta regler och vanor som att alla måste gå ut samtidigt en bestämd tid eller att alla saker 
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ska städas bort efter en lek. En del av projektet med pedagoger gick ut på att vuxna skulle säga ja 

till barns initiativ. 

Det råder generellt en enighet kring barns delaktighet som något positivt och eftersträvansvärt. 

Däremot menar vissa forskare att det behövs mer fördjupande och problematiserande forskning 

kring barns delaktighet i forskning (Tisdall, 2008). Gallacher och Gallagher (2008) anser att vi 

sätter en övertro på nyttan med att inkludera barnen i forskningen och att vi underskattar 

svårigheterna i att göra detta. De har genomfört en kritisk granskning av barns delaktighet inom 

forskningen och anser att den stora entusiasmen inom denna forskning rymmer ett mått av naivitet 

då delaktighet anses som något bra i sig. De menar att det istället påverkas av hur det genomförs, 

annars är risken att barns delaktighet styrs på ett sätt som de vuxna redan har bestämt som det 

rätta, exempelvis att vara aktiv och reflekterande. Om barn tar egna initiativ som att till exempel 

avstå från att delta, eller gör på något annat sätt än det som forskaren instruerat dem att göra, eller 

till och med att sabotera räknas det inte som delaktighet utan som avvikelser. Det kan även vara så 

att forskaren blint tror att barnen är kapabla och därför blundar för eventuella brister i en sådan 

forskning (Gallacher & Gallagher, 2008). 

Melin (2013) har i sin avhandling undersökt hur barns sociala delaktighet ser ut i förskolan. Syftet 

med avhandlingen är att förklara social delaktighet i förskoleverksamheten och är en flerfallstudie 

med observationer av barn och intervjuer med pedagoger. Hon skriver bland annat om hur 

barnkonventionen framhåller barn som potentiella medborgare och därför borde bli mer delaktiga 

i beslut som rör samhället. För att detta ska kunna bli möjligt krävs vissa förutsättningar, 

exempelvis att barn ses som aktörer som kan delta med egna initiativ och att de ses som jämställda 

med vuxna i olika beslutsfattanden, vilket kräver en ömsesidig respekt. Samhällets syn och normen 

att barn numera i allt högre grad ses som medborgare har skapat olika forum för barnen att bli 

delaktiga i förändringsarbeten, men dessa initieras och styrs fortfarande i hög grad av vuxna 

(Tisdall, 2008). Detta kan bero på att vuxna ställer sig tveksamma till att barn verkligen kan bidra 

med något meningsfullt till olika beslutsfattanden. Det kan även skapa en oro hos de vuxna att 

deras auktoritet undermineras om barnen får mer att säga till om, samt att detta kräver för mycket 

av de vuxnas ansträngning som de annars skulle kunna använda på ett lämpligare sätt (Melin, 

2013). 

Melin (2013) visar på forskning från Storbritannien som tydligt visar att barn är medvetna och kan 

uttrycka åsikter om samhället, men att de behöver en vuxen ledare som stödjer deras delaktighet 

och samarbete, samt att barnen vill vara delaktiga men inte vara ensamma i själva beslutsfattandet. 

Avhandlingen synar även riskerna med exploatering av barn om deras åsikter och erfarenheter inte 

kan garanteras beskydd, samt vikten av att det finns en vuxen som tar barnens perspektiv, gör dem 

delaktiga och förhindrar att de blir manipulerade. Istället för att endast diskutera kring ökad 

delaktighet hos barnen behöver själva beslutsstrukturerna utvärderas och ifrågasättas (Melin, 

2013). 

Den ökade delaktigheten och det ökade ansvaret som läggs på barn har också problematiserats i en 

avhandling av Hillén (2013). Maktförskjutningen från de vuxna till barnen, vilket är ett av syftena 

med att öka barnens delaktighet är enligt Hillén (2013) problematiskt. Vuxna har i allmänhet en 

markant större makt än barn och i synnerhet i offentliga situationer och forum, där den slutgiltiga 

makten nästan alltid ligger hos de vuxna. Barn kan ha varit involverade i ett tidigare skede men i 

slutändan tas besluten ändå av de vuxna som har tolkningsföreträde i och med deras formella makt 

och kunskapsauktoritet. Hillén (2013) skriver att vi vuxna måste ta barnens perspektiv på sin 

situation på allvar och göra dem inflytelserika, samt att inskränka detta tolkningsföreträde. Detta 

kräver att vi vuxna utvärderar och ifrågasätter både olika situationer och våra egna föreställningar 

kring barnen och deras situation. Hon skriver även att två viktiga verktyg för att barn ska ha 

möjlighet att bli delaktiga är dialog och vägledning (Hillén, 2013). 
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Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån litteraturen se att barns intresse bör och ska genomsyra 

fritidshemsverksamheten men att detta ser olika ut. Vi har visat att fritidshemmets uppdrag och 

särart har stora förutsättningar för att tillvarata barns intresse. Skolinspektionen (2010a, 2010b) 

visar däremot att verksamheten i skolan och på fritidshem inte i tillräckligt hög utsträckning utgår 

från eller anpassas till barnens intressen och olika förutsättningar och behov.  

Vår teoretiska utgångspunkt är barndomssociologin där vi har lyft att barn är kompetenta. Vi visar 

även att pedagogisk personal har ett ansvar att inta ett barnperspektiv och att lyfta barns 

perspektiv. Inflytande formas i ett samspel mellan vuxna, barn och de förutsättningar som finns i 

verksamheten. Det formas också i stor grad av personalens tolkningar av styrdokument och av 

deras värderingar och barnsyn. Vi har nämnt några arbetssätt som använts för att låta barns 

intresse påverka planering och arbetssätt, till exempel pedagogisk dokumentation (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005) och Arnérs (2009) utvecklingsarbete.  

Tidigare forskning om barns inflytande och delaktighet rör till stor del frågan om eleverna har eller 

känner att de har inflytande samt personalens attityd och tolkning av demokratiuppdraget.  

De tankar från barndomssociologin som vi har lyft fram förutsätter en syn på barn där barn är 

kompetenta och som har kunskap och tankar som är intressanta för vuxna och för forskare att ta 

del av. Vi är medvetna om att det inte ser ut så i alla verksamheter och att det finns kulturer där 

vuxnas auktoritet värdesätts högre än barns inflytande, detta har vi inte tagit med i vår uppsats. 

Det kan också finnas andra anledningar till att barn inte kan eller vill komma till tals. En viktig 

aspekt är hur blyga barn som inte kan eller vill tala till vuxna eller inför andra ska känna sig sedda 

och kunna göra sig hörda. Det är också så att olika grupper och olika barn har olika förutsättningar 

till inflytande eller till att komma till tals. 

Övertygelsen om att intresse och delaktighet är en drivkraft leder oss till att vilja undersöka hur 

barns intresse tillvaratas på fritidshemmet. En förutsättning för delaktighet och inflytande är 

interaktionen mellan barn och vuxna och att barn får komma till tals och förmedla sitt eget 

perspektiv. Därför har vi valt att fokusera på hur barn upplever att deras intressen tillvaratas och 

hur barn får komma till tals på fritidshemmet. 

 

Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras undersökningens metod samt urval, vi beskriver också 

tillvägagångssätt och genomförande. Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden, vilka 

redovisas i slutet av kapitlet. Syftet med undersökningen var att utveckla kunskap om hur barn 

uttrycker att de kan komma till tals på fritidshemmet och med egna ord uttrycka intressen, 

erfarenheter och åsikter. Vi hade också ett metodologiskt intresse att undersöka olika verktyg för 

att låta barnen komma till tals, dessa verktyg är enkät och fokusgruppssamtal med inslag av drama. 
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Metodval 

Metoden ska ses som ett hjälpmedel eller ett verktyg för att hitta lösningen på de problem som 

forskaren ställs inför eller själv formulerar och inte som själva lösningen i sig vilken ska utföra 

arbetet åt oss. Därför finns det heller inga absolut sanna metodval (Ahrne & Svensson, 2015). Vi 

har influerats av flera olika metoder för att söka svar på våra frågeställningar samt utifrån vår 

metodologiska ansats att skapa och undersöka några verktyg för att låta barnen komma till tals. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom det var relevant utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Enligt Backman (2010) är det en lämplig metod när subjektiva beskrivningar och 

erfarenheter efterfrågas. Kvalitativa intervjuer och samtal kan ha en konstruktivistisk orientering 

där de som blir intervjuade interagerar tillsammans med intervjuledaren och därmed skapar 

mening. Samtalet blir då som en guidad konversation där forskaren eller de intervjuade får göra 

tolkningar av det som sägs och framträder (Ahrne & Svensson, 2015). 

Klerfelt och Haglund (2011) framhåller att interaktionen mellan forskare och barn är avgörande 

för att kunna ta del av barns berättelser. De menar att för att få ta del av barnens kultur måste en 

dialog föras med just barnen som ska ges möjlighet att uttrycka sina perspektiv. De visar också att 

formen för samtal och interaktion har stor betydelse när det gäller att få tillgång till barns röster. 

Bengtsson och Hägglund (2014) skriver att i all forskning som syftar till att beskriva och förstå 

människors tillvaro (här barns tillvaro på fritidshemmet) måste forskaren hitta metoder för att få 

tillgång till dessa personers erfarenheter, forskaren måste alltså kommunicera med dem som vet 

hur det är att vara i denna vardag. Även Bengtsson och Hägglunds (2014) forskning handlade om 

barns rätt att vara delaktiga och att yttra sig och de poängterar att detta blev en del av både form 

och innehåll.  

Detta har även varit vår avsikt, det vill säga att undersöka hur barnen får komma till tals samt att 

skapa möjligheter för barnen att komma till tals för att lyfta och tillvarata barns perspektiv. Därför 

är begreppet barns perspektiv väsentligt för vårt metodval. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) menar att förmågan att inta barns perspektiv är en förutsättning hos vuxna för att göra barn 

delaktiga i praktiken. De skriver att när skolor och förskolor intar barns perspektiv innebär det rent 

praktiskt att barn ”ska kunna förmedla upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor genom många 

uttrycksformer, samtidigt som de kontinuerligt ska kunna utveckla sina ståndpunkter” (s. 71). 

Barns delaktighet tar sig uttryck både i ord och i handling, Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) nämner att vuxna använder sig av olika sätt för att fånga barns perspektiv, till exempel 

intervjuer, videoinspelning eller insamling av barns alster.  

För att fånga barns röster och barns perspektiv valde vi att använda oss av en metod som var 

uppdelad i två steg. Först fick barnen skriftligt med egna ord besvara en öppen enkät i form av ett 

brev (Bilaga 2). Därefter genomfördes fokusgruppssamtal med inslag av drama tillsammans med 

två grupper av barn. 

Fördelar med öppna enkäter och frågor är att de kan förmedla olika uppfattningar och sätt att se 

och förstå, olika ”dimensioner” (Trost, 2007, s. 74). Öppna frågeställningar kan dock ses som icke-

standardiserade då de kan uppfattas olika av respondenterna (Trost, 2007). Vår enkät (Bilaga 2) 

hade formen av ett brev med ett direkt tilltal till barnen för att det skulle kännas tryggt, trevligt och 

angeläget att svara. Enkäten var standardiserad, det vill säga alla barnen fick samma fem frågor. 

Analys och resultat av barnens skriftliga svar låg sedan till grund för nästa steg i vår undersökning. 

