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Vet barnen varför de är på fritidshemmet, vilka mål verksamheten har och aktiviteternas syfte?
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn talar om förmedlingen av målen med 
verksamheten i fritidshemmet. 

För att ta reda på detta undersöktes dessa frågor:
Vad säger barnen att de gör på fritidshemmet?
Vilket lärande syns i barnens berättelser om fritidshemsverksamheten?

Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv med en kvalitativ forskningsansats. Tre kvalitativa 
datainsamlingsmetoder användes i studien i form av observation, enskilda intervjuer och 
fokusgruppssamtal.

I studien deltog barn från två fritidshem i två olika kommuner. Barnens berättelser skiljde sig åt 
avseende deras beskrivningar av aktiviteter och lärande. På det första fritidshemmet beskrev barnen 
en fri och självständig vardag, där de flesta aktiviteter var skapta av dem själva. Lärandet som de 
ansåg sig få genom att vara på fritidshemmet betonade ett socialt lärande och relationsskapande.

På det andra fritidshemmet syntes fritidslärarnas planerade aktiviteter betydligt mer i barnens 
berättelser om vad de gjorde på fritidshemmet samt vilket lärande de ansåg sig få genom att vara 
där och även här syntes det sociala lärandet tydligt.

Samtliga barnen i studien beskriver, besynnerligt nog, att de inte vet om att 
fritidshemsverksamheten har några mål. Det är bara ett ställe där de kan vänta innan de får komma hem, 
och i bästa fall ett ställe att ha roligt på.
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1. Inledning 

Mia har precis kommit in på fritidshemmet efter en lång skoldag. Alla barn ska klä på sig och gå ut 

för det dags för en planerad aktivitet ute på skolgården med fritidslärarna. Men Mia vill inte, hon 

är trött, hon vill inte gå ut. Till slut går Mia ut efter många tillsägelser av fritidslärarna. Hon tar 

med sig något ur sin väska och sätter sig ensam på skolgården, hon vill inte delta i den planerade 

aktiviteten. Nu sitter Mia själv medan resten deltar i den planerade aktiviteten. På det här sättet ser

det ut för Mia, det är hennes vardag. Sedan händer det vid ett tillfälle att en fritidslärare i 

förbifarten talar om för Mia vad de planerat för eftermiddagsaktivitet och vad syftet med aktiviteten

är och hur rolig den förhoppningsvis kommer att bli. Senare samma eftermiddag deltar Mia i 

aktiviteten och hon deltar med det största engagemanget av dem alla. 

Detta är en kort berättelse av min senaste erfarenhet av hur betydelsefull en förklaring kan vara för

barn. En typisk situation som fått mig reflektera över hur viktigt det är att förklara syften för barn, 

vad det är som ska göras och varför. 

Läroplanen anger att skolan har plikt att informera elever och vårdnadshavare om skolans mål 

eftersom det är en förutsättning för deras möjligheter till inflytande (Skolverket, 2011). Detta har 

resulterat i att jag vill studera hur barnen uppfattar målen med fritidshemsverksamheten. 

Min tro är att ett lyckat arbete med att informera, tydliggöra syftet med aktiviteter och 

fritidshemsverksamhetens mål kan komma att skapa ringar på vattnet. När barnen har kunskap om 

vilka mål fritidshemmet har, och vet varför, tror jag att kunskapen förs vidare från barnet till 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare är en majoritet i samhället, när majoriteten har kunskapen och 

förståelsen för fritidslärares arbete finns en stor möjlighet att det resulterar i en mindre ifrågasatt 

profession. 

Ihrskog (2011, s.22) menar att fritidshemmets innehåll är ett eftersatt forskningsområde med en 

brist på hur barnen upplever, emotionellt, psykiskt och fysiskt sin vardag i fritidshemmet. 

Fritidshemsverksamheten är till för barn och jag har därför valt att undersöka området ur barns 

perspektiv då även jag anser att deras röster är en minoritet inom forskningsområdet idag. 

Genom en kvalitativ undersökning önskar jag skapa en insyn i barns berättelser om hur de uppfattar 

målen med fritidshemsverksamheten. 
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Min ambition är att studien ska bidra med kunskap för att inspirera verksamma fritidslärare att 

utveckla arbetet med att informera och förtydliga verksamhetens mål och aktiviteternas syfte för 

barnen. 

2. Syfte och forskningsfrågor

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn talar om förmedlingen av mål i 

fritidshemsverksamheten. 

  

- Vad säger barnen att de gör på fritidshemmet?

- Vilket lärande syns i barnens berättelser om fritidshemsverksamheten?

- Hur talar barnen om syftet med aktiviteterna i fritidshemsverksamheten?

3. Begrepp

Målförmedling – Förmedling av mål, hur ett mål uttrycks för att förmedla något till någon annan. 

Fritidslärare – När jag i studien benämner fritidslärare inkluderas fritidspedagoger med den gamla 

utbildningen, samt de nyexaminerade med titeln grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Elev och barn – I studien utgår jag från ett barns perspektiv och därför väljer jag att benämna alla 

elever för barn. Ordet elev kan ändå förekomma i studien då det oftast används i andra texter som 

kan komma att citeras. 

Vårdnadshavare – Detta begrepp inkluderar vårdnadshavare i alla former. Begreppet är valt för att 

alla barn inte har föräldrar.

Namn – Alla namn är fingerade och valda av barnen själva och anpassade för att efterlikna den 

språkgrupp och generation som personen i fråga ingår i.

Deltagare – Begreppet är valt för att minimera laddningen i begreppet respondent eller andra 

benämningar med inbäddade åsikter. Begreppet lämpar sig för att vara i linje med min syn på barn 

som medaktörer. 

Fokusgruppsdiskussioner och gruppsamtal– Är två begrepp med motsvarande innebörd i studien då

antalet barn i gruppsamtalet inte var tillräckligt för att kallas gruppsamtal.

Sociokulturellt perspektiv – Ett teoretiskt perspektiv som betonar att allt lärande sker i socialt 
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samspel.

Triangulering - När tre metoder används för att säkra validiteten i en studie.

Barns perspektiv – ”Barns perspektiv avses det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, 

intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 2003, s. 42).

Barnperspektiv – Ur ett vuxet perspektiv med barnets bästa i fokus.

Scaffolding – Ett begrepp som förekommer i det sociokulturella perspektivet och betyder stöttat 

lärande. 

Situerat lärande – Situations bundet lärande.

Planerad respektive Styrd aktivitet – Innebär aktiviteter utformade av fritidslärare, med någon form 

av bakomliggande pedagogisk tanke. 

4. Det sociokulturella perspektivet

Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Vygotskijs studier om lärande i sociala 

samspel. Lev Vygotskij anses som grundaren till det sociokulturella perspektivet som utgår ifrån att,

allt vi lär oss lär vi i sociala sammanhang (Säljö, 2012, s. 185). Lev Vygotskijs syn på lärandet är att

det är en ständigt utvecklande och kontinuerlig process som sker naturligt hos människan oavsett 

ålder (Säljö, 2012, s. 193). Lev Vygotskij menar i sin analys att människan är unik då hon använder 

sig av verktyg för att tänka och kommunicera (Säljö, 2012, s. 187). De verktyg han kom fram till 

var det språkliga och det materiella verktygen. Dessa verktyg, särskilt språket, menade han är av 

stor betydelse för lärandet. Ett annat fenomen Lev Vygotskij är känd för är, den proximala 

utvecklingszonen. Föreställ dig nu en bild av två cirklar i varandra, den första är stor och omger den

mindre som är i den större cirkelns mitt, precis som en liten kärna vilket bildar två zoner. Lev 

Vygotskji (1995) beskriver detta som den proximala utvecklingszonen. Han menar att barnet 

befinner sig i en förstazon där det redan har en viss kunskap men i interaktion med andra 

kompetenta barn eller vuxna, utvecklas kunskaperna till den andra zonen, den proximala 

utvecklingszonen. Då är alltså barnet i den stora cirkeln som nu utgör den nya lilla kärnan, vad 

barnet redan kan, och på det viset ser lärandet ut i sociala samspel. 
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4.1 Scaffolding 

Begreppet scaffolding har sitt ursprung i Lev Vygotskijs idéer om inlärningspsykologi och 

undervisning. Hans idéer har inspirerat många i forskningen om den kognitiva utvecklingen i 

samspelet mellan barn och barn, barn och vuxna. Scaffolding är alltså stöttningen i interaktionen 

med annan kompetent i processen mot den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). I 

undervisningssyfte innebär scaffolding stöttat lärande. En stöttning, där läraren anpassar 

undervisningen efter barnets behov. 

Rogoff (1990) utvecklar teorin om stöttat lärande genom att analysera barn med barn, och barn med

vuxnas interaktion i problemlösande situationer. I sina studier kommer Rogoff (1990) fram till två 

nivåer i det sociokulturella fenomenet. Den första nivån involverar social interaktion, där begreppet 

”apprenticeship” alstras. En tolkning av begreppet är guidat deltagande som Rogoff (1990) själv 

förklara som just den vuxnas deltaganderoll, i interaktionen vid de problemlösande situationerna. 

Det andra Rogoff (1990) studerar är kulturella skillnader i sociala praktiker. Det hon kommer fram 

till är att den kognitiva utvecklingen är beroende av den kultur och sociala praktik barnet är i och till

vilken typ och grad språket används. Enligt Rogoff (1990) ska barnen från tidig ålder utmanas med 

uppgifter som de med hjälp av stöttning ska klara av, för att sedan öka dessa utmaningar successivt. 

Slutligen hävdar Rogoff (1990) att vuxnas guidning och deltagande är mycket viktiga beståndsdelar

i barnens sociala och kognitiva utveckling.

4.2 Situerat lärande

Antropologen Lave (1988) har ett situerat perspektiv på lärandet som är relaterat till Vygotskijs 

begrepp lärande genom social utveckling. Till skillnad från planerat klassrumslärande som oftast är 

urplockad ifrån sin naturliga kontext anser Lave (1988) att lärandet finns normalt inbäddat i sin 

sociala kontext och i ett sammanhang. Hon menar att lärandet som sker då är snarare oavsiktlig än 

avsiktligt. Vidare menar Lave (1988) att kunskapsbildning bör introduceras i autentiska 

sammanhang där den normalt skulle kunna ske. Exempelvis är det lättare att lära sig simma i vatten 

än på land, det är lättare att öva på samspel i en socialgrupp. Slutligen menar Lave (1988) att 

situerat lärande är lyckat när individen är en del av gruppen och ett gott samarbete finns 

sinsemellan. Individen blir mer aktiv och engagerar sig i den rådande kulturen tillsammans med 

gruppen.
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4.3 Barnperspektiv eller barns perspektiv

Halldén (2003) förklarar skillnaderna mellan barnperspektiv och barns perspektiv som barnkultur 

och barns kultur. Hon menar att det handlar om att urskilja vem som uttrycker perspektivet eller 

formar kulturen, någon som företräder barnet eller barnet självt. 

Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar till att tillvarata 
barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn. Sett som
två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets. 
(Halldén, 2003, s. 14) 

Halldén (2003) exemplifierar ytterligare med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter 

(UNICEF, 2009, artikel 3) ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn”. Begreppet barns perspektiv kan användas i missbrukande syfte i politisk mening där vuxna 

ska se efter och bestämma vad som är bäst för barnet. Halldén (2003) menar att barnen och deras 

åsikter och tyckanden inte får plast i sådana sammanhang.