Utifrån barnens svar och utifrån tankar och nyfikenhet som uppstod ur litteraturgenomgången 

formulerade vi dels några fiktiva dialoger (Bilaga 3) och dels några följdfrågor som vi vid behov 

skulle kunna använda under fokusgruppssamtalet. Vi fick också en inblick i dessa barns tillvaro på 
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sitt fritidshem och hade därför en gemensam grund. De fiktiva dialogerna ämnade vi dramatisera 

för barnen i genomförandet av fokusgruppssamtalen för att engagera och sätta igång barnens vilja 

att diskutera.  

Det efterföljande samtalet inspirerades av metoden fokusgruppssamtal, då den är användbar för 

att få tillgång till människors erfarenheter, hur de talar om ett specifikt ämne, hur deras världsbild 

ser ut och varför de tycker så. Enligt Ahrne & Svensson (2015)  kan metoden definieras som 

gruppdiskussioner där människor möts under en begränsad tid för att på ett fokuserat vis samtala 

kring ett specifikt tema. Kunskapen växer sedan fram ur denna gemensamma erfarenhet och 

förståelse. Fokusgruppssamtal skiljer sig från gruppintervjuer då själva interaktionen inom 

gruppen även används som data, då ny kunskap skapas genom detta samspel. Fokusgruppssamtal 

bygger alltså på en tro på att kunskap kan erhållas genom att lyssna på deltagarnas diskussioner 

(Ahrne & Svensson, 2015).  

Ahrne och Svensson (2015) skriver att syftet med fokusgruppssamtalet är att skapa medvetenhet 

hos alla deltagarna, om sådant de kanske aldrig tidigare tänkt på, där de kan bli uppmärksammade 

på att deras individuella upplevelse även delas av andra. De kan lyssna, lära, påverka och utveckla 

varandra genom att skapa nya sätt att tänka och omvärdera sin förståelse. Genom denna metod lär 

sig inte bara deltagarna utan även forskaren som också måste vara en lyssnare. Här är den 

kollektiva förståelsen och erfarenheten det viktigaste och inte hur en enskild individ upplever 

världen. Fokusgruppssamtalet innebär att deltagarna skapar en gemensam referensram för sina 

erfarenheter och diskuterar och modifierar dessa tillsammans vilket kan ses som en 

lärandeprocess. Syftet med metoden är att verkligen involvera och engagera deltagarna så att de 

förmedlar sina erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015). En fördel med fokusgruppssamtal är att de 

kan leda till ny kunskap, vilken skapas när deltagarna talar och lyssnar, medan en nackdel kan vara 

att deltagarna kan påverka varandra. Metoden flyttar makten från forskaren till deltagarna, vilket 

skiljer metoden från många andra kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015). Detta 

överensstämmer även med barndomssociologins tankar om att ge barn mer makt genom att forska 

tillsammans med dem (Skolverket, 2010).  

Under samtalet med barnen är det viktigt att betona att det är okej om de inte vet svaret. Detta för 

att det inte ska ses som ett prov där barnen förväntas svara ”rätt” eller hitta på svar som de tror att 

vi vill höra. De kan istället uppmuntras till att försöka förklara så att vi förstår saken bättre genom 

att förskjuta maktbalansen så att eleverna tillåts vara experter (Ahrne & Svensson, 2015). Det är vi 

som samtalsledare som har ansvaret att se till att alla får komma till tals. 

Vi använde oss av en videokamera på stativ för att fullt ut kunna fokusera på barnens reflektioner 

och vara delaktiga i samtalen utan att behöva föra anteckningar. Dessutom hjälpte 

videoinspelningen oss att även se hur barnens kroppsspråk såg ut under fokusgruppssamtalen. 

Vårt metodval kom även att inspireras av drama och i synnerhet av forumteater (Boal, 1979) då vi 

utifrån barnens enkätsvar formulerade kortare dialoger för olika scenarion (Bilaga 3). Syftet med 

dessa var att stimulera och engagera barnen till att själva vilja interagera samt att inspirera dem i 

den efterföljande diskussionen.  Vi avsåg att vara öppna för om barnen ville ändra på replikerna 

eller de fiktiva personernas handlande genom diskussion eller genom att själva göra om dialogerna.  

Forumteater eller forumspel som Byréus (2010) valt att kalla metoden är en dramaform som 

fungerar som underlag för förändring av den gestaltade situationen men också för diskussion. Det 

är en interaktiv teatermetod som har sitt ursprung i Brasilien och teaterpedagogen Augusto Boal. 

I forumspel får åskådarna möjlighet att aktivt uppleva, reflektera och agera utifrån olika 

problemsituationer som är baserade på verkliga problem och avslutas på ett 

negativt/problematiskt vis eller ett dilemma. Deltagarna får först se en scen där någon förtrycks 

eller där något är fel och sedan när samma scen spelas igen ha möjlighet att stoppa och föreslå eller 
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själva agera förändringar. Syftet är att detta ska stimulera och engagera åskådarna till att själva 

vilja interagera (Byréus, 2010). I renodlade forumspel finns alltid någon som är förtryckt, samt 

regeln att det är den/de förtrycktas handlingar eller repliker som måste bytas ut. Vi ser det som att 

barn som inte får komma till tals eller som inte blir lyssnade på som är de förtryckta men vi ville 

vara helt öppna för hur barnen ville förändra våra dialoger eller om de inte alls ville agera utan bara 

reflektera och diskutera. Vår tanke var att de förändringar eller förslag som barnen hade ändå 

skulle komma från barn – från dem, från de fiktiva barnen i dialogerna eller från barn i allmänhet. 

Detta för att inte få enkla svar som att vuxna ska lyssna utan uppmuntra barnen att reflektera kring 

hur. 

Fokusgruppssamtalet med inslag av dramatiserade dialoger baserade på problem eller situationer 

i barnens vardag var ett sätt att skapa en praktiknära forskningsmetod. Själva metodvalet och 

genomförandet blev alltså ett sätt att nå vårt syfte att undersöka några verktyg för att låta barnen 

komma till tals och uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter på fritidshemmet. Även om enkäten 

främst syftade till att ge oss en gemensam grund inför fokusgruppssamtalet såg vi även den 

skriftliga formen som ett verktyg.  

 

Urval 

Urvalet föregicks av diskussioner där flera olika alternativ övervägdes, vårt mål var att ur en 

naturlig grupp få en mindre grupp frivilliga och entusiastiska deltagare till fokusgruppssamtalet. 

Ursprungligen var vår tanke att omkring åtta deltagare skulle väljas ut utifrån sin kunskap och 

motivation gentemot vårt forskningsämne, då det kan stärka deltagarna att bli betraktade som 

”experter” (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valde att utgå från en redan befintlig grupp, en skolklass, 

då den har fördelen att deltagarna kan relatera till varandras erfarenheter, samt att de även känner 

och har förtroende för varandra. Vi ville genomföra studien med barn ur årskurs 3 då de har gått 

ett tag på fritidshemmet. Vi kontaktade rektorn på en skola som ingen av oss har någon relation till 

men som vi hört talas om. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs fyra, med elever 

från olika bostadsområden och familjer med olika socioekonomisk status. Rektorn var positiv till 

att låta oss genomföra studien och valde ut en skolklass i år 3 samt gav oss kontaktuppgifter till 

klassens personal till vilka vi mailade en presentation av oss själva och en beskrivning av studien.  

Genom klassens lärare skickade vi ut brev till samtliga 24 barns vårdnadshavare där det, förutom 

en presentation av oss själva och studien, även fanns en förfrågan om deras barn fick delta i 

undersökningen (Bilaga 1). Två barn fick inte delta för sina vårdnadshavare och ett barns 

vårdnadshavare lämnade aldrig in blanketten om samtycke. De 21 barn som fick och ville vara med 

i studien fick med egna ord besvara en öppen enkät i form av ett brev från oss (Bilaga 2). Två barn 

var frånvarande så vi fick enkätsvar från 19 barn. 

17 av de 24 barnen i klassen ville delta i fokusgruppssamtalet och vi valde därför att genomföra två 

fokusgruppssamtal med nio respektive åtta deltagare. Det var viktigt för oss att inte utesluta något 

barn då vi ville uppmuntra barnens uppenbara intresse för elevinflytande samt vilja att delta i 

studien. Dessutom är ju ett av de grundläggande syftena med vår studie att låta barnen komma till 

tals. Deltagarantalet landade slutligen på 16 barn då ett barn var frånvarande när det andra 

fokusgruppssamtalet genomfördes. 
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Genomförande 

Efter de inledande kontakterna med skolledare och personal genomfördes studiens första del, 

nämligen enkäten. Barnen fick under skoltid skriftligt med egna ord besvara en öppen enkät i form 

av ett brev från oss. Dessa samlades in och blev tillsammans med vårdnadshavarnas tillstånd 

hämtade av oss personligen. Därefter kontrollerade vi att alla enkäterna var från barn vars 

vårdnadshavare hade godkänt deras medverkan. Vi analyserade och kategoriserade data från 

barnens enkätsvar och sökte olika teman för att kunna vidareutveckla dessa med barnen i nästa 

steg. Utifrån barnens svar formulerade vi även kortare dialoger inspirerade av forumteater.  

Vid det första fokusgruppssamtalet inledde vi med att berätta om oss själva och syftet med 

undersökningen. Därefter tog vi med oss barnen till ett rum som vanligtvis är läxläsnings- och 

specialpedagogrum, vilket låg i anslutning till deras klassrum och var bekant för dem. Bengtsson 

och Hägglund (2014) poängterar att det är viktigt att skapa en diskussionsmiljö som är tillåtande 

och tolerant för att deltagarna ska känna sig trygga och dela med sig av sina erfarenheter, då en 

avslappnad och varm miljö är grundläggande för att kunskap ska utvecklas. Om denna miljö 

uppnås kan den stärka och ge deltagarna makt att uttrycka sina perspektiv. Vi hade förberett genom 

att möblera stolar så att barnen satt i en halvcirkel framför oss med videokameran på stativ bakom 

eleverna. Detta för att eleverna inte skulle känna sig distanserade, men ändå trygga tillsammans 

och för att avdramatisera inspelningskameran. Deltagare från en redan befintlig grupp har den 

fördelen att de kan relatera till varandras respektive kommentarer och erfarenheter, samt att de 

även känner och har förtroende för varandra (Ahrne & Svensson, 2015). Vi påminde återigen 

barnen om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under samtalet kunde avbryta sitt 

deltagande. Vi visade videokameran och berättade om syftet med den och att allt inspelat material 

skulle raderas när vårt arbete var färdigt, samt att deras medverkan var anonym i det färdiga 

arbetet, ”informerat samtycke” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). 

Under fokusgruppssamtalen användes dialogerna (Bilaga 3) som vi hade förberett utifrån barnens 

enkätsvar som ingångar till olika öppna frågeställningar. Detta syftade till att öppna upp och 

vidareutveckla barnens svar, motsvarande det som Kvale och Brinkmann (2014) benämner som 

”inledande frågor” (s. 124). Dialogerna spelade vi upp för barnen för att engagera dem till att själva 

vilja interagera och inspirera dem i den efterföljande diskussionen. Samtliga dialoger är lite 

provocerande till sin natur, med avsikten att framkalla egna ställningstaganden hos barnen. 

Dialogerna avslutades med en öppen fråga eller att vi riktade oss mot barnen.  