Johansson (2003) problematiserar begreppet barns perspektiv i sin artikel. Hon hävdar att det alltid 

finns motsägelser i perspektivet då forskaren har ambitionen att träda in i barnens livsvärld, och 

försöka förstå den personens perspektiv. ”Våra möjligheter att fullt ut förstå barns perspektiv, 

intentioner och uttryck för mening, är alltså begränsade och den kunskap som kan erhållas är 

komplex och knappast fullständig” (Johansson, 2003, s. 44). Johansson (2003) påtalar dock att 

frågan om makt är av betydelse för hur vi närmar oss barns perspektiv. Beroende på vad meningen 

är med perspektivet och i vilket syfte barns perspektiv ska synas är en fråga om makt och 

användning. Ett sätt att hantera den problematiken är att pröva studiens filosofiska grund samt att 

ifrågasätta de metodiska verktyg som är tänkta att fånga barns livsvärld och deras perspektiv. 

Johansson (2003) anser att det inte handlar om inlevelseförmågan hos forskaren utan snarare att 

kunna delta i varandras världar med insikten och strävan om den andra personens varande i världen.

För att lyckas med det menar Johansson (2003) att mötet och perspektivbytet kräver en närhet i 

fysisk och psykisk mening. Med hjälp av kommunikation, gester, tonfall och ansiktsuttryck kan 

strävan av att få en helhetsbild och förstå någon annan vara möjlig.

Studien utgår från barns perspektiv, med förhoppningen att kunna återspegla det barnen själva 

uttrycker om fritidshemmets mål.
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5. Styrdokument 

Fritidshemmet ingår i vad Skollagen (2010:800) benämner som skolväsende och ska följa dess olika

lagar. Fritidshemmet ska följa Skollagen kapitel ett till sex samt kapitel fjorton. Kapitel ett till sex är

allmänna kapitel som alla skolväsen ska följa, och kapitel fjorton är rubricerat fritidshemmet. Där 

anges att: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, 2010:800) 

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklass, skola och vårdnadshavare. Fritidshemmet 

ska möjliggöra för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier (Skolverket, 

2014). I uppdraget ingår det även att komplettera skolan både tidsmässigt, då barnen är på fritids 

innan och efter skolan samt lovdagar. Fritidshemsverksamheten ska även komplettera skolan 

innehållsmässigt då fritidshemsverksamheten kan erbjuda andra möjligheter för lärande än det 

traditionella klassrumslärandet. Fritidshemmet ska vara en kunskapsstimulerande plats som erbjuder

en meningsfull fritid för barnen som vistats i den. En pedagogisk gruppverksamhet som ska erbjuda 

barn sociala miljöer med möjligheter att skapa allsidiga kontakter (Skolverket, 2014).

Styrdokumenten har stöd i Skollagen (SFS 2010:800) och andra svenska lagstiftningar samt 

internationella konventioner (Skolverket, 2015) vilket innebär att de ska följas av all personal i den 

svenska skolan. 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 
enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Skolverket, 2011, s. 8)

UNICEF (2009) poängterar att varje barn har rätt att uttrycka sig och sin mening och höras i de 

frågor som rör barnet med anpassning av barnets ålder och mognad. Barnens bästa ska alltid komma

först vid alla beslut som rör barnet. Alla barn har också rätt till att tänka, tycka och uttrycka sina 

åsikter om saker och ting. Ett summerande citat om fritidsverksamheten skulle kunna vara ”Varje 

barn har rätt till lek, vila och fritid” (UNICEF, 2009, artikel 31). 
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Barnen ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 10) mötas med respekt för den person de är och 

utbildningen ska anpassas efter varje barns förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s. 8). I 

Allmänna råd för fritidshem beskrivs barnens delaktighet och inflytande som en förutsättning för att

eleverna ska uppleva meningsfullhet i fritidshemsverksamheten (Skolverket, 2014). 

Ändå hävdar Skolverket (2011a, s. 10) att styrdokumenten ger fritidslärarna mycket begränsad 

vägledning om deras uppdrag att erbjuda barn en meningsfull fritids. Detta för att det saknas 

forskning om hur fritidslärare tolkar sitt uppdrag samt hur de tolkar begreppet ”fritid”. Vidare 

bekräftar Skolverket (2011a, s. 10) att kunskapen om utformningen av verksamheten och det 

pedagogiska innehållet är saknad i forskningen, och inte minst hur barnen upplever sin tillvaro på 

fritidshemmet. Kunskapen om vad barnen själva definierar som meningsfullt för dem och vilka 

aktiviteter som finns och erbjuds i verksamheten finns heller inte studerat. Slutligen fastställer 

Skolverket (2011a, s.10) att den kunskapsöversikten visar en avsaknad i forskning som annars kan 

bidra till en klar förståelse av vad uppdraget egentligen handlar om.

Jällhage (2015) framför i en artikel att regeringen vill stärka fritidspedagogikens ställning i skolan, 

och med hjälp av Skolverket har ett förslag på nya avsnitt i läroplanen som gäller fritidshemmet 

arbetats fram. De centrala begreppen i det nya avsnittet är "undervisning" samt "elever" och utgår 

ifrån ett elevperspektiv. Jällhage (2015) poängterar att fritidshemsverksamheten inte ska bli en 

förlängd skoldag med traditionell undervisning, utan innehållet och arbetsmetoderna fokuserar på 

allt ifrån lek, könsnormer, matematik och digitala medier. Slutligen menar Jällhage (2015) att den 

nya läroplanen ska hjälpa till att tydliggöra lärandet som sker i fritidshemmet och att 

undervisningsbegreppen ska leda till ett förstärkt läraruppdrag.
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6. Tidigare forskning 

Fischer, Désirée och Züchner, (2014) har i en vetenskaplig artikel lyft Tysklands stora satsning på 

heldag-skolor, vad vi kan jämföra med den Svenska fritidshemsverksamheten, och hur stor 

betydelse verksamheten har för barns kunskapsutveckling. Detta oberoende av barnens olika 

socioekonomiska bakgrunder. I Tyskland år 2000 visade ett PISA-resultat ett gap mellan barn med 

olika socioekonomiska bakgrunder (Fischer, Désirée & Züchner, 2014). Skolverket (2015) förklarar

avsikten med PISA-mätningarna på följande sätt:

PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. PISA 
är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje 
år. (Skolverket, 2015)

Fischer et al. (2014) fortsätter beskriva att den socioekonomiska bakgrunden stod i förhållande till 

barnens prestationsnivåer och chanser att klara av utbildningen. Den så kallade PISA-chocken ledde

till att Tyskland gjorde en stor satsning i olika steg för att reformera utbildningssystemet för att 

förhindra den sociala ojämlikheten (Fischer, Désirée & Züchner, 2014). De införde en heldag-skola 

som bland annat innefattade skolrelaterade fritidsaktiviteter och schemalagda lektioner. Tanken med

heldag - skola var att stötta de så kallade risk-grupperna att uppnå bättre resultat i skolan genom en 

kompletterande miljö med schemalagda aktiviteter. Heldag-skolan hjälper även familjer att 

uppfostra eleverna genom att stödja dem i deras akademiska och psykosocial utveckling (Fischer, 

Désirée & Züchner, 2014). Sammanfattningsvis styrker Fischer et al. (2014) antagandet om att 

heldag-skolor kan hjälpa till att minska den sociala ojämlikheten genom att stödja barn och deras 

familjer. Särskilt gagnar det barn med låg ekonomisk bakgrund, genom att erbjuda dem ett brett 

utbud av fritidsaktiviteter och utmanande uppgifter. Det stärker barnen i deras utveckling både 

socialt och akademiskt. Slutligen menar Fischer et al. (2014) att heldag-skolorna är ett värdefullt 

instrument för barn och ytterligare forskning behövs för att stärka detta. 

Bardon (2008) skriver i sin magisteruppsats om lärandet i fritidshem, utifrån antagandet om att 

lärandet sker ständigt och jämt. Bardon (2008) utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där

hon använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder. Dessa metoder är observationer genom 
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filmning, loggboksanteckningar samt samtal med barn. De resultat Bardon (2008) presenterar är att 

barn beskriver sitt lärande på fritidshemmet som ett lärande om social kompetens. Detta innefattar 

omsorg, ansvar, inflytande, konflikthantering samt förmågan att inta olika roller. Vidare menar hon 

att barnen även utvecklar det kognitiva lärandet samt motoriska färdigheter i fritidshemmet. 

Bardons (2008) studie visar att lärandeprocessen oftast sker i sociala situationer som inte har varit 

planerade i förväg i syfte att ett visst lärande ska ske.

Karlsson, Stålander och Sörbom (2013) har genomfört en kvalitativ studie om elevers syn på 

lärandet i fritidshem. Karlsson et al. (2013) har använt sig av samtal i form av semistrukturerade 

intervjuer med tio elever i årskurs två. Resultatet visar tre teman om elevernas syn på lärandet. Det 

första är det sociala samspelet, det andra är härma och upprepa och det tredje kreativitet. Karlsson et

al. (2013) framför att deras resultat visar att eleverna såg mer av sitt lärande än de förväntat. 

Den teoretiska utgångspunkten är inte tydligt utskriven i Karlsson, Stålander och Sörbom (2013) 

uppsats men ett antagande är, det sociokulturella perspektivet, då de nämner Lev Vygotskij 

genomgående i arbetet.

 

I sin artikel beskriver även Jonsson (2016) kommunikationens betydelse för barns lärande. 

Förskollärares sätt att kommunicera med barnen i förskolan är ett villkor för och en bidragande 

faktor för barns lärande. Jonsson (2016) har utfört en observationsstudie där hon analyserat lärares 

kommunikation och kommit fram till två slutsatser. Den ena visar kvalitativa skillnader i lärarnas 

kommunikation om olika innehåll. Använder lärarna ett brett sätt att kommunicera tycks det gynna 

eleverna att tillsammans med varandra utvidga innehållet i kommunikationen. Den andra slutsatsen 

är att om inte lärare använder sig av en bred och nyanserad kommunikation förefaller barnens 

möjligheter att utveckla språket och dess innehåll med begränsade. Kvalitativa skillnader i lärares 

kommunikation och deltagande kan begränsa eller utöka möjligheter till uppmärksamhet och 

engagemang i ett gemensamt innehåll hos barnen.

Ljusberg (2002) har gjort en etnografisk studie med ett socialpsykologiskt och sociokulturellt 

perspektiv, med syfte att besvara vad barn genom formellt och informellt lärande skapar för 

representation av fritidshemmet. Materialet har Ljusberg (2002) samlat in med hjälp av en längre 

tids deltagande observationer och dokumenterat detta genom dagboksnoteringar samt 

videoinspelningar. En del av resultaten visade tydligt på att ett informellt lärande skedde i 
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barngrupperna. Besynnerligt nog visade den andra delen av Ljusbergs (2002) resultat att ingen 

personal på fritidshemmen inkluderade barnen som medaktörer. Barnen var inte delaktiga i 

planeringen och personalen var oftast inte delaktiga under den fria tiden då både barnen och 

personalen gjorde en åtskillnad mellan fri tid och styrd tid.

Sammantaget visar den tidigare forskningen att fritidshemsverksamheten har en stor betydelse för 

barns utveckling både socialt och akademiskt. Det visar även att fritidshemsverksamheten möjliggör

en typ av likvärdighet, då det kompletterar skolan och hemmet för barn med olika socioekonomiska 

bakgrunder. Studierna visar även att barn ofta beskriver sitt lärande på fritidshemmet som ett 

lärande om social förmåga. Det går även se att de utvecklar motoriska färdigheter på 

fritidshemsverksamheten. En studie visa att barnen såg mer av sitt lärande än förväntat och även här

var det sociala lärandet centralt. Den tidigare forskningen visar även att fritidslärarnas sätt att 

kommunicera är av betydelse för barnens språkliga utveckling. Om fritidslärare presenterar och 

använder sig av ett utmanande språk använder även barnen språket sinsemellan, vilket utvecklar 

språkförmågan hos barnen. Det är även mycket viktigt att barnen inkluderas i planeringar och 

utformningar av verksamheten för att de ska känna en meningsfullhet i sin vardag på 

fritidshemsverksamheten.

Den tidigare forskningen som är presenterad ovan är tolkad ur ett fritidshemsperspektiv. Detta för 

att området tidigare inte är undersökt vilket leder till att ingen tidigare forskning finns att presentera.

7. Metod

Det här avsnittet inleds med en redogörelse för val av metoder, metodiska verktyg, urval, 

genomförande, databearbetning och analys, därefter beskrivs forskningsetiska principer, reliabilitet 

samt validitet och triangulering. Studien tar huvudsakligen sin utgångspunkt i den kvalitativa 

forskningstraditionen där en triangulering av kvalitativa forskningsmetoder används i form av 

observationer, intervjuer samt fokusgruppssamtal. 

Syftet med studien var att undersöka hur barn talar om förmedlingen av målen med verksamheten i 

fritidshemmet, samt ta reda på vad barnen berättar att de gör på fritidshemmet, och vilket lärande 
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barnen lyfter.

7.1 Observationer

I den här studien används öppen observation vilket Lalander (2011, s. 88-89) förklarar som den 

sorten av observation där deltagarna är informerade om studien och dess syfte. Bryman (2011, s. 

388-391) använder begreppet deltagande observation som är likartat öppen observation som 

Lalander (2011, s. 88-89) benämner det. 

Bryman (2011, s. 388-391) förklarar deltagande observation som att forskaren engagerar sig i den 

valda sociala miljön under en tid för att observera och lyssna in individerna i gruppen. Detta för att 

få ett intryck av den kultur som den sociala gruppen visar.

Jag valde att först observera barnen i deras naturliga miljö på fritidshemmet under cirka tio minuter 

per deltagare. Detta för att få en bild av och förståelse för hur deras vardag såg ut, för att senare i 

intervjun återkoppla barnet till en specifik situation han eller hon deltagit i. Tanken med det var att 

använda något observerat tillfälle som ett underlag och hjälpmedel i intervjun, för att skapa en 

tryggare och trivsam samtalsmiljö med de deltagare jag sedan tidigare var okänd för.

7.2 Intervjuer

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att frågorna är anpassningsbara efter situationen menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 40). Bryman (2011, s. 206) anser att den typen av 

intervjuform har flexibla fördelar och ger deltagarna stora möjligheter att uttrycka sig fritt och kallar

det för semi-strukturerade intervjuer. Bryman (2011, s. 419) beskriver en lista, även kallad för 

intervjuguide (se bilaga, 4), med frågor eller teman som ska diskuteras som ett hjälpmedel för 

intervjuaren att utgå ifrån. 

För att en intervju ska vara framgångsrik menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 47) att det 

krävs mellanmänskliga kompetenser. Det är centralt att ställa vänliga frågor särskilt i början av 
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samtalet och göra det klart för deltagaren att man är intresserad av deras åsikter och erfarenheter. I 

intervjuguiden fanns en fråga som var knuten till en situation som jag observerade tidigare under 

dagen innan intervjutillfället. Det observerade tillfället lyftes sedan i intervjun för att lyssna till 

barnets berättelse om situationen. Detta i syfte att kunna besvara studiens forskningsfrågor men 

även som ett redskap för att skapa en lättsam dialog. Möjligheten till följdfrågor är situationsbundet 

och de behöver inte följa någon ordning eller någon specifik form men det behöver inte utesluta 

fasta frågor då syftet med sådana frågor kan vara att jämföra svaren med varandra (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 47). Slutligen menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 40) att 

metoden kanske inte ger en djupare kunskap om ett visst fenomen men en flerdimensionell och 

nyanserad bild av fenomenet som annars kan vara svårt att få genom fasta färdigt formulerade 

frågor. 

7.3 Fokusgruppssamtal - Gruppsamtal

Skälet till att ha en tredje metod i studien är dels för trovärdigheten i resultatet, men huvudsakligen 

för att jag önskar att uppfylla alla tillfrågade barns förväntningar om att få delta i studien och deras 

röster var av värde för mig. Då tiden var knapp för att ha individuella samtal med samtliga barn var 

gruppsamtal en lösning till att alla som ville fick delta. 

Dahlin-Ivanoff (2011, s. 72) redogör för begreppet fokusgruppsdiskussioner som en användbar 

metod om syftet är att fånga hur människor i grupp talar, gör, tycker och känner om något. 

Möjligheten att studera varför finns med vid användningen av fokusgruppsdiskussioner då 

forksaren kan ta reda på varför deltagarna känner, tycker något om någonting. Bryman (2011, s. 

206) benämner denna metod som fokusgrupp men även han menar att metoden ger möjligheten att 

studera hur individer tillsammans skapar mening i någon företeelse. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet, där mening skapas tillsammans med andra genom samtal. Dahlin-

Ivanoff (2011, s. 72) nämner dock att fokusgruppsdiskussioner inte är användbara om gruppen inte 

är välbekant med ämnet som ska diskuteras. Den är heller inte användbar om det råder en osund 

miljö i gruppen där deltagarna inte vill dela eller diskutera något. Bryman (2011, s. 453) kallar den 

osunda miljön för gruppeffekter i en ofördelaktig mening. Han menar att tystlåtna eller personer 

som inte låter andra i gruppen komma till tals har negativa konsekvenser för studien. 

Vidare menar Dahlin-Ivanoff (2011, s. 73) att interaktion är ett viktigt inslag i metoden då syftet är 
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att utforska just den gruppens bild av verkligheten och hur de tänker och talar. 

Detta innebär att det ska ge en inblick i hur deltagarnas värld ser ut genom att undersöka hur deras 

delade förståelse av vardagen tar sig uttryck. Dahlin-Ivanoff (2011, s. 77) poängterar även 

gruppledarens roll i fokusgruppsdiskussionerna. Gruppledaren ska engagera, leda och uppmuntra 

samtalet. Viktigt är att gruppledaren ska respektera och lyssna till varje enskild deltagare samt 

klargöra för gruppen att det är de som är experterna inom området. Syftet är att använda gruppen 

som en informationskälla. Slutligen framför Bryman (2011 s. 446 - 447) att metodvalet av 

fokusgrupper visar att forskaren är intresserad av vad människor säger och hur de säger det.

I studien benämner jag tänkta fokusgruppsdiskussioner för gruppsamtal. Detta för att antalet 

deltagare har varit för få för att benämna som fokusgruppssamtal. Även för att samtalens natur inte 

kändes som intervjuer, utan mer som dialoger. Antalet deltagare i gruppsamtalen har varit tre på det 

ena fritidshemmet respektive två på det andra. 

7.4 Urval

När den lämpligaste metoden för insamlingen av datamaterialet är bestämt anser Svensson och 

Ahrne (2011, s.23) att det är dags för att först rikta in sig på den miljö och målgrupp som kan tänkas

besvara forskningsfrågorna. Miljön i den här studien är två fritidshemsverksamheter och 

målgruppen är fritidshemsbarn. 

En klassisk kvalitativ forskning enligt Svensson och Ahrne (2011, s. 24) innebär, en studerad miljö, 

men kan mycket väl infatta fler miljöer när intresset är att undersöka eventuella skillnader 

exempelvis mellan stad och landsbygd. De menar att det ibland kan vara mer fruktbart med fler 

studerade miljöer. Svensson och Ahrne (2011, s. 24) beskriver att det finns två strategier att tillgå 

om man väljer att studera flera miljöer. Den första strategin är att välja två så likartade miljöer som 

möjligt. Detta menar de ger en större säkerhet i studiens resultat. Riskerna som Svensson och Ahrne

(2011, s. 24) förklarar med att endast undersöka en miljö är att studiens resultat säger egentligen 

ingenting mer än om just den miljön. Den andra strategin som de beskriver är att välja lika miljöer 

men som på något vis skiljer sig åt. Detta för att kunna upptäcka likheter eller skillnader vilket 

resulterar i ett jämförbart resultat. De tillfrågade skolorna och fritidsverksamheterna ligger i två 
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skilda kommuner, det ena fritidshemmet ligger i en större och det andra fritidshemmet ligger i en 

mindre kommun i mellersta Sverige.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.42) beskriver ett tvåstegsurval som ska göras innan man 

väljer ut specifika personer för att intervjua dessa. Det första är som tidigare nämnt, val av miljö, 

vilket inkluderar organisationer som i den här studien är fritidshemsverksamheten. Det andra steget 

är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42) att välja vilka individer som ska intervjuas. 

Vidare menar de att lämpligast vore att få erhålla någon form av lista som tillåter studenten eller 

forskaren att själv välja deltagare. Detta för att undvika risken för manipulerade svar som ska ge en 

viss bild av det studerade fenomenet. På fritidshemmet i den mindre kommunen hade en 

fritidslärare förberett en lista med namn på de barn som hade fått ett godkännande av 

vårdnadshavare, samt själva tackat ja till att delta i studien. På listan var det namn på barnen samt 

vilka tider de gick hem. Risken för manipulerade svar som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

tar upp är, i min mening, liten i studien då syftet var att ta reda på hur barn talade om 

målförmedlingen i fritidshemmet samt vad de gör i verksamheten. Urvalet var vad Bryman (2011 s. 

175) kallar slumpmässigt. Alltså inte specificerat mot någon del i gruppen, exempelvis endast 

flickor, utan alla hade möjligheten att delta, vilket medför att det inte blir några skeva, bias resultat.

Barnen som deltog i studien på de båda fritidshemmen gick mellan årskurs ett till fem. I den mindre

kommunen deltog totalt nio fritidshemsbarn. Sex stycken av dessa barn deltog i intervjuer och de 

andra tre deltog i ett gruppsamtal. I den större kommunen deltog totalt sex stycken barn. Fyra av 

dessa deltog i intervjuer och två i ett gruppsamtal. Insamlingen med godkända tillståndsblanketter 

utgjorde tjugotvå stycken men totalt deltog femton barn i studien, resterande barn med 

tillståndsblanketter fick något förhinder. Alla femton observerades, tio av barnen deltog i enskilda 

intervjuer och fem barn deltog i fokusgruppssamtal. 
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Nedanför presenteras samtliga femton barn i en tabell.

Intervju Nina Årskurs 5 Mindre kommun

Intervju Lena Årskurs 3 Mindre kommun

Intervju Pedro Årskurs 3 Mindre kommun

Intervju Ella Årskurs 2 Mindre kommun

Intervju Greta Årskurs 2 Mindre kommun

Intervju Michelle Årskurs 4 Mindre kommun

Gruppsamtal Mira Årskurs 2 Mindre kommun

Gruppsamtal Lida Årskurs 2 Mindre kommun

Gruppsamtal Britt Årskurs 3 Mindre kommun

Intervju Ludde Årskurs 3 Större kommun

Intervju Nilla Årskurs 3 Större kommun

Intervju Natalie Årskurs 3 Större kommun

Intervju Ellen Årskurs 4 Större kommun

Gruppsamtal Stina Årskurs 1 Större kommun

Gruppsamtal Lovisa Årskurs 1 Större kommun

Figur 1. Tabell med metodform samt namn på samtliga deltagare respektive årskurs och fritidshem.

8. Genomförande

Det här avsnittet behandlar tillvägagångssättet vid datainsamlingen på de två 

fritidshemsverksamheterna och de metodiska verktyg som är använda i studien.