Den första dramatiserade dialogen föreställde två fritidspedagoger som skulle planera 

verksamheten, dialogen syftade till att vidareutveckla barnens tankar kring sitt eget intresse, 

deltagande och möjligheter till att påverka. När vår dialog var färdig och vi lämnade över ordet till 

barnen var de inledningsvis lite avvaktande och osäkra på hur de skulle reagera, men snart var det 

flera barn som ivrigt började komma med förslag och idéer, samt räkna upp aktiviteter som de 

tyckte var roliga. Detta skapade utrymme åt naturliga följdfrågor där barnen fick chans att 

reflektera vidare. På detta vis fortlöpte samtalet, genom dialoger gav vi barnen problem att ta 

ställning till som vi tillsammans diskuterade och ställde öppna följdfrågor kring, både förberedda 

baserade på barnens enkätsvar och improviserade under diskussionernas gång. Om vi bedömde att 

samtalsämnet kom för långt ifrån eller inte kändes relevant utifrån studiens syfte styrde vi 

diskussionen i en annan riktning. Generellt var barnen delaktiga, fundersamma och aktiva under 

fokusgruppssamtalet. De protesterade och ifrågasatte dialogerna, samt kom med råd och förslag 

till de fiktiva personerna i scenerna. När tiden var slut tackade vi barnen för deras medverkan och 

de gick tillbaka till sitt klassrum.  

En vecka senare genomfördes det andra fokusgruppssamtalet med de resterande sju elever som 

skulle delta. Vi hade samma upplägg som i det första samtalet, förutom att vi hade bytt ordning på 

ett par av våra dialoger. Båda samtalen varade i ungefär 40 minuter vardera. Till skillnad från det 
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första samtalet avslutades det andra med att barnen själva iscensatte ett scenario med hjälp av 

handdockor som fanns i rummet. Deras eget scenario speglade en av våra dialoger: att våga och 

kunna framföra en idé. Dockorna kom på att de ville ha disco, de uttryckte osäkerhet kring om och 

hur de skulle framföra det, de stärkte varandra och pratade ihop sig och gick slutligen tillsammans 

till frökendockan och berättade – naturligtvis svarade fröken ja och discokulan kom genast fram! 

 

Tillvägagångssätt vid analys 

I analysen har vi utgått ifrån vårt syfte och våra frågeställningar och låtit dessa leda oss igenom det 

insamlade materialet. Det insamlade materialet från enkäten och fokusgruppssamtalen kan ses 

som kvalitativt, då barnen ställts inför öppna frågeställningar, vilket har skapat möjligheten för 

dem att tänka, reflektera och diskutera utifrån egna tankar och funderingar utan att ha blivit alltför 

styrda. I en kvalitativ studie är det främst variationen och innebörden som är viktigast och inte 

omfånget (Ahrne & Svensson, 2015).  

Trost (2005) menar att redan under insamlingen av data sker både en del analyser och tolkningar. 

Vårt eget analysarbete har varit en kontinuerlig process under större delen av den här studien, 

vilket har bidragit till insikt och förståelse för materialet. I analysarbetet har materialet undan för 

undan reducerats och tematiserats i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Det har 

bidragit till en överskådlighet, vilken har förenklat och tydliggjort studiens insamlade material, det 

är även ett sätt att uppmärksamma de olika sätt som barnen uttryckt sig på. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att när helheten blir åskådliggjord kan forskaren se tillbaka på delarna som bygger 

upp helheten och skapa en djupare mening kring dessa. Vi har arbetat och ”umgåtts” (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 221) med studiens rådata i hög grad, både det inspelade materialet och 

enkätsvaren. Vår ambition har varit att redovisa materialet representativt och rättvisande. 

Till att börja med analyserade vi data från enkäterna genom att läsa och hitta återkommande samt 

avvikande utsagor. Båda angreppssätten var relevanta i analysen, då det fanns en poäng med att 

både se det som är vanligt förekommande och det som bryter mönstret. Eftersom barnen själva 

inte skiljde så mycket på frågorna vad, när och hur när de svarade på enkäten har vi valt att inte 

presentera svaren utifrån frågorna i enkäten.  

Fokusgruppssamtalen transkriberades genom att allt som sades och en del av barnens rörelser 

skrevs ner. Barnen har fått fiktiva namn då det är viktigt att skydda undersökningspersonernas 

privatliv vid redovisningen av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). X står för barn när vi inte kan 

höra vem som pratat. Gunnar och Kerstin (fritidshemspersonal) samt Lisa och Kalle är rollfigurer 

som var med i våra påhittade dramatiseringar.  

Vi har valt att återge barnens utsagor som de skrivit eller sagt även om det inte är språkligt korrekt. 

Vi anser inte att det råder några oklarheter kring vad barnen menar baserat på detta. Vi vill visa att 

barnen tänker och uttrycker sig otroligt insiktsfullt även om de är unga och gör skrivfel. Det är 

dessutom en självklarhet att barnen ska bli lyssnade på och förstådda trots eventuella svårigheter 

att uttrycka sig korrekt. Vi känner stor respekt för barnens berättelser. 

 

Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ligger det i samhällets och alla dess invånares intresse att bedriva 

forskning, då den bidrar till utveckling. Fokus bör ligga på frågor som anses vara väsentliga, viktiga 
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och håller hög kvalitet, vilket kallas forskningskravet och innebär att forskningens metoder och 

kunskaper kontinuerligt utvecklas och förbättras. Samtliga medborgare i samhället har rättigheter 

och krav på skydd mot opassande insyn i sina privatliv. De får inte heller utsättas för någon form 

av psykisk eller fysisk skada eller kränkning. Detta krav kallar Vetenskapsrådet för 

individskyddskravet och är ”den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det kan delas in i fyra allmänna huvudkrav som ska uppfyllas i forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I vår studie följde vi ovanstående forskningsetiska principer. Enligt informationskravet 

informerades samtliga berörda personer om vårt forskningssyfte och vilka villkor som gällde för 

deras medverkan. De blev informerade om att deras medverkan alltid var frivillig och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi informerade även samtliga om att studien skulle 

dokumenteras med hjälp av videokamera. De deltagande barnen och respektive vårdnadshavare i 

vår studie gav alla sitt godkännande skriftligt enligt samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga anonymitet, att de inte ska 

kunna identifieras i studien. Vi informerade deltagarna i vår studie kring detta, att deras 

medverkan inte skulle kunna förknippas med dem, samt att det enbart var vi som skulle ha tillgång 

till det insamlade och inspelade materialet. Vi informerade även om att det insamlade materialet 

skulle raderas i och med avslutat examensarbete. Vi informerade deltagarna att samtliga insamlade 

uppgifter, enligt nyttjandekravet, enbart skulle användas i forskningssyfte och inte i något 

kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte. 

 

Trovärdighet 

Vi tänker att forskningens tillförlitlighet ökar eftersom det är barnens utsagor som ligger till grund 

för resultat, analys och diskussion. Vi har återgivit barnens utsagor exakt och har försökt att vara 

trogna materialet. Vi är medvetna om att resultatet är beroende av hur vi som forskare 

presenterade frågor och dialoger under fokusgruppssamtalen.  

Trovärdigheten bygger på att vi utgår från tidigare forskning och teorier om barn och inflytande 

och kopplar ihop detta med våra resultat. Vi har stor förförståelse av ämnet då vi båda arbetat länge 

på fritidshem och detta kan vara problematiskt om forskaren har förväntningar på resultaten. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) utgår en forskare utifrån sin egen förförståelse och kan inte 

ignorera något som denne redan har kunskap om. Detta leder även till att forskaren får 

tolkningsstöd av det som studeras, då syftet med tolkningen är att få fram en godtagbar och samlad 

förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har försökt att förhålla oss kritiskt till oss själva och våra 

föreställningar om fritidshemsverksamhet och fritidshemsbarn. Genom enkäten fick vi en inblick i 

hur just dessa barn uppfattar sitt fritidshem och det var vår utgångspunkt snarare än våra egna 

erfarenheter. Vi ser därför vår förförståelse som en tillgång i analys och diskussion. 

Vi är medvetna om att undersökningen inte säger hur det är på fritidshem eller hur fritidshemsbarn 

i allmänhet får komma till tals utan att det handlar om hur dessa barn uttrycker och själva beskriver 

det. Däremot hoppas vi att vi kan skapa ny kunskap om hur barn beskriver att de får och vill komma 

till tals genom att koppla ihop litteratur och resultat. Vår undersökning och analys av denna studie 

kommer inte kunna ses som generaliserbar utan mer som ett nedslag i en fritidshemsavdelning på 

en skola. 
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Resultat och analys 

Enkät 

Vi strukturerade svaren utifrån två av studiens frågeställningar: I vilka sammanhang och på vilka 

sätt kan barnen, enligt dem själva, komma till tals eller själva uttrycka intressen, erfarenheter och 

åsikter? samt: Hur berättar barnen att fritidshemspersonalen visar intresse för deras intressen, 

erfarenheter och åsikter? 

Det första avsnittet sammanställer aktiviteter och företeelser i fritidshemsverksamheten som 

barnen beskriver att de har inflytande över, samt de former för inflytande och kommunikation som 

barnen nämner. Det andra avsnittet är en mer statistisk sammanställning över huruvida barnen 

tycker att personalen lyssnar och om barnen brukar berätta saker för personalen då de frågorna 

kunde besvaras med ja och, eller, nej. Vi är medvetna om att ja-och-nej-frågor bör undvikas men 

har ändå valt att formulera dem så eftersom enkäten skulle ligga till grund för 

fokusgruppssamtalet. Det är alltså ingen sammanställning av hur utan om fritidshemspersonalen 

visar intresse för deras intressen, erfarenheter och åsikter. 

 

I vilka sammanhang och på vilka sätt kan barnen, enligt dem själva, komma till tals eller 
själva uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter?  

Barnen beskriver att de får vara med och bestämma genom att välja om de vill vara med i olika 

aktiviteter eller inte. De får också välja mellan olika lekar, aktiviteter, grupper och filmer att se. 

Barnen beskriver att de bestämmer själva vad de ska göra på rasten, i byggis, när de leker, när de 

spelar pingis eller ”det man är sugen på”.  Ett barn skriver: ”Jag får bestämma vad jag ska göra på 

rasten. Jag får bestema om jag ska spela pingis eller inte. Jag får bestäma om jag vill rita, spela, 

göra pälplator, pysla eller sy på fritis.” Aktiviteter som flera barn nämner att de har inflytande över 

är pingis, rast och Talang. 

De flesta barn uttrycker på liknande sätt att de har inflytande över sin egen tid på fritidshemmet, 

det vill säga att de kommer till tals eller uttrycker sina intressen just genom sina val. Exempel på 

detta är utsagor som: ”när jag ska gå ut”, ”att göra klart visst skolarbete på fritids” eller ”vad vi ska 

göra på fotbollsplanen på fredagar” som alla är svar på vad eller när barnen får vara med och 

bestämma. Ett barn skriver att hen får vara med och bestämma ”Nästan hela tiden!” och ett barn 

skriver: ”ingen tvingar mig”.  

Nästan alla barn skriver att de kan föreslå saker eller att de brukar komma med förslag och idéer 

(till personalen). Två barn skriver att de bestämmer genom att påbörja något men de flesta 

uttrycker snarare att de frågar de vuxna om lov. Barnen får också vara med och bestämma regler. 

Ett formellt tillfälle att komma till tals som flera barn tar upp är fritidsråd. Barnen röstar om till 

exempel regler samt mellan olika filmer, lekar eller aktiviteter. Ett barn skriver att ”jag är med och 

röstar på det som jag vill göra och inte det min kompis vill”. 

Majoriteten skriver att de kan prata med vuxna. Ett barn skriver: ”Jag får vara med och bestema 

genom att prata med de vuxna.”. De samtal som barnen nämner är att fråga om lov samt att komma 

med förslag eller idéer: ”Om vi barn får en idé vad vi kan göra på fritids, då kan vi säga det till 

personalen på fritids och då svarar de ja eller nej.” Barnens upplevelser påminner om den studie 

som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) hänvisar till, där barnen beskriver att de 

bestämmer över sig själva, sina egna lekar och aktiviteter medan de vuxna bestämmer allt annat. 
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Enligt dem skulle man även kunna tolka detta som att barn vet att det är de vuxna som bestämmer 

i slutändan. 