8.1 Datainsamling

Efter kontakt med respektive skola skickades tillståndsblanketter ut till barn och vårdnadshavare för

godkännande före observationerna och intervjuerna (se bilaga 1 & 2). Därefter skedde 

datainsamlingen efter avtalad tid med rektor samt berörda fritidslärare och barn. Datainsamling 

utfördes på två dagar, en på vardera skola. Totalt deltog femton barn och de enskilda intervjuerna 

varade mellan åtta till femton minuter och fokusgruppssamtalen med tre deltagare respektive två 

deltagare varade några minuter längre. Jag valde att börja med öppna observationer följt av 

intervjuer (se bilaga 4) och till sist fokusgruppssamtal (se bilaga 5). Inför observationen 

sammanställdes ett observationsschema (se bilaga 3) som underlag med syfte att ge ett liknande 

utgångsläge inför samtliga intervjutillfällen. 
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Observationerna och intervjuerna utfördes under fritidshemstid vilket är av betydelse för studiens 

syfte då det är fritidshemmet som är fokuserat forskningsområdet. Jag valde att starta samtliga 

intervjuer med att informera barnen om studiens syfte samt deras rättigheter enligt de fyra 

forskningsetiska principerna. Barnen fick komma med förslag på egna påhittade namn. Innan jag 

satte på inspelningsfunktionen på mobiltelefonen bad jag om tillåtelse av deltagarna först, och 

berättade sedan syftet med användningen av ljudfilerna vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011, s. 53) anser lämpligast att göra vid användningen av det metodiska verktyget. 

8.2 Metodiska verktyg

Tekniken ska vara enkel och säker enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 53). 

Det tekniska verktyget som använts i studien är en mobiltelefon där ljudinspelningsfunktion 

använts. För en kompletterande dokumentation har anteckningar förts under observationerna samt 

intervjuerna med hjälp av papper och penna för att notera eventuella stödord och handlingar. 

Anteckningar bör enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 53) utgöra stödord och centrala 

fraser som kan återställa intervjuer ifall tekniken skulle haverera.

8.3 Fritidshem i mindre kommun

Vid ankomsten till fritidshemmet i den mindre kommunen möttes jag av fritidsläraren jag hade haft 

kontakt med sedan tidigare angående studien. Efter ömsesidig presentation och visning av 

fritidshemmet förklarade jag mina intentioner med dagen och en överenskommelse och ett 

samarbete etablerades om hur dagen skulle disponeras. Efter det valde jag att presentera mig för alla

närvarande fritidshemsbarn där jag berättade om mig själv och vad jag gjorde där på deras 

fritidshem.

Fritidsläraren jag hade varit i kontakt med sedan tidigare hade samlat in de påskrivna och godkända 

tillståndsblanketterna och förberett en lista åt mig. Listan innehöll namn på samtliga femton barn 

som ville delta i studien, vilken årskurs de gick i samt vilken tid de planerat gå hem. Listan hjälpte 

mig att hålla reda på vilka barn som skulle vara med i studien samt vilket barn jag lämpligen skulle 
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börja observera och intervjua med tanke på tiden de skulle hem. Efter detta valde jag att utgå från 

listan och börja observera samt notera vad barnen gjorde på fritidshemmet. Senare valde jag att 

fråga fritidsläraren var intervjuerna kunde genomföras och önskade en tyst miljö då jag skulle spela 

in samtalen. En fritidslärare visade mig till ett passande rum, därefter gick jag och frågade det första

barnet om hon ville följa med på en enskild intervju med mig. Vi satt i ett ganska stort rum med ett 

stort fyrkantigt bord i mitten. Rummet hade stora fönster och turkosa väggar. I det turkosa rummet 

hade jag totalt fyra intervjuer innan avbrott för mellanmål. I matsalen placerade jag mig hos barn 

som jag hade kvar att intervjua för att försöka etablera någon sorts kontakt då jag inte var känd på 

skolan sedan tidigare. Det gick bra och en flicka som var tveksam till en början blev villig att delta 

och nästan ivrig, men hon hade glömt sin tillståndsblankett hemma. Flickan fick hjälp av 

fritidslärarna att kontakta sin vårdnadshavare för att få ett godkännande för att delta. Medan detta 

pågick valde jag att intervjua ett annat barn för att nyttja tiden väl. När vi var på väg tillbaka från 

mellanmålet till det turkosa rummet visade det sig vara upptaget av två andra lärare på skolan. Det 

medförde att jag fick byta miljö och flytta in till ett stort klassrum med höga bord och uppställda 

stolar. Det fanns en liten soffa i klassrummets ena hörn där jag valde att sätta mig istället för vid de 

höga borden för att försöka skapa en bekvämare intervjumiljö för barnen. Efter intervjun kom 

flickan som glömt tillståndsblanketten med ett leende på läpparna och sa att hon fick delta i 

intervjun vilket hon också gjorde. Efter vårt samtal hade jag en till enskild intervju och därefter ett 

gruppsamtal med tre andra barn. Många av de femton barn som ville delta i studien gick hem 

tidigare eller med kompisar, och någon enstaka ångrade sig och ville inte delta. Detta resulterade i 

nio observationer, sex enskilda intervjuer och ett gruppsamtal med tre deltagare.

Den summerade känslan av samtalen var att de till större delen gick bra trots att jag var okänd för 

barnen. De visade en nyfikenhet och engagemang under intervjuerna och under mitt besök hos dem.

8.4 Fritidshem i större kommun

Kontakten med fritidshemmet i den större kommunen gjordes efter ett tidigare försök på ett annat 

mer centralt fritidshem i kommunen. Det tidigare kontaktade fritidshemmet hade svårigheter med 

att få in tillståndsblanketter vilket resulterade i en sen kontakt med det aktuella fritidshemmet i 

studien. Fritidslärarna genomförde ett imponerande arbete och lyckades få in sju tillstånd på en dag 
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vilket möjliggjorde intervjuerna med barnen. Utav de sju deltog sex barn totalt, fyra stycken på 

enskilda intervjuer och två på gruppsamtal och ett barn deltog inte på grund av sjukdom.

Vid ankomsten till fritidshemmet möttes jag av glada barn och fullt upptagna men trevliga 

fritidslärare, det var Fritidshemmets dag. Jag fick tillbaka samtliga sju tillstånd och sammanställde 

en lista med namn på barnen och när de skulle hem. Då jag sedan tidigare var känd för respektive 

barn och fritidslärare ansvarade jag själv över samtalsmiljön och tillvägagångssätt för dagen. Jag 

valde att vara med och observera vad barnen gjorde innan jag påbörjade intervjuerna. Lokalerna på 

skolan är ganska få och använda av många. Jag valde att använda mig av det mest dämpade och det 

rum som vanligen användes av barnen som mysrum eller planeringsrum av fritidslärarna. Rummet 

är rektangulärt och väggarna är täckta med skåp och hyllor med garn, tyger, knappar, nålar, pärmar 

och diverse fritidshemsmaterial. Längst in i rummet fanns ett fyrkantigt fönster och nedanför 

fönstret stod det två småsoffor som var placerade mitt emot varandra. Det fanns två dörrar i 

mysrummet även de placerade mitt emot varandra, som en passage mellan bildrummet, mysrummet

och personalrummet. Samtliga intervjuer hölls i småsofforna och risken för störningar av passage 

mellan dörrarna var inkluderat i valet av det rummet i brist av bättre lokal. Som tidigare valde jag 

att informera samtliga barn om studiens syfte, och de fyra forskningsetiska principerna och att de 

fick avbryta intervjun när de ville. Barnen fick även här komma med egna förslag på hemliga namn,

vilka är använda i studien. Dagen för mina studier var på Fritidshemmetsdag. När jag observerade 

barnen var de med när en stor planerad aktivitet sattes igång. Detta lyftes i gruppsamtalet med de 

två flickorna, de ville skynda för att hinna med aktiviteterna. De berättade att de skulle samla 

stämplar genom att klara av olika banor för att sedan få en ledtråd om vart de skulle få åka på 

sommarresa. Därför valde jag att efter en kort observation av barnen påbörja intervjuerna 

omgående. Efter varje avslutad intervju bad jag deltagaren be nästa att komma in för att undvika att 

de skulle missa för mycket av aktiviteten som pågick. I intervjuguiden (se bilaga 4) var första 

frågan knuten till en observerad situation vilket i det här fallet var introduktionen och uppstarten av 

aktiviteten ute på skolområdet. Därför valde jag att starta alla intervjuer med att fråga hur det har 

gått och hur långt de har kommit i samlingen av stämplar. 

Den summerade känslan på skolan var att det var mer avslappnat och en lättare utförd studie då jag 

kände till barnen och lokalerna sedan tidigare. Barnen var personligare i sina frågor till mig och 

några gånger svarade barnen med saker som vi tillsammans upplevt på skolan. Detta bad jag dem 
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utveckla till något jag inte varit delaktig i eller ge fler exempel på fenomenet för att undvika mina 

egna tolkningar av situationen.

9. Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant för att få en detaljerad och rik text, genom att

transkribera allt som hördes i ljudinspelningen. Först transkriberades de enskilda samtalen på 

fritidshemmet i den mindre kommunen som utgjorde sex barns berättelser och sedan transkriberades

det fokusgruppssamtal som omfattade de tre barnens berättelser. På motsvarade sätt utfördes 

bearbetningen och analysen av materialet från den större kommunens fritidshemsbarn. Dessa 

utgjorde fyra enskilda intervjuer respektive två barns berättelser i ett gruppsamtal. Totalt 

transkriberades femton samtal med barn vilket utgjorde en stor mängd råmaterial i utskrifter. 

Materialet delades upp efter barn och skola för att göra det lättare att bearbeta.

Jag gick tillbaka till studiens syfte samt forskningsfrågor för att lättare finna de essentiella 

intervjufrågorna i samtalen och skapade kategorierna: vad säger barnen att de gör, vad säger barnen 

att de gör med fritidslärarna, syns någon målförmedling, vilket lärande syns i berättelserna. Varje 

kategori fick en färg, grön, rosa, orange respektive gul. Med hjälp av passande 

överstrykningspennor och noggrann läsning markerades barnens svar i utskrifterna. Därefter valde 

jag att skriva upp samtliga kategorier på ett stort A3 papper som rubriker för att förtydliga och 

överskådlig göra det mönster jag sett i utskrifterna. Därefter sammanställdes samtliga barns 

uttalanden på respektive A3 papper, och jämfördes med varandra. Resultaten blev tydliga.

För att skapa samhällsvetenskapliga analyser förklarar Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194-208) 

tre grundläggande arbetssätt för att göra datamaterialet även kallat empiri hanterbart. De tre 

arbetssätten är att sortera, reducera och argumentera. Att sortera material eller empiri ser Rennstam 

och Wästerfors (2011, s. 194-208) som kaosproblem när det är oöverskådligt och i oordning. När 

forskaren lyckas med sorteringen av materialet på ett välgrundat sätt och materialet har en ordning, 

är det enligt Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194-208) aktivt skapat av forskaren. I den aktiva 

handlingen har forskaren använt sig av en teoretiskt informerad blick som är behäftad med studiens 

teori eller begrepp och blivit förtrogen med sitt material. De aktiva valen av teknik i studien är 

baserade på vad Bryman (2011, s. 528) kallar för tematisk analys. Som ordet indikerar innebär 

tematisk analys en analys av intervjuutskrifterna även kallat transkriberingar, där teman söks efter 
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noggrann läsning av deltagarnas utsagor. Dessa teman bildar då olika kategorier och teman vilket 

strukturerar datamaterialet och analysen kan fortskrida. Bryman (2011, s. 528) menar att 

sannolikheten för de olika teman är när vissa ord, fraser eller meningar uppkommer flera gånger i 

flera utsagor.

Att reducera empiri benämner Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194-208) som 

representationsproblem, det vill säga problemet är att det inte går presentera allt material i dess 

helhet. När forskaren lyckas, utan att beskära det på sina betydelsefulla nyanser, lyfta det väsentliga 

utifrån studiens område och teori är materialet reducerat på bra sätt.

10. Forskningsetiska principer

De fyra forskningsetiska principerna är följande, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan kommer dessa krav att förklaras och knytas an 

till studien vidare följer även en kort beskrivning av individskyddskravet.

Vetenskapsrådet (2002) menar att inför varje vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare 

avväga värdet med den förväntande nya kunskapen som studien ska bidra, mot möjliga negativa 

långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser för individen i fråga. Detta kallas då för 

individskyddskravet. I min mening är detta övervägt i studien då forskningsfrågorna inte är 

personligt inriktade på någon specifik individ eller endast dennes uttalanden. Detta förstärktes 

ytterligare i studien genom att jag höll mig till de fyra forskningsetiska principerna. Enligt de 

forskningsetiska kraven ska forskaren informera alla som berörs i forskningen om syftet med 

studien och alla dess delar som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att vara med. Här ska även 

berörda bli informerade om att de kan avbryta sitt deltagande när de själva önskar. Just att de får 

avbryta när det vill, valde jag att vara extra tydlig med att informera deltagarna om straxt innan 

intervjusituationerna, både den individuella samt fokusgruppsdiskussionerna. Detta lyftes även i 

tillståndsblanketterna, (se bilaga 1 & 2), den ena mer ingående och anpassad till vårdnadshavare och

den andra anpassad för barn. 

Vetenskapsrådet (2002) definition av samtyckeskravet innebär att deltagare och vårdnadshavare ska 

ge sitt samtycke till att delta i studien. Barn får inte själva bestämma över sin medverkan i studien 
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då de inte är myndiga. Därför behövde vårdnadshavare ge sitt samtycke för deras deltagande (se 

bilaga 1). Då jag ser på barn som medaktörer i studien valde jag att utforma en särskild anpassad 

tillståndsblankett åt dem som de själva fick läsa och besvara (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet ligger lite i ton med individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) förklarar 

konfidentialitetskravet som att deltagare samt lokalitet och andra uppgifter som kan identifiera 

deltagare samt plats ”skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Deltagarna 

och skolorna kommer vara tilldelade fingerade namn vilket är i linje med vad Vetenskapsrådet 

(2002) förklarar som konfidentialitetskravet.

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2002, s.12)

I studien har de forskningsetiska kraven beaktats grundligt då både barn och vårdnadshavare har 

haft möjligheten att läsa dessa krav i tillståndsblanketterna (se bilaga 1 & 2). Dessutom valde jag att

återigen informera och förtydliga för alla delaktiga barn innan intervjusituationerna vilka deras 

rättigheter var enligt de forsknings etiska kraven samt ljudinspelningens funktion i studien. 

Studien kommer dock att bli en offentlig handling vid godkännande av examinator, i den 

bemärkelsen att den kommer finnas tillgänglig på en uppsatsportal. I uppsatsportalen är den endast 

tillgänglig för personer med behörigheter i form av inloggningskonton. 

11. Trovärdighet

Antalet deltagare är av betydelse för en kvalitativ studies representativitet enligt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 44). För att undgå enskilda individers personliga uppfattningar bör 

antalet deltagare överskrida sex till åtta personer. Ska man ha någon typ av jämförelse i studien 

mellan två grupper av deltagare menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 44) att antalet 

deltagare bör vara betydligt mer och omfatta minst tio till femton personer. Eriksson-Zetterquist och

Ahrne (2011, s. 44) hävdar att fördelen med kvalitativa intervjuer är att antalet deltagare inte 

behöver bestämmas på förhand utan man kan mycket väl varva intervjuer med analys. När svaren 
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från deltagarna är igenkännbara i analyserna och likartade påstår författarna att en mättnad i 

resultaten är uppnådd (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 44). 

Forskning handlar inte om tro, utan vetskap (Svensson & Ahrne 2011, s. 26-28). För att forskningen

som skrivs i samhällsvetenskapliga syften, alltså med kvalitativa metoder måste ändå författaren av 

studien få sina läsare att tro på det som presenteras. Finns det ingen trovärdighet i studien, alltså 

ingen tro hos läsaren hävdar Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) att studien inte får något 

genomslag i forskarvärlden. Detta går att jämföras med den naturvetenskapliga och den kvantitativa

forskningen som verkar ha en infogad trovärdighet i siffror och tabeller. Trovärdighetsbedömningar 

sker inte endast i akademivärlden, Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) drar paralleller till 

rättsväsendet och dess domstolar. Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) påpekar att det finns många 

olika sätt att göra en kvalitativ studie trovärdig för läsaren. Ett av dessa sätt som används i den här 

studien är vad Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) kallar för triangulering vilket egentligen är en 

metod från matematiken där det används för att mäta diverse avstånd för att säkra resultatet. 

Triangulering inom kvalitativ forskning innebär en kombination av tre metoder eller tre typer av 

data eller tre teoretiska perspektiv eller tre forskare. Denna studie har en triangulering av metoder. 

Detta används i den kvalitativa forskningen för att studera samma fenomen men på olika sätt just 

för att uppnå en starkare trovärdighet. Tanken är att komma fram till samma eller liknande resultat 

med olika metoder för att öka studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2011, s. 26-28). Att ansluta

sig till triangulering innebär att man ansluter sig till vad Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) kallar 

en sanning. Därför hävdar författarna att det är viktigt att innan detta förtydliga vilket perspektiv 

man utgår ifrån och vilken förståelse man har. 

Slutligen framför Svensson och Ahrne (2011, s. 26-28) att användningen av olika metoder kan vara 

ett sätt att möjliggöra analyser av människors berättelser som i sig är ett komplext studiefenomen. 

Istället för att använda den mest sanna berättelsen kan berättelserna tas till vara och jämföras med 

varandra vilket utgör ett resultat som i sig ändå är viktig inom kvalitativ forskning.

12. Resultat och analys

Resultaten är baserade på samtliga barns berättelser på de båda fritidshemmen. De presenteras och 

sammanställs under följande rubriker: barnens berättelser om vad de gör på fritidshemmet, barnens 

27



berättelser om vad de gör med fritidslärarna, vilket lärande barnen lyfter och deras beskrivningar av 

måluppfyllelsen. Analysen kommer att koppla samman empirin med den tidigare forskningen samt 

styrdokument.

Med studien önskar jag ta reda på hur barn talar om målförmedlingen i fritidshemmet. Där excerpt 

förekommer benämns barnen med sina egna påhittade namn. 

12.1 Barnens berättelser om vad de gör på fritidshemmet

I barnens berättelser om vad de gör på fritidshemmet framgår det sociala lärandet tydligt i form av 

deras deltagande i olika aktiviteter. Det finns en slående skillnad i berättelserna från de olika 

fritidshemmen. Skillnaden är hur barnen beskriver lärarnas delaktighet och arrangemang av 

aktiviteter. I den mindre kommunen talar barnen om sina egna aktiviteter och påtalar sällan att det 

är fritidslärarna som styr aktiviteterna. I den större kommunen talar barnen lika mycket om egna 

samt lärarstyrda aktiviteter.

Ella åk 2 berättar:

[…]
T: vad var det ni gjorde för kul innan jag störde?
Ella: Vi skulle spela ett spel..
T: Mhm vad var det för spel?
Ella: Together.
T: Together? Vad är det för spel.
Ella: Att man ska typ man läser lappar sen ska man göra det som står på o så sen ska man göra det med 
hela kroppen, ibland kan man försöka göra en zebra med alla, personer så ska man göra typ en apa eller
nått.
T: Vad roligt det låter! Det får ni visa mig sen. Vad brukar du göra mer på fritids?
Ella: Måla, leka, spela

I den större kommunen talar barnen lika mycket om egna samt lärarstyrda aktiviteter. Fritidslärarnas

arrangemang av aktiviteter framkommer betydligt tydligare i barnens berättelser i den större 

kommunen. 

Ellen åk 4 berättar:

[…] 

T: vad brukar fritidslärarna hitta på med er då?

Ellen: vi typ, ibland, när det är studiedag eller så brukar vi typ åka nånstans. Asså typ nära eller så och 
typ lajva och sen har vi lajv här ute ibland. Och sen går vi till det nya paradiset.

T: mhmm, vad tror du att dom vill att ni ska lära er då?

Ellen: Typ om det handlar om, ibland handlar det om medeltiden det vi kör och då typ jaa, då kan vi 
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lära oss mer om medeltiden o sånt.

T: varför tror du att dom vill leka med er o sånt då?

Ellen: för vi liksom typ ibland för att vi ska lära oss nytt, för att vi ska ha kul och för att dom är snälla.

Lajv är en form av rollspel eller finare kallat för improviserad teater. Ett lajv har en ram. Ramen 
utgör vad lajvet ska handla om, alltså historien. Karaktärerna kan då ibland vara givna eller så 
skapas de av deltagarna själva under eller innan lajvet. Ett lajv är aldrig förutbestämt och har en 
bestämd form, utan deltagarna skapar och utvecklar lajvet själva.

När barnen blev tillfrågade om vad de gjorde på fritids berättade samtliga femton att de var med 

kompisar på ett eller annat sätt.

Natalie åk 4, berättar:

[…] 

T: Vad brukar du göra på fritids?
Natalie: Jag brukar vara med mina kompisar , ibland ritar jag, jag brukar gå runt skolgården, ibland 
gunga, klättra, spela fotboll.

Här följer en kortare summering av vad barnen sa att de gjorde: spelade king (bollspel), lekte 

mamma pappa barn, pysslade, läste, lekte dunken, byggde koja, körde rally med bil, skjutsade 

kompisar, lekte någon lek, ritade, målade, gick runt skolgården, gungade, klättrade, lekte häst, 

spelade fotboll, gick runt och pratade, var ute, gjorde läxor, spelade spel. 

12.1.2 Analys av vad barnen berättar att de gör

I den mindre kommunen innefattade barnens berättelser om vad de gjorde på fritidshemmet till den 

största delen förklaringar av lekar som de själva lekte med varandra. Ett undantag var när Greta åk 

2, berättade om att de bygger en koja ute vid skogen vilket de också gjorde själva med varandra, 

men viss del av materialet till kojan har de fått av fritidslärarna. 

Greta åk 2 berättar:

[…] 

G: jag var ute i skogen

T: vad gjorde du för kul där då?

G: Vi byggde en koja.

T: är det något som står kvar?

G: Ute?

T: ja.. har ni spikat?

G. * fniss nejje
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T: Vad har ni byggt med då?

G: med pinnar och sånt där skynke

T skynke?

G: så här presenning

T: jaha har ni fått det från fritids?

G: ja, och snören

Detta antyder att en överenskommelse mellan barnen och fritidslärarna har skett. 

Överenskommelsen kan ha innehållit en redogörelse och argumentation för vilket material barnen 

önskar att få och hur det är tänkt att användas. Till en början använde inte Greta åk 2 rätt begrepp 

när hon förklarade vad de använt till bygget av kojan. Det är svårt att veta exakt var Greta åk 2 lärt 

sig den rätta benämningen, presenning. Ett antagande är att begreppet är använt i diskussionen om 

materialet mellan Greta åk 2 och fritidslärare. Detta kan knytas till Jonsson (2016) resultat om att 

lärarnas språkanvändning är av betydelse för barnens språkutveckling. Greta åk 2 berättade även att 

det är flera som bygger på kojan, vilket visar på ett etablerat samarbete mellan barnen. Hon 

beskriver också en turtagning om den bestämmande rollen i konstruktionsarbetet där bestämmelser 

och utföranden av kojan resoneras fram mellan barnen. Både i berättelserna från den större och den 

mindre kommunen framträder det sociala lärandet i samspelet mellan barnen i form av olika 

gemensamma aktiviteter.

12.2 Barnens berättelser om vad de gör med fritidslärarna

På frågan, vad brukar fritidsfröknarna hitta på med er, berättade barnen i den mindre kommunen att

de ibland hade dans på skolgården. En stor högtalare sattes ut på skolgården och barnen fick dansa 

fritt och ibland fick de önska musik och låt. 