 

Berättar barnen om sina intressen och lyssnar personalen? 

På frågan: Tycker du att de vuxna på fritids lyssnar på dig och tar tillvara på dina idéer och 

önskemål? svarade 16 barn ja, varav ett barn förtydligade att ”Ja dom lyssnar på mig men det är 

inte alltid att dom använder mina förslag. Men ofta!”. Ett barn svarade: ”jag tror inte det”. Två barn 

lämnade andra svar: ”Jag vet inte för jag har inte bestemt något. Men jag skulle vela börja en 

målargrupp!” samt ”Om det är en bra idé kanske de säger ja. Men om det är en töntig idé säger de 

nej.”. 

På frågan: Berättar du för personalen på fritids vad du är intresserad av och vad du vill? svarade 13 

barn ja och tre barn nej. Tre barn lämnade andra svar: ”vet inte”, ”jag brukar göra det som redan 

finns på skolan” samt ”Jag brukar inte ha så många idéer.”.  

Flera har svarat att personalen lyssnar men samtidigt att de själva inte berättar för personalen. En 

del skriver att de berättar men att de inte vill så mycket. Samma person skriver dels: ”Jag brukar 

inte bestäma så mycke”, men också ”jag brukar få bestema vad jag vill göra ingen tvingar mig” samt 

ja på både frågan om personalen lyssnar och om hen berättar för personalen. Det är därför svårt 

att veta hur barnet menar, kanske fick enkäten barnet att börja fundera över sin roll och sitt 

inflytande. 

Genom enkäten får vi även förslag och insikt i både vad barnen vill och är intresserade av och hur 

de beskriver sitt inflytande. Vi kan se ett barn (Sofie) som varken brukar berätta för personalen 

eller upplever att personalen lyssnar (eftersom hon inte försökt bestämma något) men som med 

utropstecken berättar om en idé genom enkäten (”Jag vet inte för jag har inte bestemt något. Men 

jag skulle vela börja en målargrupp!”). Det här barnet väljer att vara med i fokusgruppen och både 

visar och berättar om hur man kan komma till tals även om man inte brukar eller vill (vågar) prata 

med personalen. 

 

Fokusgruppssamtal 

Materialet kategoriserades dels utifrån vilken eller vilka frågeställningar utsagorna hörde ihop med 

och dels utifrån mönster, likheter och avvikelser vi kunde hitta. Både barnens utsagor och sättet 

som barnen pratade om olika saker visade oss vad som var viktigt eller anmärkningsvärt. I 

materialet kunde vi urskilja några viktiga kategorier som också litteraturstudien gjort oss 

uppmärksamma på, till exempel om aktiviteter eller samtal var initierade av barn eller personal, 

vuxnas intresse för barns intresse samt barnens möjligheter att välja och förhandla. Vi har också 

varit särskilt uppmärksamma på utsagor som ger tips eller idéer till oss eller till fritidshempersonal 

i allmänhet om hur barn kan och vill få komma till tals på fritidshemmet. 

För tydlighetens skull har vi valt att presentera materialet tematiskt under förklarande rubriker. 
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Att vara medbestämmande eller att bestämma i andra hand 

Barnen använder inte själva ord som att få komma till tals eller att få uttrycka sina intressen, 

erfarenheter och åsikter. De pratar istället om att bestämma (över sig själva eller sin egen tid), välja 

eller ta initiativ. Martina säger: ”Vi brukar, alltså till exempel om vi vill göra något… så har vi skåp 

med olika saker så brukar man… om man vill göra det så brukar man fråga en fröken innan. Och 

kanske till exempel om jag vill sy då frågar jag en fröken om jag får ta lite saker ur skåpet och…” 

Barnen får inte ta sakerna själva. Några säger att papper får man ta utan att fråga, de flesta säger 

att numera får de inte ta papper heller. Barnen har inte valt innehållet i skåpen, lådorna eller 

rummen själva men de säger att de tycker att det är bra saker. Oftast får de ta sakerna, om de frågar 

först. Om det är något som skulle vara roligt att ha som inte finns i skåpen kanske det finns i det 

hemliga skåpet. 

På liknande sätt beskriver de att de kan välja mellan olika grupper eller aktiviteter: 

Liam: I tvåan så hade vi så att Pelle, en fritidsfröken, kom och ropade upp typ 

pärlplattegruppen… 

Nadia: Eller den grupp man ville vara med i. 

Liam: Och så fick man gå till den gruppen på fritids och göra det. 

Tove: Hade ni bestämt vad det fanns för olika grupper? 

Nora: Nej 

Ellen: Jo 

Robin: Nej vi fick inte välja 

Ellen: En bestämde pärlplatta, gedde ett förslag som var pärlplatta 

 

Grupper eller aktiviteter som går att välja mellan verkar enligt barnens utsagor vara initierade och 

presenterade av personalen. En form av inflytande som Danell (2008) beskriver är att ”bestämma 

i andra hand” vilket innebär att barnen får välja mellan i förväg bestämda alternativ och inte 

komma till tals i själva planeringen av innehållet. Den sortens inflytande nämner barnen ofta. Är 

det verkligen inflytande av hög kvalitet som utvecklar barnen och verksamheten? Även Löfdahl, 

Saar och Hjalmarsson (2011) har funnit att fritidshemsverksamheten ofta går ut på att barnen får 

välja mellan ett antal mer eller mindre frivilliga aktiviteter. Barnen i vår studie tyckte som sagt inte 

att detta var dåligt utan uttryckte att det var bra aktiviteter. Men Löfdahl, Saar och Hjalmarsson 

(2011) beskriver dels en sådan verksamhet som vuxendefinierad och dels som att den befäster ett 

traditionellt innehåll som till exempel spel, lek, idrott, bakning och pyssel. Att utgå från det 

vuxendefinierade och traditionella istället för att utgå från barns intresse leder enligt Löfdahl, Saar 

och Hjalmarsson (2011) till att barn och personal inte provar nya saker som kan utveckla 

verksamheten. Även Skolinspektionen (2010b) påpekar att verksamheten på många fritidshem 

genomförs rutinmässigt, till exempel får den fria leken väldigt stort utrymme. 

 

Att själv komma till tals 

Vid flera tillfällen under båda fokusgruppssamtalen nämner barnen att de kan skriva lappar med 

förslag och lägga i en brevlåda. 

Fredrik: Förut, jag vet inte om vi fortfarande har det, då hade några byggt som en stor 

brevlåda av kartong. Så fick man skriva nånting om man ville göra… 

Martina: och så kunde man rösta vad det skulle bli på långrasten. 
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Det är också ett sätt för dem som inte vågar eller kan gå direkt till personalen med sina idéer och 

ett av de sätt som barnen säger att de tycker att fritidspedagogerna ska använda. 

Ellen: Såhär… kanske göra en låda med röstningar, vad som barnen vill göra med det.  

Tove: Du tycker att Gunnar och Kerstin borde fixa en låda? 

Ellen: Mm, barnen kan lägga lappar, leka på fritids, så kan de vuxna på fritids kolla 

vad de vill, dra upp en lapp och kanske göra den saken. 

 

Martina: Man kan väl säga vad man gillar. Man kanske kan rösta eller nåt.  

Sofie: Eller så här då alla på hela skolan kan ha en dag när man skriver ner på en lapp 

vad man gillar eller vad man skulle vilja ha för… Så att man inte behöver säga det till 

fröknarna. 

 

Barnen berättar också om en annan typ av låda som under en tid fanns och som verkar varit ett 

uppskattat sätt att få komma till tals. Barnen tog i tur och ordning med sig tre saker till lådan som 

visade vad de tycker om eller är intresserade av, som de visade och berättade om för de andra 

barnen och för personalen: 

Charlie: typ när vi började i trean då så liksom fanns det en låda och då skulle man ta 

med sig tre saker 

X: Ja just det! 

Charlie: Tre saker som man tycker om  

Martina: Som visar vad man tycker om. 

 

Genom sina berättelser ger barnen exempel och tips på bra sätt att låta barn komma till tals eller 

uttrycka sina intressen. Vid ett tillfälle föreslår barnen att ytterligare ett sätt att ta reda på vad barn 

vill är att ha samling. Det verkade som om de inte har det så ofta på fritids. 

Nadia: Eh vad heter det, kanske samla alla barnen och fråga om de har några förslag 

vad de vill göra på fritids. 

Tove: Brukar ni ha så ibland att en vuxen bara plötsligt, kom nu alla… 

Nadia: I början, i tvåan tror jag det var, hade vi så att vi samlades i klassrummet och 

så röstade vi om typ flagg, brännboll eller fotboll. 

Tove: Var det fröknarna som hittade på att ni skulle samlas? 

Nadia: Ja, och så röstade vi om det och det blev flagg.  

 

Barnen berättar att de har fritidsråd dit några barn från varje klass går ibland för att tillsammans 

bestämma och rösta om saker. Barnen tar med sig ”det som flest vill”, alltså förslag som diskuterats 

i klassen eller fritidsgruppen. De två ur fritidspersonalen som är med leder råden, vilket kan 

underlätta barnens möjlighet till inflytande, då de kan bistå med vägledning och dialog (Hillén, 

2013). Barnen pratar positivt om råden men ett barn vet inte vad det är. Barnen uttrycker att det 

kan vara bra att vänta med idéerna till råden för att det ska vara större chans att de inte glöms bort.  

Martina: Asså jag brukar oftast vänta till alla råden. Ibland… för där får man ju säga 

så mycket man vill… mmm… 

Tove: Men får du inte det annars? 

Martina: Asså jo men ändå bäst att vänta till ett råd för att då kan alla få reda på det 

Tove: Mmm. 

Martina. Och då så sprids det mycket fortare. Än att man säger det till en. 

X: Ja. De kanske glömmer bort… 

Tove: Än om man pratar med en vuxen? 

Martina: och så glömmer de bort 

Tove: Varför glömmer de bort det ni har sagt? Är inte det ni sagt jätteviktigt? 
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Martina: Det är så mycket barn och … Alla pratar och så…” 

 

Men de säger också att det är fröknarna som i slutändan bestämmer på råden: Nadia: ”Fröknarna 

får bestämma.” Detta kan ses i maktsammanhanget barn och vuxna, där barnen är begränsade 

(Halldén, 2003) och å ena sidan inbjudna att delta i förändringsarbeten men å andra sidan är dessa 

i hög grad styrda av de vuxna (Tisdall, 2008), samt att det yttersta beslutet, makten, nästan alltid 

ligger hos dem och att det är de som kan välja om barnens röster ska bli hörda eller inte (Arnér, 

2009; Hillén, 2013). 

Barnen säger i olika sammanhang att när de har en idé eller vill berätta om något de är intresserade 

av så kan de säga det till en vuxen. De svarar aldrig riktigt på när och hur utan ”det är bara att säga 

det”, när som helst på fritids men inte på lektionerna. De uttrycker att det är självklart att det är 

just när man vill något eller när man kommit på något som de kommer till de vuxna. Då 

fritidshemsverksamheten inte styrs av några uppnåendemål finns det alltså större möjligheter att 

utgå från elevernas intressen utanför lektionerna (Jensen, 2011). 

Martina: Det är inte som i klassrummet på fritids… för då har man fritids där ute… 

när man kommer in från rasten och då är det så här ett litet personalrum och sen så 

går man in till fritids och där inne är det oftast väldigt… ja, men då går det runt lite 

fröknar och så.  

 

Däremot framkommer det att personalen kan vara upptagen, till exempel för att de måste vara 

rastvakter på specifika områden som de inte kan lämna. Det gör också att det är svårt att prata 

enskilt med personalen utan det sker nästan alltid inför andra barn. Därför känns det jobbigt att 

komma till de vuxna, då är det en förutsättning att ha kompisar med sig när de ska prata. En viktig 

utgångspunkt inom fritidshemmets pedagogik är det grupporienterade arbetssättet där 

relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga verktyg, inte minst för 

att främja delaktighet (Skolverket, 2014). Barnen säger också att de drar sig för att prata med någon 

ur personalen som varit arg nyligen. Då är också risken för att få ett nej större. 

De återkommer också flera gånger till att personalen borde fråga barnen både vad de vill och vad 

de är intresserade av. Det ligger i personalens ansvar att bjuda in barnen och se till att de kommer 

till tals och att försöka förstå barnens intentioner (Johansson, 2003; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Enligt Johansson (2003) är förmågan att inta barns perspektiv en förutsättning för att göra barn 

delaktiga i praktiken. Det framkommer inte att personalen brukar fråga. Däremot pratar några 

barn om att personalen brukar ju inte berätta om sina intressen eller erfarenheter för barnen. 

Under det andra fokusgruppssamtalet spelar barnen upp en sketch för oss med hjälp av 

handdockor som de hittat. De visar hur dockorna först pratar ihop sig om att de skulle vilja ha disko 

och sen går de tillsammans för att säga det till dockan som är fröken. De hade väldigt roligt åt det 

här sättet att berätta något och gillade att de kom på att några barn kunde prata ihop sig först, Ellen 

förklarar: ”Det kändes mera tryggt när vi pratade tillsammans som en grupp, bara än själva. Ibland 

kan man inte få ut något…” 

Sofie uttrycker flera gånger att det är svårt eller jobbigt att säga saker, både inför andra och att 

komma till vuxna med en idé. Hon säger lite trevande angående att säga sin mening: ”Jo men jag 

tänkte typ att som nu eller nåt sånt…” Vi tolkade det under fokusgruppssamtalet som att hon 

menade att just den här formen var ett fungerande sätt att komma till tals. Hon tar ordet några 

gånger under samtalets gång och säger ytterligare en gång att fröknarna kan samla alla barn och 

prata med dem. 

Under fokusgruppssamtalet växte flera nya idéer fram. Barnen började till exempel uttrycka ett 

missnöje över vad och hur det beslutats att klasskassan använts. De talade först som om det inte 
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ens var någon idé att prata om det men fortsatte ändå och började ge varandra förslag på både vad 

de skulle vilja göra och hur de skulle kunna gå vidare och påverka beslutet: nämligen att prata med 

klassföräldrarna. Det uppstod en intressant situation när Olle utropade: ”Jag har en idé! Vi kan ha 

flaggturnering” och förklarade att klasserna kunde mötas. Ett annat barn svarade genast att det 

inte är en bra idé eftersom det bara är två lag i taget och att det blir orättvist på grund av 

åldersskillnaden. Barnen hade tidigare berättat om aktiviteter som inte fungerade bra och därför 

blev förbjudna och resonerat kring att risker och stökighet kunde vara skäl att avbryta en aktivitet. 

När idén med flaggturnéring dök upp använde de sina tidigare resonemang, som om de satte sig in 

i verksamheten från fritidspedagogernas sida, och började utveckla idén så att det blev en aktivitet 

som skulle vara rättvis och rolig. 

 

Att samtala eller att be om lov 

Barnen nämner inte ordet samtal utan pratar mest om att be om tillåtelse eller att komma med 

idéer eller förslag. Barnens utsagor visar att de samtal de lägger märke till är när barn kommer till 

en vuxen.  

Det är tydligt att barnen är beroende av att personalen ska säga ja eller nej. Olle säger: ”Det är lika 

stor chans som att de säger ja som att de säger nej. Det är liksom 50 50.” Barnen hade svårt att 

formulera vad det var som gjorde att personalen sa ja eller nej men det framkom att det dels 

handlade om enskilda vuxnas intresse men också som Robin säger: ”Det beror på vilken dag och 

var”. Enligt Elvstrand (2009) varierar barnens möjligheter till inflytande stort beroende på vilken 

pedagog barnen möter, en samstämmig bild av vad delaktighet och inflytande är i praktiken saknas 

ofta. Ett nej beror enligt barnen på att det blir oordnat och stökigt:  

Martina: Det kanske är nånting som är stökigt och så. Vi hade ju pärlplattor och så 

men så… 

Vilma: Så får vi inte… 

Martina: Så får vi inte göra det längre för det var pärlor på golvet och det var 

jättestökigt… och stryka…” 

 

Barnen verkar också tidigare ha fått ha med mobiltelefoner och x-boxkontroller för att spela vissa 

dagar men att det var för mycket att hålla reda på (då någon kanske hade tappat bort telefonen). 

Ett nej eller förbud kan också bero på att det är farligt eller riskabelt, personalen har exempelvis 

stoppat snöbollskrig som barnen har startat. Lite skämtsamt säger ett barn också att fjantiga idéer 

som pruttävling säger personalen också nej till. 

Barnen uttrycker att personalen ibland säger nej eller inte är tillgängliga för att det är för lite 

personal men att de då kan förhandla om att till exempel spela pingis i ett klassrum istället för i 

gympasal eller ute. Även Skolinspektionen (2010b) har påvisat att verksamheten blir starkt 

påverkad av stora barngrupper, personalens utbildning, samt av anpassning till skolans lokaler och 

tidsscheman. De har också påtalat att stora grupper leder till ytliga relationer mellan barn och 

personal, vilket är något vi tycker oss se. 

Utan att riktigt komma in på hur de menar så uttrycker barnen flera gånger att allt inte är bra på 

fritidshemmet bara för att barnen inte säger vad de vill. Barnen säger ändå att det är meningsfullt 

att gå till de vuxna och säga saker och att inte förutsätta att de inte kommer få göra något om de 

har en ny idé. Annars kan detta vara en fara enligt Arnér (2009) om barnen känner att de är starkt 

begränsade, vilket kan leda till att de känner det meningslöst att ens berätta för de vuxna om sina 

egna idéer. När vi spelar upp en dialog (Bilaga 3) mellan två barn som har en idé men som inte ids 

lägga fram den för fritidspersonalen protesterar barnen i fokusgruppssamtalet: 
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Sofie: Det är alltid bra att fråga först innan man säger nej. 

Elsa: Innan man säger nej ska man i alla fall försöka. 

 

När vi frågar om det vi kallar småprat mellan barn och fritidshemspersonal får vi inte så många 

exempel från barnen. Flera barn fnissar och några säger att det är pinsamt eller att de hellre vill 

leka eller prata med sina kompisar. Ett barn säger: ”Jag vill göra det men då vill jag ha med någon 

annan.” 

Martina är ett undantag som berättar att hon brukar småprata både under pyssel eller skapande 

samt under mellanmålet. 

Ellen: Eller så kan man fråga en vuxen om den har något som man kan göra. Vi brukar 

såhär fråga fröknar som vill, om de vill vara med och köra. 

Tove: Aha, brukar de vara med er då? 

Ellen: Mm. 

Mats: Vad är de med och gör då? 

Ellen: Typ, vissa brukar vara med och spela kort och pingis… 

 

Men ett barn säger bestämt att: ” Ja, men de flesta vill inte att de ska vara med.”  

Barnen nämner inga informella samtal initierade av personalen. Däremot säger de vid flera 

tillfällen att ”de (personalen) borde fråga dem (barnen)”. De samtalsformer som barnen nämner 

som är initierade av de vuxna är istället de formella, som fritidsråd och samlingar samt 

valsituationer. Thornblad (2008) skriver att delaktighet, inflytande och medbestämmande handlar 

om möjligheterna att påverka. Hon skriver också att det är individen själv som kan avgöra om hen 

känner sig delaktig, samt att det informella inflytandet, där barn och vuxna kan uttrycka sina 

åsikter i samspel med varandra, är grundläggande för inflytande och att bristen av det kan leda till 

känsla av maktlöshet. 

Bentsson och Hägglund (2014) benämner två olika sorters samtal med barn (som de som forskare 

använder som metod för att undersöka barns delaktighet), nämligen: arrangerade samtal och 

samtal i farten. De såg att barnen oftare berättade om sina erfarenheter under samtal under 

pågående aktiviteter än i arrangerade samtal. I barnens berättelser ser vi inte så många samtal i 

farten förutom när barnen ber om lov eller när barnen får välja mellan olika alternativ. Vi vet 

däremot inte om det förekommer samtal i farten mellan barn och personal och om det snarare är 

så att barnen inte uppmärksammar eller lägger vikt vid dessa samtal.  

 

Barns intresse blir till pedagogisk verksamhet 

Barnen har olika åsikter om huruvida personalen visar intresse för dem eller inte.  

Tove: Känns det som att de vuxna är intresserade? 

X: Ja! 

Fredrik: Ibland ibland inte. Bara slutar… 

Tove: Jaha. På vilket sätt dårå? 

Fredrik: De säger att jaha…  

Tove: Det är lite så där jaha? 

Martina: Säger att jaha vad roligt. Och sen går de iväg. 

 

Barnen berättar om flera idéer som de eller andra barn har haft och som har blivit aktiviteter på 

fritidshemmet. De berättar att barnen bestämt att när det är tjejernas plan på fotbollsplanen en 
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gång i veckan är det bollfritt så att det går att göra annat än att spela fotboll. Efter sommaren var 

det många som spelade kortspelet Tecken och tillsammans med en ur personalen utvecklades det 

till att de som ville fick lära sig och det blev en turnering. Barnen säger att de önskat pannkakor 

oftare och att de nu får det, det hade de sagt till matpersonalen: ” Varannan fredag har vi pannkakor 

[…] och det är ganska roligt för vi sa ju att vi ville ha pannkakor och nu har det blivit…” Barnen är 

alltså till viss del medvetna om att de kan påverka.  

Barnen berättar också om hur barn i en annan klass kommit på och ordnat aktiviteten Talang. Det 

var en uppskattad aktivitet som tycks ha fått mycket utrymme och som också var barnstyrd. Barnen 

i det ena samtalet uttrycker ett visst missnöje med hur andra barn fick bestämma fritt och för 

mycket och förklarar för oss hur det hade varit bättre att två barn ur varje klass skulle varit med 

och bestämt. De berättar också om till exempel disko, dansstopp och lek med rockringar som 

barnen varit med och föreslagit och ordnat. Barnen säger att det är roligare med aktiviteter som de 

själva är med och ordnar: ”Ja för annars kanske de gör saker som ingen vill.” Allt detta vittnar om 

en verksamhet som till stor del bejakar och tillvaratar barnens intressen. Barnen uttrycker att det 

ofta men inte alltid finns utrymme för dem att utveckla sina idéer.  

Samtalet handlar då och då om hur personalen vet vad barnen är intresserade av. 

Mats: Hur vet de det? 

Fredrik: De gissar. 

Martina: De gissar de vet. Asså vissa gillar ju att bara vissa gillar att spela fotboll. 

Olle: Då kanske de gissar på att alla gör det… 

Tove: Du menar att de vuxna gör det? 

Martina: Ja de märker ju vad barnen gillar. 

Vilma: De märker ju. Till exempel Kim spelar nästan alltid fotboll och då märker 

fröknarna… 

Mats: Men han kanske skulle gilla att testa något annat också?  

Charlie: Vi kan ju fråga honom.  