Nina åk 5 berättar:
[…] 
T: Mhmm brukar fritidslärarna hitta på nått med er?
Nina: Ibland..
T: Vad brukar det va då?
Nina: Oj, Dansa med musik. Ibland
T: Jaha vad roligt, varför tror du att dom vill göra det mer er då?
Nina: Jag vet inte..

I berättelserna framkom det även att en fritidslärare verkade ha någon planerad aktivitet en dag i 

veckan med barnen. De fick då pyssla, måla med vattenfärg och leka. Ett barn berättade att 

fröknarna ibland var med på kortspel, för det var lugnast och att fröken inte ville vara med på 
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dunken. Alla nio barn i den mindre kommunen berättade att de ibland hade lärarstyrda aktiviteter, 

men ingen av dem kunde ge något tydligt exempel på aktivitet då det var svårt att komma ihåg. 

Pedro åk 3 berättar:
[…] 
T: Brukar fritidsfröknarna ha någon aktivitet?
Pedro: eh, det är lite olika. 
T: Om du kommer ihåg någon aktivitet, vad var det då kommer du ihåg det?
Pedro: äää, nä men dom gör nog inte så mycket men.. kanske om man ska ha mellanmål ute eller så 
kanske håller på med nått speciellt eller så.
T: jaha, brukar, eller har dom aldrig haft någon lek eller nått eller?
Pedro: ähm, jao, eller det kanske är mer.. nån gång.

I den större kommunen berättade barnen att fritidslärarna ordnade roliga lekar, lajv, och andra 

aktiviteter. Ibland var även någon lärare delaktig i barnens egna lekar. 

Stina och Lovisa åk 1 berättar: 
[…] 
T: kan ni berätta för mig vad fritidslärarna brukar hitta på med er?
Lovisa: oj, lekar, ja lekar, o lekar kommer jag bara på..
Stina: lekar, och kanske ibland får vi gå in och ibland tjej gympan. Men ibland är det inte alltid dom 
hittar på nått, ibland så får vi bara vara ute
Lovisa: fast X-lärare brukar vara med o leka häst! X-lärare och vi.
Stina: det är inte så ofta bara en gång.
Lovisa: jo, två!

Ett annat barn berättade även att han med hjälp av lärarna kommit på en egen lek, som de lekte 

ibland med alla barn som ville vara med. 

Ludde åk 3 berättar: 
[…]
Ludde: DET det finns en, (går iväg och tar ner en uppsatt lapp) den här var jag med och hitta på, det är 
alla djur på rymmen, den hitta jag och några andra på.
T: fick ni hjälp av fritidslärarna då eller?
Ludde: ah!

Detta excerpt satt ihop men handlade om fler saker.[…]
T: Vad brukar fritidslärarna hitta på med er då?
Ludde: Det gör dom nästan aldrig.
T: Hittar dom aldrig på saker med er?
Ludde: Joooo. dom kan köra lekar, äh, vi , det finns en som heter lekburken och då drar man en 
pinne som det står nånting på och de lekar man, och det hitta fröknar på i mellanåt med oss.
T: mhm. Varför tror du att dom vill göra det med er då?
Ludde: För att dom vill ha nått o göra med oss istället för att gå runt o runt o runt o runt o runt 
och runt, tror jag, eller jag vet att det är så för att nån har sagt de.

12.2.1 Analys av vad barnen beskriver att de gör med fritidslärarna

Samtliga barn i den mindre kommunen visade en tveksamhet och det tycktes vara besvärligt att 
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sätta ord på vad de gjorde tillsammans med fritidslärarna. De flesta nämnde någon form av aktivitet 

men när de ombads att förklara någon mer, kunde de inte komma på något. Samtliga aktiviteter de 

lyckades nämna verkade vara de planerade aktiviteter som hölls en dag i veckan av en fritidslärare. 

Detta kan knytas till Ljusbergs (2002) resultat, om att barnen inte inkluderas som medaktörer i 

utformningen av fritidshemsverksamheten, trots att styrdokumenten påtalar barnens delaktighet och 

inflytande som en förutsättning för att känna en meningsfullhet i fritidshemsverksamheten. 

I den större kommunen talade barnen om att de deltog i planerade aktiviteter och ett barn lyfte sin 

delaktighet i ett utformande av en aktivitet. Här syns det tydligt att fritidslärarna följer 

styrdokumenten genom att de låter barnen vara delaktiga i planeringen och utformningen av 

aktiviteterna. Ludde åk 3 berättar och visar mig stolt en lek som han tillsammans med vänner och 

fritidslärare konstruerat och utfört på fritidshemmet. Detta visar ett fritidshemsbarn som känner 

glädje och meningsfullhet att vara på fritidshemmet.

12.3 Vilket lärande lyfter barnen

Barnen i de båda kommunerna fick själva berätta om det lärande som de ansåg sig själva få vara en 

del av genom att vara på fritidshemmet. Barnen berättade att de lärde sig: att vara en bra kompis, 

lära känna folk, välkomna nya barn, ”att inte vara blyg och sånt”, tur tagning och samarbete. De 

berättade även att de lärde sig nya lekar, och att inte vara en dålig förlorare, hitta vänner och leka 

med alla oavsett ålder. Följande är ett excerpt från samtalen om lärande på fritidshem.

Natalie åk 3 berättar: 
[…]
T: Nä det är sant, har du lärt dig nått mer på fritids? 
Natalie: jag vet inte. Att man kan leka med olika personer oavsett vilken ålder det är.
T: Mmm, de sant, kommer du på nått mer
Natalie: m ibland, på skolan kan vi säga så hära, nej du får inte vara med när man leker nån lek. Fast på
fritids så får man ju lära sig om man säger det, går den personen o säger det till kanske nån, en 
fritidspedagog och säger till och då får man lära sig nått, att man inte ska säga så här typ, nej till nån 
som frågar om man får vara med.
T: mhm , alla får vara med?

Natalie: Ja. För det blir mycket mycket roligare om man är fler än bara kanske tre stycken.

Trots att barnen lyfter många olika kunskaper och lärande som de har fått genom att vara på fritids, 

är det många som anser sig inte lära sig någonting alls när frågan ställs.
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Excerpt ur gruppsamtalet med Stina och Lovisa åk1:

[…]
T: Lär man sig nått på fritids då?
Stina: inte lika mycket som i skolan
Lovisa: Olika lekar!
Stina: JA där kom du på det!
[…]
T: Vad kan man lära sig mer till exempel genom lekarna då?
Lovisa: Ingen aning..

När barnen blev tillfrågade om varför de trodde att fritidslärarna hittade på olika aktiviteter med 

dem var svaren oftast kopplade till att de skulle ha roligt. 

Ella åk2 berättar:
[…] 

              Ella: För att hon vill att vi ska ha kul.
T: Att ni ska ha kul? Vill hon att ni ska lära er nått då?
Ella: Kanske, vet inte 
T: Varför tror du att dom vill göra det med er då?
Ella: Kanske för att vi ska lära oss nått eller för att dom vill att vi ska ha kul.

12.3.1 Analys av lärandet barnen lyfter

I linje med den tidigare presenterade forskningen (Bardon, 2008; Karlsson et al., 2013; Ljusberg, 

2002) visar även denna studies resultat att barnen lyfter det sociala lärandet. I enlighet med Bardons

(2008) resultat om att barnen länkar sitt lärande till det sociala lärande, visade även analysen av 

denna studies resultat detsamma. Den andra delen av Bardons (2008) resultat om att 

lärandeprocessen ofta sker i oplanerade situationer, överensstämmer endast med den mindre 

kommunens fritidshemsbarns berättelser om lärandet. Där berättade barnen att de har lärt sig att 

vara en bra kompis genom att låta alla vara med. Barnen lyfte även att de har lärt sig att inte vara 

blyga, välkomna nya barn samt lära känna dem. Det stämmer då inte med barnens berättelser i den 

större kommunen för där syntes planerade situationer. De flesta lärande situationer barnen lyfte i 

den större kommunen, var aktiviteter lika mycket konstruerade av fritidslärare som av dem själva. 

Det var tydligt, baserat på vad barnen sa, att fritidslärarna hade tankar med de styrda aktiviteterna 

de erbjöd barnen. Viktigt är också att belysa att barnen många gånger svarade att de var på fritids 

för att ha roligt. Självfallet är det ett mycket gott resultat gällande barnens trivsel och välmående på 

fritidshemmet där barnens intressen har tagits till vara. Mot bakgrund av styrdokumenten som pekar

på att elever ska vara medvetna om målen med utbildningen (Skolverket, 2011, s.8), är dock 
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resultatet katastrofalt. Resultatet visar då att barn tror att de är  på fritidshemmet bara för att vara 

någonstans och vänta på att få komma hem. 

12.4 Barnens beskrivningar av målförmedlingen

Samtliga barn blev tillfrågade under intervjuerna, förklarar fritidsfröken varför ni hittar på vissa 

aktiviteter och tretton av de totalt femton barnen svarade nej på den frågan. Följande är några 

excerpt från barnens berättelser.

Greta åk 2 berättar,
[…]
T: Men när fritidsfröken X eller någon annan på fritids, brukar dom säga så här, nu ska vi göra det här för att ni
ska lära er det här?
Greta: Näää.
T: Brukar dom liksom förklara varför ni gör vissa grejer?
Greta: Nä.
T: Inte?
Greta: Nä dom gör nog det mest bara för att vi ska ha kul.

Här är det två flickor i årskurs ett som heller inte vet varför det gör vissa saker på fritids, och bara 
gör som de blir tillsagda.

Excerpt ur fokusgruppssamtalet med Stina och Lovisa åk1,
[…]
T: Ähm, jag tänkte på till exempel så här, brukar fritidsfröknarna förklara för er varför ni gör vissa saker på 
fritids?
Stina: Näe.
T: Till exempel, nu ska vi dansa för att vi ska bli bättre på takt o rytm ..
Lovisa: Nej dom säger bara nu ska vi dansa och leka de, o leka de när vi dansar, så de säger aldrig 
varför.

Här är ett annat excerpt där jag försöker dra andra paralleller än idrottens lärandemål.

Pedro åk 3 berättar,

[…]

T: jag tänker när dom har lekar med er och kanske vill att ni ska lära er att bli bra kompisar, brukar dom 
förklara för er varför ni gör vissa grejer, till exempel, nu ska vi göra en lek för att ni ska få öva på o va bra 
kompisar, eller säger dom bara nu ska vi göra det här..
Pedro: näe det jag inte, eller, eller det är väl lite olika, dom brukar inte säga varför, men sen om vi 
frågar varför säger dom väl de. 
T: mhm, så dom börjar med att inte säga varför men om ni frågar så säger dom varför?
Pedro: ja..
T: Brukar ni fråga då?

Pedro: ja jag brukar göra det men det är inte säkert att alla göra det.
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Här resonerar en flicka om att aktiviteterna på fritidshemmet kanske har som syfte att förbättra 
barns hälsa genom motion. Även denna  flicka säger sig inte veta vilket syfte fritidslärarna har med 
de planerade aktiviteterna.

Natalie åk 3 berättar,
[…]

T: Varför tror du att dom hittar på saker med er då?

Natalie: Kanske för att barnen ska röra på sig mer, för andra barn ligger ju bara hemma i soffan 
och antingen tittar på tv eller surfplattan eller tv-spel dom är inte direkt ute och rör på sig nått.

T: Ja det är sant, brukar dina fritidsfröknar förklara då varför ni ska göra vissa grejer? Eller till exempel typ 
som de du sa innan, att alla ska vara med, brukar fritidsfröknarna förklara, alla ska vara med för att.. bla bla 
bla..?
Natalie: Jag vet inte jag tror inte det.
T: Nu ska vi köra fotboll för att ni ska lära er regler, eller nu ska vi ha en lek som gör att ni övar på att 
samarbete bättre? Typ sånna grejer?
Natalie: Näe. Vi gör alltid roliga lekar. Dom brukar säga vad vi ska göra och det står på schemat, 
men dom säger aldrig varför. 

12.4.1 Analys av barnens beskrivningar om målförmedlingen

Barnens uppfattningar om varför de gör saker på fritidshemmet går att huvudsakligen dela in i två 

kategorier. Den första är för att de ska ha någonting att göra och ha roligt. Den andra är att de helt 

enkelt inte vet varför. Barnens uppfattningar kan summeras till att de tror att fritidslärarna hittar på 

aktiviteter med dem endast för att de ska ha roligt och ha någonting att göra på fritids. 

När frågan ställs om fritidslärarna brukar förklara varför de gör diverse saker, är svaret nej. 

Dessa är de två excerpt utav de femton som svarade ja på fråga ”förklarar fritidsfröken varför”? 

Svaren visar att barnen tolkar begreppet förklara som instruera, svar på frågor i anslutning till hur 

man genomför en aktivitet, snarare än förklara varför man gör aktiviteten. Genom att barnen inte 

tolkar begreppet förklarar rätt, kan detta kopplas till det Jonsson (2016) uttrycker i sin studie om att 

kommunikationen från läraren är av betydelse för barnens språkutveckling. 

Ludde åk 3 berättar,
[…]
T: brukar dom förklara liksom?
Ludde: ja.
T: Hur säger dom då? Har du nått exempel på hur dom har förklarat?
Ludde: För när vi ska köra alla djur på rymmen, då visar, då berättar dom ju för det är inte alla som 
har vart me, så visar dom där borta och sen och det finns leopard och lejon, det finns hur många djur 
som helst, det är fyra djur, olika.
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Lena åk 3 berättar,
[…] 
T: Brukar dina fröknar förklara varför ni ska göra vissa saker?
Lena: Japp.
T: Jaha, vad brukar dom säga då?
Lena: Hm, att i slutet så säger dom alltid, är det någon fråga på detta. 

Innebörden av begreppet förklara bör vara det som begreppet betyder, alltså förklara varför, ange en

orsak, ge ett syfte, upplysa, klargöra något eller någon handling, eller fenomen. För att ge den andra

personen en chans till någon sorts uppfattning av varför aktiviteten ska genomföras, vilket saknas i 

de två senaste excerpten.

12.5 Avslutande analys

Sammanfattningen av fritidshemsbarnens berättelser i den mindre kommunen visar att de till den 

större delen leker med varandra. Det lärande barnen anser sig få genom att vara på fritidshemmet 

handlar merendels om utvecklingen av den informella sociala kompetensen. Detta går återspegla i 

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv där allt lärande sker i sociala sammanhang (Säljö, 2012). 

De tillsynes ganska få planerade aktiviteterna av fritidslärarna förklaras inte för barnen, då barnen 

uppger att det inte vet varför de gör aktiviteterna. Detta implicerar att fritidslärarna inte arbetar efter

de rådande styrdokumenten vad det gäller att klargöra utbildningens mål. Ljusberg (2002) har även 

uppmärksammat i sin studie att lärare inte såg barnen som medaktörer i planeringen och 

utformningen av arbetet. Sammanfattningen av fritidshemsbarnens berättelser i den större 

kommunen visar en tydligare bild av fritidslärarnas delaktighet och arrangemang av styrda 

aktiviteter där även barnen är med i utformningen av verksamheten. Här syns ett tydligare 

scaffolding lärande (Vygotskij, 1999), en stöttning av fritidslärarna i barnens lärande och de tycks 

arbeta med att anpassa aktiviteter och syften utefter barnens intressen. Lärandet barnen anser sig få 

genom att vara på fritidshemmet är att kunna delta på ett schysst sätt i lekar och aktiviteter med alla 

barn i olika åldrar. Barnen lyfter även att de fick pröva att lajva det de läser i skolan och att de 

tyckte det var roligt för de lärde sig på annat sätt. Detta tyder på en ämnesintegrering samt insikt 

hos fritidslärarna som väljer att planera, utforma och genomföra lajv efter aktuellt ämne i skolan. 

Bristande är trots allt, att fritidslärarna inte förtydligar målen med de aktiviteter de planerar och 

genomför vilket leder till att inga barn tycks vara medvetna om syftet med aktiviteten. Resultaten 

visar besynnerligt nog, att inga av de femton barn som deltog i studien, beskrev på något sätt att 
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fritidshemsverksamheten har några specifika mål. 

Bardons (2008) resultat visa att barnen lär sig oftast i informella situationer med varandra. Detta 

kan till viss del överstämma med denna studies resultat. Det lärande som barnen inte talar om är det 

som fritidslärarna arbetar med, och som hör till professionen vad det gäller att utforma och 

förtydliga verksamhetens och aktiviteternas syfte och mål.

Jag kan hänvisa till Fischers et al. (2014) studie om Tysklands PISA resultat och fördelarna med den

kompletterande verksamheten efter skolan. Det är redan redovisat hur viktigt det är för alla barn, 

speciellt barn med olika socioekonomiska bakgrunder att ha kunskap om och veta att de får hjälp 

genom att vara på heldag-skola, ”fritidshemmet”. De tyska barnen vet om varför de är på heldag-

skola, det är schemalagda lektioner och aktiviteter. I den större kommunen fanns en typ av schema, 

där barn och vårdnadshavare kunde läsa sig till vilka aktiviteter som skulle erbjudas hela veckan. 

Men poängen tycks missad, av samtliga, att förklara syftet med aktiviteterna.

13. Resultat diskussion

Resultaten besvarar studiens syfte, att bidra med kunskap om hur barn talar om förmedlingen av 

mål i fritidshemsverksamheten. Även de frågor som fokuserats, vad säger barnen att de gör på 

fritidshemmet samt  vilket lärande som syns i barnens berättelser om fritidshemsverksamheten, och 

hur talar barnen om syftet med aktiviteterna i fritidshemsverksamheten är besvarade.

Trots lärarnas goda arbete i den större kommunen, med att konstruera aktiviteter med mycket 

viktiga pedagogiska tankar bakom, missar de en viktig detalj, nämligen att förklara varför de 

erbjuder barnen specifika aktiviteter! Det innebär att all planering och allt arbete bakom 

aktiviteterna inte värderas av fritidshemsbarnen och respektive vårdnadshavare. Huvudsakligen vet 

inte barnen om varför de ska vara med eller göra aktiviteterna, eftersom fritidslärarna inte har 

förmedlat något syfte. Ur ett samhällsperspektiv kan detta kopplas till det Skolverket (2011a, s. 10) 

säger om att forskning kan bidra till att ge en klarare uppfattning om vad uppdraget egentligen 

handlar om. Min tolkning av en klarare uppfattning, innebär att majoriteten av befolkningen har 

kunskapen om vad uppdraget handlar om och varför barnen har nytta av fritidshemsverksamheten. 
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Har fritidshemsbarnen och vårdnadshavare kunskapen om syftet med de planerade aktiviteterna i 

fritidshemsverksamheten generar det förhoppningsvis en klarare uppfattning om uppdraget och 

fritidshemsverksamheten.

Alla barn i studien tillfrågades om de visste om varför de var på fritidshemmet. Samtliga svarade att

de var på fritids för att vårdnadshavare arbetade eller studerade. Vilket är en sanning i sig, men ska 

barnen verkligen uppleva fritidshemsverksamheten som ett ställe att bara vara på, innan de blir 

hämtade av respektive vårdnadshavare? I bästa fall, upplever de fritidshemsverksamheten som ett 

ställe som man har roligt på, vilket alla barn inte har. Fritidsverksamheten är till för barn, det är trots

allt deras vardag, borde inte då fritidshemsverksamheten upplevas av barnen som en meningsfull 

fritid där man är för att lära sig saker, som i skolan, fast på andra sätt. Det anser jag, och hoppas 

verkligen att min studie kan bidra till att samtliga fritidslärare börjar arbeta med eller arbeta mer 

med att förtydliga och framföra verksamhetens mål för barnen. 

Att samtliga barn som deltog i studien visar att de inte är medvetna om att fritidshemsverksamheten 

har några mål är odugligt. Det innebär ur ett barns perspektiv att de inte vet varför de gör aktiviteter 

på fritidshemmet. De gör som de blir tillsagda och det lärande som sker är då osynligt. Vidare 

forskning kan vara att besvara frågorna ur fritidslärarnas perspektiv för att hitta orsaken till den 

bristande komponenten i barns utbildning och vardag. 

Resultaten visar att arbetet med målförmedlingen i fritidshemsverksamheten måste förbättras. Jag 

anser att barnen har rätt att veta varför de gör saker på fritidshemmet för att känna ett kunnande som

ger dem ett självförtroende och meningsfullhet i sin vardag. Vidare forskning kan vara att besvara 

frågorna ur fritidslärarnas perspektiv för att hitta orsaken till den bristande kommunikationen om 

syftet med aktiviteter på och övergripande mål för fritidshemmet.

13.1 Metoddiskussion

I studien användes tre kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av observationer och två 

samtalsmetoder, enskilda intervjuer och gruppsamtal. Att använda sig av tre metoder var bra och 

kompletterande teknik för att säkra datainsamlingen. Viktigt att begrunda är depositionen av tiden 

för studien då det tar längre tid att använda, transkribera och analysera materialet från tre metoder.
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Dessa metoder anser jag har hjälpt mig att besvara studiens syfte samt forskningsfrågor. Målet med 

datainsamlingsmetoderna var att få en bild av barns uppfattningar om målförmedlingen med 

verksamheten i fritidshemmet. 

Min uppfattning var att samtliga barn i studien var positivt inställda till att delta i intervjuerna och 

gruppsamtalen vilket underlättade våra samtal och insamlingen av datamaterialet. För att underlätta 

samtalen med barnen jag tidigare var okänd för valde jag att börja intervjuerna med att knyta an till 

det jag tidigare observerat barnet göra. Exempelvis: ”jag såg att du spelade ett spel, vad gick det ut 

på?” eller, ”jag såg att du var ute och gjorde något kul, vad var det?”. Jag upplevde då att barnen 

kände sig bekvämare i situationen när de fick berätta om något de kunde och visste. Alla barn hade 

inte tidigare varit med om intervjuer vilket verkade upplevas obehagligt, och några barn frågade till 

och med ”är det svårt?” innan samtalet började. Detta försvann då jag förklarade hur det skulle gå 

till och påbörjade intervjuerna som jag tidigare nämnde. 

En annan mycket lovande metod som går att använda i kommande studier, som också utgår från 

barns perspektiv är Klerfelt och Haglunds (2014) samtalspromenader. Kameran är oftast ett verktyg 

i den här metoden då barn får fota sin syn på diverse fenomen. Metoden anser jag som en väl 

fungerande metod där det bildligt kan fånga barns perspektiv.

13.2 Observation

Observationerna gjordes innan för att ge ett underlag inför intervjun och för att kunna föra en 

diskussion kring något barnet gjort men även för att kunna verifiera barnens berättelser mot mina 

analyser och observationer av dem. Det var ett bra verktyg på det första fritidshemmet där jag inte 

var känd för barnen sedan tidigare. Jag upplevde att det gav en bra start i intervjun därför att barnen 

inte tvingades svara på någon konstruerad fråga, utan mer fick berätta själva vad de gjorde.