 

Barnen återkommer hela tiden till att personalen ska fråga barnen vad de vill och är intresserade 

av. Eftersom de ville att vuxna ska fråga barnen vad de är intresserade av så gjorde vi det och såg 

till att alla fick talutrymme. Alla barnen berättade ivrigt om sådant de var intresserade av, både 

sådant de vill eller gillar att göra på fritidshemmet men också sådant de är intresserade av i 

allmänhet. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att personal som inte lyssnar på barnen bara kan 

gissa sig till vad barnen vill och vad de har för behov, genom att lyssna på och samspela med barnen 

kan vi lära oss hur vi ska kunna utmana dem och lyfta nyfikenheten. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att utveckla kunskap om hur barn beskriver att de kan komma till tals på 

fritidshemmet och med egna ord uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter. Genom att samtala 

med barnen har vi fått svar på våra frågeställningar. De sammanhang och de sätt då barnen, enligt 

dem själva, kan komma till tals eller själva uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter är både 

formella som fritidsråd och samling samt informella som ”att bara säga” eller fråga om det barnen 

vill. Det är positivt att barnen uttrycker en sådan självklarhet i att säga eller fråga saker när de 
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kommer på att de vill något men ur ett vuxenperspektiv ser vi ändå en verksamhet där personalen 

har makt över material och aktiviteter och där det egentligen är de som bestämmer. 

Det var svårare att utläsa vilka samtal som pågår mellan fritidshemspersonalen och barnen. Barnen 

verkar inte se småprat och relationsskapande med personalen som ett sätt att komma till tals och 

uttrycka sina intressen och åsikter. Därför anar vi att personalen i sin tur inte lägger tillräckligt stor 

vikt vid barns perspektiv. Vi ser att kamratrelationerna är viktiga men tror att verksamheten skulle 

vinna på om småprat eller samtal i farten får utrymme och en självklar plats genom att synliggöras 

eller beredas plats i verksamheten. Bengtsson och Hägglund (2014) visar att de mest givande 

samtalen är de som sker samtidigt som något annat händer, det vill säga småprat eller det som 

forskarna benämner ”samtal i farten”. Vi tror att dessa samtal är av stor vikt för utveckling och 

kvalitetssäkring av verksamheten, samt till stor hjälp för personalen i planering och genomförande. 

Barnen berättar om hur fritidshemspersonalen visar intresse för deras intressen, erfarenheter och 

åsikter genom att ge många exempel på hur deras idéer har plockats upp och blivit till aktiviteter 

på fritidshemmet, till exempel disko, dansstopp, lek med rockringar och Talang. Uppsatsens 

resultat och analys visar på en verksamhet där barnen upplever att de kan påverka och där barnens 

intresse till viss del tas tillvara. Barnen är entusiastiska när de pratar om aktiviteter och tillvaron 

på fritidshemmet – de säger inget negativt om verksamhet eller personal alls. Förbud, regler och 

restriktioner verkar de förstå och acceptera, kanske för att barnen beskriver att det finns ett visst 

förhandlingsutrymme när regler och restriktioner uppstår. Resultat och analys visar däremot också 

en verksamhet som styrs och kontrolleras av de vuxna på fritidshemmet. Personalen har makten 

att säga ja eller nej, personalen måste tillfrågas, personalen har kommit på aktiviteter och de 

bestämmer vad som finns i rummen och skåpen.  

Anmärkningsvärt är att barnen inte ifrågasätter verksamheten eller de vuxnas makt. Barnen 

konstaterar att även på fritidsråden är det personalen som bestämmer på riktigt. Inget av barnen 

ifrågasätter att det är de vuxna som har makt över material och verksamhet, det är så det är på 

fritidshemmet i deras föreställningsvärld. Halldén (2003) menar att det inte räcker att studera vad 

barn säger eller gör utan att praktikens betydelse och konsekvenser måste lyftas fram. I vår studie 

är det framför allt i förhållande till de vuxna på fritidshemmet och till föreställningen om fritidshem 

i allmänhet som barnens ord kan förstås. Den verksamhet som vi tillsammans skapar är den som 

barnen känner till vilket är tydligt i hur barnen pratar om sitt fritidshem och nämner olika 

aktiviteter som pingis, fritidsråd, pärlplattor, Talang, rast och byggis, men även om sätt att vara: 

fråga fröknarna om lov att ta saker i skåp eller påbörja aktiviteter, rösta och att lägga lappar i en 

förslagslåda. Vi vuxna har större möjligheter och därmed större ansvar att ifrågasätta och reflektera 

över andra möjliga lösningar och att jämföra med andra sammanhang. Arnér (2009) skriver att 

reflektioner över verksamheten och barnsynen mellan pedagoger är väsentligt för att utveckla 

barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Utan reflektion riskerar verksamheten att bli 

slentrianmässig och därigenom omedveten kring vad som är meningsfullt. En verksamhet som är 

initierad och styrd av vuxna får typiskt och traditionellt innehåll som inte i tillräcklig utsträckning 

utmanar barnen (Löfdahl, Saar & Hjalmarsson, 2011). Vi tror att konsekvenser av detta är att 

barnen inte utvecklas så lång som möjligt, vilket skollagen (SFS 2010:800) slår fast att varje individ 

ska få möjlighet till. En annan konsekvens är att vi tappar barnens delaktighet, nyfikenhet och 

engagemang.  

Vår utgångspunkt är den barnsyn som finns inom barndomssociologin: barn är kompetenta och 

har kunskap om sin egen värld och sitt eget bästa. För att barns intresse ska kunna tas tillvara samt 

för att verksamheten ska utgå från ett barnperspektiv måste personal och skolledare reflektera över 

samt skaffa sig kunskap om barns intressen. Barnperspektiv och barns perspektiv måste därför 

finnas med i planering och utformning av verksamheten liksom i kvalitetsarbetet. Ett sätt att 

synliggöra barns perspektiv är att låta barn komma till tals själva. Vi utgår från att barn och 

pedagoger är medskapande och att de tillsammans skapar verksamheten. Utgångspunkten är också 
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att ett demokratiskt arbetssätt som engagerar eleven och tar hänsyn till elevens intresse gynnar 

utveckling och lärande. Vi tror att det är viktigt att inspirera barnen med ”nya forum” där de får 

möjlighet att engagera sig och diskutera angelägna frågor och därmed bli delaktiga. Att barnen får 

ställas inför nya upplägg och sammanhang tror vi skapar förutsättningar för större engagemang 

och en känsla av meningsfullhet, vilket i sin tur kan leda till att barnen verkligen kommer till tals 

på ett reellt och okonstlat vis.  

Skolverket (2014) nämner relationer mellan elever och personal och elever sinsemellan som viktiga 

redskap i lärandet på fritidshemmet. Barnen i fokusgruppssamtalen visar flera gånger att kompisar 

är viktiga: att de vill prata med kompisar istället för vuxna och att de vill ha en kompis med när de 

ska prata med en vuxen. Barnens sätt att prata tyder också på att relationerna mellan barn och 

personal på fritidshemmet inte uppmärksammas som ett viktigt redskap i lärandet. Vi kan inte dra 

några slutsatser om vilka samtal som faktiskt pågår mellan barn och personal men det är ändå 

anmärkningsvärt, tycker vi, att vi knappt kan se exempel på informella och trivsamma samtal 

mellan barn och personal. Barn och personal småpratar inte mycket och det är inte självklart att 

personal är eller får vara med i barnens aktiviteter eller gemenskap. Arnér och Tellgren (2006) ser 

samtal mellan barn och vuxna som ett sätt att nå barns perspektiv och barnperspektiv. Barnen i 

vår undersökning säger gång på gång att personalen borde fråga barnen! Arnér (2009) påtalar att 

det är personalen som ”har makt att välja om barns röster ska vara hörda och respekteras eller inte” 

(s. 14).  

En anmärkning som Skolinspektionen (2010b) har på fritidshemmen är att relationerna mellan 

personal och barn är ytliga, vilket kan bero på för stora barngrupper. Johansson (2003) poängterar 

att närhet, både fysiskt och mentalt är nödvändigt när vi söker barns perspektiv. Hon skriver också 

att det är viktigt att låta barn och vuxna få tid att närma sig varandra och att vuxna bör bjuda in 

barn i sin egen livsvärld. Denna närhet mellan barn och vuxna finns inte riktigt i utsagorna hos 

barnen i vår studie. Enligt oss blir konsekvensen av det att relationerna blir ytliga och att barns 

perspektiv inte kommer till uttryck. Vi ser därför att en viktig utmaning som fritidshemmen har är 

att organisera verksamheten så att fler samtal av olika sort får utrymme och en ses som en självklar 

del av samvaron. Hur detta ska se ut beror på varje barn- och personalgrupp och de behov och 

intressen som uppstår mellan dessa individer. Möjligheter som vi ser i den verksamhet som barnen 

i vår undersökning befinner sig i skulle kunna vara arrangerade samtal inspirerade av 

fokusgruppssamtal samt mer informella ”samtal i farten” som gemensamt pyssel och promenader 

eller måltider i en cafémiljö. Detta tror vi är bättre ur ett barnperspektiv än mer fokus på exempelvis 

fritidsråd då barnen ändå tycks anse att de vuxna bestämmer. Genom att variera arbetssätt och 

samtalsformer tas hänsyn till att barn är individer med olika personligheter och behov, vilket 

Skolinspektionen (2010a) menar leder till en bättre kunskapsutveckling. 

Skolverket (1999) påtalar att arbetet med inflytande i skolans tidiga år i hög grad handlar om att 

hitta olika former för inflytande över verksamhetens innehåll, organisation och arbetssätt. Här 

menar vi att barnen kan vara en stor tillgång i utvecklandet av detta. Genom att kunna påverka sin 

vardag och få ökat inflytande blir barnen delaktiga i sina liv och blir i förlängningen ansvarstagande 

medborgare. Vi frågar oss hur det påverkar när barnen inte ens har makt över, ansvar för eller 

tillgång till materialet på fritids? Barnen ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) få ökat ansvar 

med stigande ålder, det efterföljs inte om de vuxna i slutändan bestämmer och har makt över till 

exempel material. Detta visar också på en syn på barn som ”becomings” snarare än ”beings”, det 

vill säga bygger inte på föreställningen om kompetenta barn. Vi tror att detta i sin tur kan leda till 

barn som inte tar ansvar för till exempel den gemensamma miljön. Att låta barnen få mer makt 

över sin tillvaro samt att lägga större vikt vid barns perspektiv är att närma sig den barnsyn som 

Johansson (2003) benämner ”Barn som medmänniskor”. Vi är säkra på att varje fritidspedagog 

skulle säga sig ansluta sig till den barnsynen. Men i barnens utsagor om hur de får vara med och 

bestämma och planera på fritidshemmet kan vi snarare se barnsynen som Johansson (2003) kallar 

för ”Vuxna vet bäst”. 
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Det gäller att synliggöra delaktighet, samtal, meningsfullhet och lärande genom att fånga 

situationer i vardagen. Detta genom att barnen hör, ser och märker att verksamheten utvecklas och 

förändras utifrån de intressen och åsikter som barnen uttrycker med ord och handling. Vi ser flera 

exempel på detta, till exempel när barnens kortspel blir till en social och pedagogisk aktivitet. Detta 

räcker dock inte, personalen måste utmana barnen i högre utsträckning. Barnen i vår studie 

berättar att de påverkat så att det är bollfritt när det är tjejernas plan. Barnen märker att de kan 

påverka men hur utmanas de? Vad skulle hända om personalen såg behovet bakom denna önskan 

och istället utvecklade idén? Det skulle kunna utmynna i bollfri tid för alla barn, till andra 

bollsporter än fotboll eller fotbollsskola för ovana – beroende på behov och intresse, så lär och 

utmanas barnen. 