13.3 Intervju

Jag inspirerades av Kihlström (2007) som menar att barn måste ges utrymme till spontana svar och 

forskaren måste anpassa och leda samtalet efter deras tankegångar eller frågor och samtidigt behålla

fokus på studiens syfte. 
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Vill man låta barnen uttrycka sig fritt är intervju en bra metod enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne

(2011, s. 40). Svagheter med intervjuer är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 56-57) 

utsagorna. Utsagorna deltagarna ger kan vara felaktiga då de kanske gör någonting annat än det de 

säger, eller att deltagarnas utsagor används på ett uttolkat sätt av forskaren. För att säkra deltagarnas

utsagor menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 56-57) att observation kan användas som 

komplement till intervjuer, då forskaren kan studera vad som sägs och vad som verkligen görs av 

deltagarna. I studien är det inte nödvändigt att kontrollera barnens utsagor då syftet med studien är 

att ta reda på hur de talar om fritidshemmet och dess målförmedling. Under intervjuerna uppfattade 

jag att deltagarna inte alltid kunde svara på vissa av frågorna vilket ledde till att jag valde att 

omformulera några och även lägga till frågor. Blir inte frågorna tillräckligt förklarade kan de enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 40) upprepas med en annan formulering, vilket ger 

deltagaren möjlighet att tänka och reflektera över ett svar. Min fråga ”förklarar fritidslärarna varför 

ni gör vissa saker?” Den frågan besvarades oftast med ”nej” eller ”jag vet inte”.  Då valde jag att 

bland annat exemplifiera med idrottens lärandemål med takt och rytm eller samarbetsövningar. Det 

fick några barn att kunna svara på frågan om fritidslärarna förklarade på det viset. Antalet frågor är 

också av betydelse när barn intervjuas upplevde jag. Antalet frågor jag använde mig av, var på 

gränsen till för många. Den större delen av barnen började bli rastlösa och frågade om det var 

många frågor kvar. Därför anser jag att det är viktigt att anpassa frågorna och komplettera de 

tillsynes korta intervjuerna med antal barn. 

En förbättring till nästkommande studie skulle vara att utföra vad Bryman (2011, s. 258-259) kallar 

för pilotintervju vilket innebär att intervjufrågorna först prövas innan de används på fältet. Detta för 

att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden och besparas omformuleringar och tillägg av frågor 

under intervju tillfället.

14. Avslutande sammanfattning och slutord

Det saknas tidigare forskning inom studiens område och den tidigare forskningen som presenteras 

är inte direkt riktad mot fritidshemmet, men likväl jämförlig. Den tidigare forskningen visar att 

fritidshemsverksamheten är av stor betydelse för barns sociala och akademiska utveckling (Fischer, 

Désirée & Züchner, 2014). 
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Fritidshemsbarn sammanfattar sitt lärande inom verksamheten på fritidshemmet som att den mest 

berör det sociala lärandet där även motoriska färdigheter utvecklas (Bardon, 2008). Det visar även 

denna studies resultat då barnen talade om sina egna aktiviteter samt fritidslärarnas planerade 

aktiviteter. Karlsson, Stålander och Sörboms (2013) studie visade att barnen visste om sitt lärande 

mer än förväntat och tre kategorier kunde framställas, det sociala samspelet, härma och upprepa, 

och kreativitet. Vid en jämförelse visar denna studie det sociala samspelet tydligast. 

Kommunikationen är också av stor betydelse för barns språkliga utveckling vilket betyder att barn 

och vuxna behöver ha goda dialoger redan i barns tidiga åldrar. Den goda kommunikationen behövs

för att barnen senare ska kunna använda en bättre kommunikation med varandra (Jonsson, 2016). 

Detta går att se i barnens berättelser i den större kommunen där de lyfter fritidslärarnas planerade 

ämnesintegrerade aktiviteter där de berättar att de lär de sig mer om historia när de lajvar. Det är 

även viktigt att barnen inkluderas i planeringar och utformningar av verksamheten för att de ska 

känna en meningsfullhet i sin vardag i fritidshemsverksamheten (Ljusberg, 2002). 

Skillnaden mellan de två barngruppernas berättelser var just barnens medverkan i planeringarna. 

Det syntes betydligt tydligare i barnens berättelser i den större kommunen, där Ludde åk3 berättar 

om en lek, som han tillsammans med andra vänner och fritidslärare utformat och utfört tillsammans 

med alla fritidshemsbarn. I den mindre kommunen finns det dock ett exempel där ett barn berättar 

om att de fått material av fritidslärarna till att bygga en koja, vilket kan kopplas till att barnens 

intressen har tagits till vara. Men till den större delen innehöll barnens berättelser mer lekar och 

aktiviteter skapta av dem själva.

Fritidshemsverksamheten bör förbli en skolkompletterande verksamhet där styrdokument ska följas 

på ett sätt så att allt gagnar barnen. Verksamheten har mål att följa och bör förmedla dessa till 

barnen i verksamheten, den är trots allt till för dem. Jag anser att de förtjänar att veta varför de är på

fritids och på vilka roliga, kreativa och galna sätt man kan lära sig saker precis, fast på andra sätt än 

i skolan. Tänk om alla barn på fritidshemsverksamheten visste att de bara inte var där för att vänta 

på att få komma hem och i bästa fall, ha roligt. Tänk om alla barn hade kunskapen om syftet med 

verksamheten och dess olika aktiviteter. Tänk om målen kunde tydliggöras för barnen. Tänk att 

kunna få med alla barn i alla aktiviteter som planerats. Tänk nu, att alla barn förstår syftet med 

aktiviteterna, tänk att alla barn senare kan berätta för sina vårdnadshavare om vilka aktiviteter de 
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deltagit i och vad de har lärt sig eller övat på i just den aktiviteten. Tänk vilken bekräftelse som 

finns för dig som fritidslärare, dina många timmars planeringar och aktiviteter uppskattas av både 

barn och vuxna på ett helt annat sätt. Men framförallt, tänk vilka positiva fördelar det finns för alla 

barn, när alla kan delta i aktiviteter i fritidshemsverksamheten med stort engagemang, precis som 

Mia, eftersom de vet varför. Tänk om alla barn kunde få samma utgångsläge innan någon aktivitet, 

en förklaring som kanske underlättar mer än vad man tror. Mia som jag väljer att använda som 

exempel i början av studien har i det här fallet superkraften ADHD och det var bara en förklaring 

som saknades för att hon skulle delta i aktiviteterna. 

Det jag vill säga är att ALL information bara kan göra saker och ting bättre för alla barn oavsett 

superkrafter. Jag tror alla barn uppskattar tydlighet, och tydlighet är väl på sätt och vis en synonym 

till pedagogik?

Jag väljer att avsluta studien med det citat som finns på första sidan och en förklaring till varför jag 

valde att ha det där. Greta årskurs två svara på frågan, ”varför tror du att fritidsfröken hittar på saker

med er?” Hon svarar: ”De vill att vi ska ha det roligt, och om vi inte har roligt så får vi inget bra 

jobb när vi blir stora”. För mig betyder det här citatet, att Greta är trygg i verksamheten och har 

dessutom roligt där vilket är underbart. Någonstans anar jag även att hon vet att man lär sig 

samtidigt som man har roligt, för att sedan kunna få ett bra jobb. Det jag vill förmedla med citatet 

och hela studien är att vissa barn kanske är mer medvetna på något sätt om lärandet som sker i vissa

situationer på fritidshemmet än andra. Alla barn är definitivt medvetna om att avsikten är att de ska 

ha roligt men inga barn vet varför de ombeds delta i vissa aktiviteter. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet där lärande antas ske hela tiden, lär sig även barnen saker när de bara har roligt, varför 

inte också upplysa dem om vad de förväntas lära sig?
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16. Bilagor 

Bilaga 1 
Begäran om tillstånd

Mitt namn är Tina och jag studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på 
Jönköping University. Jag är inne på mitt sista år och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag önskar 
undersöka hur elever uppfattar förmedlingen av målen med verksamheten i fritidshemmet. 
De frågor som jag önskar få svar på för att kunna skriva examensarbetet är följande:

Vilka förmågor upplever eleverna att dem tränar på i fritidshemsverksamheten?
Vilket lärande lyfter eleverna i sina berättelser om målförmedlingen i fritidshemsverksamheten?

Jag önskar att observera och intervjua ert barn och jag kommer självklart förhålla mig till de fyra 
forskningsetiska principerna som är följande:

- Samtyckeskravet som innebär att eleven själv får bestämma över sin medverkan i studien 
och kan avbryta vid önskan.

- Konfidentialitetskravet innebär att all information om elever och verksamhet kommer vara 
kännbart för mig men inte i examensarbetet, där förblir det anonymt. 

- Informationskravet innebär att jag informerar om studiens syfte.
- Nyttjandekravet innebär att studiens material kommer bara användas i detta arbete.

Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!

Fyll i talongen nedan och lämna tillbaka till läraren så fort som möjligt! 
Min undersökning kommer att ske V.XX.

Vid flera frågor var vänlig kontakta mig
Tina Montin. Mail: Moti1389@ju.student.se 

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd till att mitt barn får medverka i studien ____. 

Datum.…….……..…….………….…….…….……….…………………….

Vårdnadshavare underskrift………..……….…….……….…………………

Vårdnadshavare till..….……..……..….…….……...….….….…..….………

Jag ger inte tillstånd till att mitt barn får medverka i studien ____.



Bilaga 2 

Begäran om tillstånd

Hej! Jag heter Tina och jag är en student som läser till fritidslärare. Jag kommer vara en färdig 
fritidslärare i sommar, ungefär när du går på sommarlov.
Men innan det måste jag skriva ett jätte stort arbete och för att klara det behöver jag din hjälp!

Jag skulle vilja titta på hur du lägger märke till hur ni jobbar, och vad ni gör, och kanske om ni lär er
något kul på fritids!
 
Du och jag kommer sätta oss och prata lite om det.
Ingen kommer få veta vad du heter eller vilken skola du går på, allt är super hemligt.
Om du vill vara med på det här får du sätta ett kryss på strecket vid Ja eller nej.
Sätter du ett kryss på ja kan du skriva ditt namn längst ner på pappret.
Och vet du en bra grej, skulle du inte känna för att prata den dagen jag kommer till er, så kan du 
säga att du har ångrat dig och det är helt okej.

Lämna tillbaka lappen till läraren du fick den av så fort som möjligt!
Jag kommer och hälsar på, tittar och pratar med dig nån gång V.17.

Hoppas du tycker att det låter spännande och vill ställa upp!

  Ja, jag vill ställa upp på en intervju ____.

Nej jag vill inte ställa upp på en intervju____.

Elevens underskrift..….…..…….…….…….……..……….……..……..……...



Bilaga 3

Observationsschema

Vad gör barnen

Med vem och vilka är barnen

Syns något lärande mål av fritidslärarna

Erbjuds aktiviteter

Om inte, vad gör barnen i den fria leken

Notera situation till intervju

Vilket lärande ser jag

Hur talar barnen med varandra 

Vad talar de om



Bilaga 4

 Intervjuguide

Jag såg att du … Koppla till observerad situation

Vad brukar du göra mer på fritids?

Varför gör du det?

Vad brukar fritidslärarna hitta på/göra med er barn?

Varför tror du att dem vill göra det med er?

Vad tror du att de vill att ni sen ska göra med varandra?

Gör ni det?

Brukar dina fröknar förklara varför du/ni ska göra XXX (vissa saker)?

Vad säger hen då?

Varför tror du att hen säger så?

Varför är man på fritids?

Vad lär man sig på fritids?



Bilaga 5

Fokusgruppssamtal 

Vad brukar ni göra på fritids?

Brukar fröken vara med?

Brukar fröken hitta på något med er?

Vad då?

Varför är man på fritids?

Varför gör ni det?

Brukar fröken förklara varför ni gör XXX?

Vad säger hon då?

Gör ni det då?
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