Strukturella och organisatoriska faktorer kan vara anledningar till att fritidshemmet inte i högre 

grad utgår från och tillvaratar barnens intressen. Skolinspektionen (2010b) nämner stora 

barngrupper, låg utbildningsgrad hos personalen och personal som får lägga mer tid och energi på 

skoldagen än på fritidsdagen som anledningar till att fritidshemmen inte når sin fulla potential. Vi 

menar att det också kan bero på brist på reflektion och ifrågasättande av den egna verksamheten. 

Både Halldén (2003) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller att diskussion och reflektion 

är nödvändigt för att en verksamhet ska kunna bedrivas ur ett barnperspektiv. Enligt Melin (2013) 

kan det skapa en oro hos vuxna om barnen får mer att säga till om, att deras auktoritet försvagas, 

samt att det kan kännas betungande likt en ytterligare arbetsbörda. Vi har funderat på vad det 

skulle innebära för vuxna i allmänhet och personalen på fritidshem i synnerhet att ta tillvara på 

barns röster. Skulle det leda till att personalen tappar makten över verksamheten och barnen? Vi 

menar att det skulle innebära en kvalitetshöjning av fritidshemmet och en större måluppfyllelse 

hos barnen. Barns röster och perspektiv skulle också leda till intressantare och mer nyskapande 

planering och ett lärande även för personalen. 

Hur kan då barns intressen, erfarenheter och åsikter vara del i samvaron liksom i planeringen av 

verksamheten på fritidshemmet? I arbetet med pedagogisk dokumentation berättar Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) om processen att förändra inomhusmiljön utifrån barnens intressen. Det 

första steget är att ta reda på barnens intresse genom samtal och observationer med och av barnen 

samt reflekterande samtal mellan personal. Rådande föreställningar ifrågasätts och barnens behov, 

idéer och intressen styr istället rummens innehåll och användning. En dockvrå kan lika gärna bli 

en djungelhörna och skapandematerial görs tillgängligt och lockande för barnen istället för att vara 

något de behöver be om. Vi menar att pedagogisk dokumentation skulle kunna vara ett bra 

arbetssätt även på fritidshem. Genom observationer, samtal, samlingar exempelvis i form av 

fokusgruppssamtal och gemensamma reflektioner skulle barns intressen och röster bli en del av 

kvalitetsarbetet för att höja relevansen och kvalitén på verksamheten på fritidshemmet. Barnen på 

fritidshemmen är enligt oss tillräckligt mogna för att kunna ta ansvar för material och aktiviteter 

och skulle kunna vara med vid beställning, iordningsställande och planering. 

Det finns flera ämnesområden som förekommer på fritidshemmet där barns intresse kanske är 

särskilt aktuellt: estetiska lärprocesser, barnkultur, populärkultur, IKT och moderna medier. 

Troligtvis är det så att barnen har större kunskap än personalen inom flera av dessa ämnen. En 

verksamhet som tar tillvara på barns persoektiv och där personalen har respekt för barnens 

kunskap om sitt eget lärande kan vara en bit på väg mot att nå fritidshemmets potential. Detta i 

kombination med en värdegrund som utgår från en barnsyn som utgår från att barn är kompetenta 

samt arbetssätt där personalen intar en bejakande inställning. Då görs intresserade, nyfikna, 

deltagande, respekterade och respektfulla barn som kan ta ansvar för sig själva och för vårt 

demokratiska samhälle. 
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Metoddiskussion 

Vår metod att använda en öppen enkät som en förundersökning för att skapa en gemensam grund 

och en förförståelse för dessa fritidshemsbarns vardag fungerade bra. Barnen uttryckte sig 

insiktsfullt men ganska kortfattat. Vi fick inblick i hur inflytandet ser ut på deras fritidshem och 

tillgång till en del av verksamhetens innehåll och barnens intressen, vilket vi sedan kunde referera 

till i fokusgruppssamtalen. Materialet var lätt att få överblick över och relativt lätt att 

sammanställa. Även om det främst var ett sätt för oss att förbereda fokusgruppssamtalen fick vi 

redan i enkäten tillgång till barnens tankar och såg att vi fick ”höra” röster från barn som inte 

brukar vara med och bestämma eller säga vad de vill.  

Vi ville använda oss av en verksamhetsnära metod på barnens villkor men som utmanade dem att 

tänka nytt och att ta ställning till olika samtalsformer. Fokusgruppssamtal är ett sätt att samla en 

grupp barn för att samtala om något som de känner till och som de är intresserade av. Det var ett 

utvecklande och intressant sätt att fånga upp barnens berättelser och få ta del av deras perspektiv. 

Vår metod var också ett sätt att forska tillsammans med barn, vilket Skolverket (2010) menar var 

en ambition inom barndomssociologin. Genom att ge barn mer makt kan de få bättre villkor 

(Skolverket, 2010). Därför tror vi att barns perspektiv kan användas i planering och 

verksamhetsutveckling på fritidshemmet. 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att vissa forskare anser att deltagarna i fokussamtal inte borde 

känna varandra sedan tidigare, för att de då inte delar några tidigare erfarenheter och därför kan 

utrycka sig friare. En redan befintlig sammansättning kan även påverkas av existerande relationer 

och positioner i gruppen (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valde ändå att låta fokusgrupperna formas 

ur en grupp där barnen känner varandra. Vi såg på barnens kroppsspråk att de kände trygghet med 

varandra. Vi såg också hur de började utveckla varandras utsagor och förslag – något som kanske 

inte hade skett om inte barnen delade erfarenheter med varandra.  

Däremot upplevde vi i större utsträckning än väntat att barnens positioner i gruppen påverkade 

samtalen. Barnen fick eller tog olika stort talutrymme. I det första fokusgruppssamtalet pratade 

Martina betydligt mer än någon annan. Vi ser på inspelningen att Martina inte bara är den som 

berättar mest om sina åsikter och upplevelser utan också ”tar” de andra deltagarnas utsagor och 

gör dem till sina egna. Däremot säger hon sällan emot de andra barnen och verkar heller inte 

påverka vad de andra säger. Detta gjorde att vi styrde samtalet mer än vad vi tänkt oss. Det var hela 

tiden en avvägning mellan att hålla samtalet inom ämnet och att inte styra för mycket. Kanske hade 

mindre grupper varit ett sätt för att fler skulle komma till tals och få större talutrymme.  Enligt 

Ahrne och Svensson (2015) bör en fokusgrupp bestå av mellan sex och tolv deltagare för att 

underlätta för alla att delta i diskussionerna. Bryman (2008) argumenterar för att det är bör vara 

färre deltagare för att alla ska vilja uttala sig. Han lyfter nio studier som genomförts med 

fokusgruppssamtal, deltagarantalet skiljer sig och ligger mellan 4 och 10 personer. Utifrån vår 

önskan att få ta del av barnens perspektiv samt att låta barnen komma till tals i kombination med 

barnens stora intresse och engagemanget valde vi att låta alla barn som ville delta. Detta kunde 

annars upplevas som exkluderande från barnens sida och därmed närmast vara kontraproduktivt 

och gå stick i stäv med vårt syfte att låta barnen komma till tals. 

Vi hörde under transkriptionen av det första fokusgruppssamtalet att vi styrde och inte var helt 

lyhörda för barnens vindlande tankar. Inför det andra samtalet bestämde vi oss för att vara ja-

sägare även om det kunde föra oss längre från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi tänkte på hur 

Arnér (2009) arbetat med de pedagoger som var med i utvecklingsarbetet där ett råd var att 

personalen måste säga ja till barnens idéer och tankar. Att säga ja när man som pedagog eller 

forskare har en bild av målet eller hur vägen dit ska se ut är inte lätt: när barnen i andra 
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fokusgruppssamtalet hämtade handdockor hör vi oss själva säga: ”nja, det kanske inte fungerar så 

bra”. Eftersom vi bestämt oss för att bejaka barnens tankar och idéer ändrade vi oss och 

uppmuntrade dem att spela. Arnér (2009) påpekar att det pedagogerna måste våga frångå sin 

pedagogiska planering, och att inte vänta på att förankra den nya vändningen hos kollegorna, för 

att kunna säga ja till barnen. Enligt Arnér (2009) leder en tillåtande attityd till att barnen tar ett 

större ansvar för sina idéer och handlingar. Barnen visade framför allt genom sin egen 

dramatisering att detta stämmer överens med verkligheten: vi antog en tillåtande attityd och 

barnen tog ett stort ansvar för idé och handling. 

Det tog lång tid att transkribera videoinspelningarna men det var nödvändigt för att få en överblick 

över resultatet. Förtjänsten med videoinspelning var att vi även kunde se kroppsspråk vilket var 

intressant eftersom sättet som barnen uttrycker sig i fokusgruppssamtalet är av vikt. Vi kunde 

också oftast se vem som pratade. Ändå var det svårt att höra ibland, barnen pratade i mun på 

varandra. Det var ganska svårt att analysera materialet, vi hade möjligen varit hjälpta av en 

striktare och tydligare analysmodell, å andra sidan ville vi vara öppna för vart resultaten och 

analysen skulle föra oss.  

Eleverna tyckte att samtalet var roligt och ville inte avsluta. 

Liam: Kan vi inte göra såhär att ni frågar vad vi tycker om det här… ta upp en tumme 

om ni gillar det och två tummar om ni tycker det var jättebra och så om man tycker 

det var jättedåligt (visar två tummar ner) 

 

Barnen gav oss båda sina tummar samt fötter och en tunga upp! Vi tolkar att barnens engagemang, 

glädje och insikter kom sig av att de blev tagna på allvar och att vi visade oss intresserade av det 

som de sa. Två gånger nämndes att så här, det vill säga fokusgruppssamtal, är ett sätt för personalen 

att ta reda på vad barnen vill eller är intresserade av och för barnen att komma till tals. Vi har också 

fått flera förslag och exempel på hur barnen tycker att personalen kan eller ska samtala med barnen 

eller ta reda på deras intressen. 

Vi uppfattar det som att dialogerna bidrog till att fokusgruppssamtalet upplevdes som roligt. 

Barnen lade sig i våra dialoger i mindre utsträckning än väntat, de spelade inte upp egna versioner 

men argumenterade emot och kom med andra förslag på hur man kan säga. Barnen började de ge 

råd och kommentarer både till fritidshemspersonalen Gunnar och Kerstin samt till 

fritidshemsbarnen Lisa och Kalle. Vårt sätt att dramatisera vardagssituationer inspirerade barnen 

att på eget bevåg spela upp en scen med handdockor. Under tiden som de spelade provade de nya 

sätt att göra sina röster hörda – både dramat som verktyg och att prata ihop sig med varandra inför 

att föra fram en idé. Under fokusgruppssamtalens gång kom barnen på nya idéer som de 

diskuterade och utvecklade. Vi tror återigen att det var en kombination av fokusgruppssamtalets 

och dramats form som gjorde att barnen kände sig viktiga och tagna på allvar. Byréus (2010) 

skriver att forumspel kan ge nya perspektiv och insikt i hur andra personer eller grupper upplever 

något. Hon menar också att drama kan stärka självkänslan och öka insikten om hur individen ingår 

i ett samhälle som går att påverka. Vi tror att drama och forumspel skulle kunna leda till många 

bra samtal mellan barn och personal då det lockar till skratt och ger möjligheter till nya perspektiv. 

Vi hade ett metodologiskt intresse att undersöka olika verktyg för att låta barnen komma till tals 

och uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter. En del av vårt syfte var att fånga och lyfta barns 

perspektiv genom verktygen enkät och fokusgruppssamtal med inslag av drama. Vårt 

metodologiska intresse handlar också om hur barns röster och perspektiv får och kan tillvaratas i 

fritidshemsverksamheten. Genom vår metod har vi fokuserat på att lyfta barns röster och 

perspektiv, genom analys och diskussion har vi gjort en ansats att inta ett barnperspektiv. Halldén 

(2003) skriver att barnperspektiv innebär att både fånga barns röster och att tolka dem i ett 

diskursivt sammanhang. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) nämner att vuxna använder 
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sig av olika sätt för att fånga barns perspektiv men att det saknas kunskap och verktyg att analysera 

och tillämpa lärdomarna från ovanstående så att barnen får ökat inflytande, delaktigheten blir 

därför sällan en pedagogisk fråga. Då tiden och uppsatsens omfattning är begränsad är även denna 

ansats begränsad och vi har främst lyft barns perspektiv på fritidshemmets innehåll och 

verksamhet samt fokuserat på barns intresse och inflytande. Vi har visat hur enkäten och 

fokusgruppssamtalen gav oss tillgång till barns perspektiv. Dessa perspektiv och konkreta tips till 

pedagoger kan visa vägen mot ett mer demokratiskt arbetssätt och ett fritidshem som i större 

utsträckning anpassas efter barnens behov och intresse – och som därmed är närmare att nå sin 

fulla potential. 

Kanske skulle trovärdigheten bli större om vi även observerat barnens tillvaro på fritidshemmet 

med syfte att få syn på barns inflytande och de samtal som pågår. Vi kan inte dra slutsatser om hur 

det är på fritidshem i Sverige. Vi kan bara göra en berättelse om hur barnen i denna grupp berättar 

om hur de får komma till tals och hur deras intresse tas tillvara. Vi kan också konstatera att barnen 

har stor kunskap att förmedla till oss vuxna om sin tillvaro på fritidshemmet: barnen imponerade 

på oss genom hur de kunde uttrycka sig och resonera. 

 

Vidare forskning 

Under arbetets gång har nya tankar och idéer väckts, både om fritidshemsverksamhet i allmänhet 

och om delaktighetens och inflytandets betydelse i fritidshemsverksamheten i synnerhet. Vår 

undersökning slår inte fast hur det generellt är på fritidshem utan det handlar om hur just dessa 

barn uttrycker och själva beskriver det. Det finns stora möjligheter att fördjupa sig i ämnet 

elevinflytande. Förslagsvis behöver det genomföras studier för att åskådliggöra skillnaden mellan 

barns perspektiv och vuxnas perspektiv där vi tycker att det saknas forskning om och med barn. 

Det skulle också behöva leda till förslag på hur fritidshemmet kan inta ett barnperspektiv. Vi anser 

även att det finns mycket kvar att studera kring betydelsen av barnens delaktighet i olika 

beslutsprocesser, vilka barn som blir delaktiga, hur detta möjliggörs, samt hur väl pedagogernas 

tankar och arbete kring ämnet når fram till barnen och hur dessa själva uppfattar begreppens 

innebörd.  

Vidare skulle det vara intressant att genom observationer på flera fritidshem försöka få syn på vilka 

sorts samtal som förekommer och undersöka vilken kvalité de olika samtalen har. I samband med 

intervjuer kan det följas upp vilka samtalsformer som är meningsfulla för barns känsla av 

delaktighet och medbestämmande. Kompletterande intervjuer och observationer av pedagogers 

arbets- och förhållningssätt skulle även det kunna vara berikande. Genusaspekten är intressant och 

relevant även inom detta område, men en sådan undersökning skulle antagligen behöva en egen 

avgränsning, liksom synen på barnens kompetens och förmågor i allmänhet, samt 

maktförhållandet mellan dem och pedagogerna. 

 

Slutord 

Vi anser att Dewey (1997) har rätt i att barn behöver känna sig delaktiga för att deras intresse ska 

väckas och bevaras och att barnens eget intresse och nyfikenhet är viktigt för deras utveckling och 

kunskapsinlärning. Dewey (1997) skriver att undervisningens uppgift blir att hitta aktiviteter och 

material som engagerar och intresserar barnen. Det stämmer bra överens med fritidshemmets 

uppdrag (Skolverket 2011a; 2011b; 2014) och vår syn på vad fritidshemmet skulle kunna vara för 

barn. 
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Ett av de främsta målen i fritidshemsverksamheten är, enligt oss, att skapa demokrati och 

demokratiska förutsättningar genom att ge eleverna rätt och möjlighet till inflytande och 

delaktighet under sin vistelse där. Demokrati handlar om samspel mellan människor och om att 

lyssna och ta hänsyn till andra. Detta förutsätter att det förekommer en dialog dem emellan. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att ”delaktighet är en grundförutsättning för 

barns möjlighet att föra sin egen talan, och att vuxna för att tolka barns perspektiv måste ha 

generell och specifik kunskap om barns kunskapsbildning, samt lyssna på barnen” (s. 70). Liksom 

barnen i vår undersökning efterfrågade de vuxnas nyfikenhet och intresse för barnens egna idéer, 

tror även vi att detta är rätt väg att gå för att utveckla och lyfta verksamheten på fritidshem. Vi 

vuxna måste lyssna på barnen, försöka utgå från deras perspektiv och våga säga ja till barnens idéer 

och nytänkande.  

Det problem som vi formulerade i inledningen kvarstår, nämligen att verksamheten på fritidshem 

inte i tillräckligt hög grad utgår från barnens intressen, erfarenheter, åsikter och initiativ. Detta 

kan formuleras som att barns perspektiv inte kommer fram och tillvaratas. Vi har gjort ett försök 

att lyfta barns perspektiv genom att låta barnen komma till tals. Vi har även gjort en ansats att 

analysera och diskutera detta för att visa att, och delvis hur, fritidshemmet kan utvecklas genom 

att personalen intar ett barnperspektiv. 

Vi tror att om både barnen och de vuxna på fritidshemmet ställs inför nya utmaningar och 

arbetssätt kommer detta att leda till en verksamhet som utvecklas och förnyas. Detta leder i sin tur 

till en verksamhet som inte i lika hög grad riskerar att fastna i slentrianmässiga rutiner och 

traditionellt innehåll utan en samvaro som känns mer meningsfull och inspirerande för samtliga. 
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare 

Hej!  

Vi heter Mats Bigrell och Tove Brolin och arbetar på Klockargårdens skola på Lidingö. Vi 

studerar även på Högskolan i Jönköping där vi läser till lärare med inriktning mot 

fritidshem. Vi skriver nu examensarbete och ska undersöka hur barnen uppfattar att de 

får komma till tals på fritidshemmet och hur de med egna ord får uttrycka intressen, 

erfarenheter och åsikter. För att kunna ta reda på detta kommer vi att besöka XXX skola 

och samtala med några barn. Barnen kommer först att få svara på ett brev från oss, vilket 

handlar om ovanstående. Vid ett senare tillfälle kommer vi att träffa barnen på 

fritidshemmet och genomföra en gruppdiskussion, där vårt syfte är att eleverna ska få 

möjligheten att berätta och diskutera kring sitt inflytande på fritidshemmet. Samtalen 

kommer att spelas in med videokamera, men detta kommer naturligtvis endast användas 

av oss två när vi bearbetar materialet. Skolan och samtliga deltagare kommer att vara 

anonyma och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. All data 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen elev kommer att kunna identifieras i det 

färdiga materialet. När vårt examensarbete är färdigt kommer allt inspelat material att 

raderas.  

Vi kommer vid intervjun och i vårt arbete att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer, vilka innebär att deltagandet är frivilligt och att eleverna när 

som helst kan avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Då deltagandet är frivilligt 

önskar vi få svar från er vårdnadshavare om ni samtycker till att ert barn medverkar. Vi 

kommer dessutom att både skriftligt och muntligt fråga barnen om de vill medverka. 

Vill ditt barn medverka i intervjun:  JA  NEJ  

Samtycker du till att ditt barn medverkar i undersökningen:         JA  NEJ  

Vårdnadshavares underskrift: 

__________________________________________________ 

Vi är tacksamma för er hjälp och hoppas på ett gott samarbete!  

Med vänliga hälsningar, Mats & Tove 

Vid frågor kontakta oss gärna via e-mail: XXX och XXX 
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Bilaga 2  

Brev till eleverna 

Hej! 

Vi heter Mats och Tove.    [bild på oss]  

 

Vi jobbar på fritids men går också på universitetet och utbildar oss till lärare. Vi vill lära 

oss mer om hur mycket ni barn får vara med och bestämma på fritids och hur mycket 

personalen på fritids lyssnar på er. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att svara på några 

frågor. Vi vill att ni svarar med era egna ord så som ni tycker att det är. 

När vi har hunnit läsa era brev till oss kommer vi att hälsa på er på fritids. Vi kommer då 

att prata med en grupp barn och samtidigt spela in det vi säger på film. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen – både att svara på brevet och att vara med i 

diskussionen. 

Vill du vara med i vår undersökning? JA NEJ 

 

Underskrift: …………………………………………………………………………………. 
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1. Vad får du vara med och bestämma över på fritids? 

 

 

 

2. När får du vara med och bestämma på fritids? 

 

 

 

3. Hur får du vara med och bestämma på fritids? 

 

 

 

4. Tycker du att de vuxna på fritids lyssnar på dig och tar tillvara på dina idéer och 

önskemål?  

 

 

 

5. Berättar du för personalen på fritids vad du är intresserad av och vad du vill? 
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Bilaga 3 

Dialoger 

Dialog 1: Kerstin och Gunnar 

Kerstin: Nu ska vi planera för fritids! 

Gunnar: Ja, men det är så svårt att komma på bra saker. 

Kerstin: Asså, tänk om barnen hade några idéer. 

Gunnar: Nä, det tror jag inte, då skulle de ju ha sagt någonting. 

Mats och Tove: Eller? 

 

Dialog 2: Lisa och Kalle 

Lisa: Åh vad roligt det skulle vara att starta en målargrupp! 

Kalle: Ja målargrupp. Det skulle vara superkul. Vi skulle kunna vara i bildsalen kanske. 

Lisa: Ja! och så skulle vi kunna ha en utställning och bjuda in föräldrar.  

Kalle: Ja. Men jag det får vi nog inte… 

Lisa: Nä… Det är nog inte ens någon idé att fråga. 

Tove och Mats: Eller? 

 

Dialog 3 (version 1) Lisa och Gunnar 

Gunnar: Ja Lisa, har du haft ett bra lov? 

Lisa: Ja jag var i Danmark på Legoland. Och där såg jag att de hade byggt som ett helt zoo 

av Lego. Det var en massa djur av Lego! 

Gunnar: Jaha. Jag var på Gotland. 

Lisa: Jaha. 
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Dialog 3 (version 2) Lisa och Gunnar 

Gunnar: Lisa, har du haft ett bra lov? 

Lisa: Ja vet du, jag var i Danmark på Legoland. Och där hade de byggt som ett helt zoo av 

Lego. Till och med djur av Lego. 

Gunnar: Oj vad kul, Vilken rolig idé! Är det någonting vi skulle kunna göra på fritids 

kanske? 

Lisa: Ja! Det skulle vara jätteroligt! Men jag tror att vi måste ha mer Lego då. 

Gunnar: Okej. Nånting annat du tror att ni behöver? 

Tove och Mats: Vad blev skillnaden nu? 

 

Dialog 4 Gunnar och Kerstin 

Gunnar: Ja. Nu ska vi planera för den hör veckan då ska vi se… 

Kerstin: Ja… 

Gunnar: Vad ska vi ha för aktiviteter på fritids? 

Kerstin: Ja alltså vi ska ju utgå från barnens intressen… 

Gunnar: Ja, och det är ju bakning och fotboll. 

Kerstin: Ja men då gör vi det. Då blir alla nöjda. 

Mats och Tove: Eller? 

 

 

 

 

 


