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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att lyfta fram barn perspektiv kring fritidshemsmiljön och 

framförallt barn med funktionsnedsättningars upplevelser. Barnen har haft varierande former 

av funktionsnedsättningar men fokus har inte varit på de medicinska delarna utan på barnens 

tankar om fritidshemmet. Jag ville få kunskap om vad barnen anser är betydelsefullt för en 

meningsfull fritidstid, både gäller verksamhet, lärande och bemötande. 

Jag har intervjuat barn i årskurs 3-6 från tre olika kommuner som är eller har varit inskrivna 

på fritidshemmet. Då jag ville lyfta fram informanternas egna tankar, upplevelser och 

erfarenheter har jag valt en kvalitativ metod. Jag har använt mig av en intervjuguide med både 

öppningsfrågor och kompletteringsfrågor eftersom jag ville ha mer samtalsbetonade 

intervjuer. Intervjusvaren har jag analyserat utifrån analysmetoden Grounded Theory vilken är 

en lämplig metod vid empiriskt material.  

Mitt resultat visar att den avgörande betydelsen för en meningsfull fritidshemstid var barns 

delaktighet där de främst själva ville få välja om de skulle vara inne eller ute. Informanterna 

hade skilda åsikter på hur mycket aktiviteter som skulle finnas på fritidshemmet där några 

ville ha fler aktiviteter och andra färre. Relationerna till omgivningen spelade också in på 

trivseln där kompisrelationerna var viktigare än pedagogrelationerna. Det personliga 

bemötandet av pedagoger utifrån barnens individuella behov hade dock en stor inverkan på 

om de upplevde fritidshemstiden som meningsfull.  
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Inledning 

Fritidshem är en verksamhet som många barn går i vilket gör det viktigt att nå barns 

perspektiv på verksamhetens utformning. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolans 

lärande och ge omsorg till barnen under tiden vårdnadshavare arbetar eller studerar. 

Verksamheten ska kännetecknas av meningsfullhet samt se till att varje barn bemöts utifrån 

sina individuella behov (SFS, 2010:800). För att kunna uppfylla dessa krav behövs kunskap 

kring vad barnen själva upplever är meningsfull fritidshemstid. Barnen själva har också rätt 

att få uttala sig om vad de vill göra under sin fria tid inte minst utifrån FN:s barnkonvention 

(Regeringskansliet, 2006). Utifrån fritidshemmets uppdrag och barns rätt till delaktighet har 

jag valt att undersöka barns perspektiv på fritidshemmets miljö då det är för barnen som 

fritidshemmet skapar sin verksamhet.  

Rätten att få göra sin röst hörd gäller alla barn och en grupp som ofta exkluderas är barn med 

någon form av funktionsnedsättning och uppsatsarbetet utgår därför från deras perspektiv på 

fritidshemsmiljön. Jag valde detta område eftersom jag alltid har varit genuint intresserad av 

att stötta barn som är i behov av särskilt stöd. Jag har arbetat både inom skola och fritidshem 

med barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i min närhet finns även 

barn med funktionsnedsättningar.  

Dessutom har jag uppmärksammat att det finns lite forskning om barns perspektiv på hur de 

upplever en fritidsverksamhet ska vara, vilket också är en anledning till att jag valt att lyfta 

fram barns perspektiv i min studie. En studie som har gjorts inom fritidshem utifrån 

barnperspektivet är Klerfelt och Haglunds (2011), där de synliggör att forskning behövs inom 

fritidshem, framförallt för förståelsens skull.  

Min förhoppning är att min uppsats kommer att lyfta fram intresset för barns perspektiv på 

fritidshemsmiljön och speciellt för barn som har någon form av funktionsnedsättning. Jag 

hoppas även att studien utvecklar den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen utifrån 

barns perspektiv och att pedagogerna bemöter barn utifrån deras personliga nivå.  
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Bakgrund 

Mitt val att studera fritidshemmet utifrån barns perspektiv beror till största del på att jag 

tycker det är viktigt att vi vuxna lyssnar på barns tankar om hur de vill ha sin fritid utformad. 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska fritidsverksamheten vara meningsfull, lärande och utgå 

från varje barns individuella behov. Därför måste barns åsikter lyftas fram om vi ska kunna 

skapa en sådan verksamhet. Skolverkets (2007) Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i 

fritidshem poängterar att: 

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, 

erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen (2007, s.11). 

För att en verksamhet ska kännetecknas av meningsfullhet ska barnen känna sig trygga och de 

ska stimuleras till att utvecklas vidare. De ska tycka det är roligt att befinna sig på 

fritidshemmet och verksamheten ska utgå från barnets individuella behov, bakgrund och 

intresse (Skolverket, 2007).  

I denna studie har jag har valt att intervjua barn utifrån att det är dem som fritidshemmen 

arbetar för. Det är faktiskt deras vardag pedagogerna konstruerar och därför har barnen rätt att 

få bestämma hur de vill att fritidshemmen ska utforma verksamheten. Vi måste låta barnen få 

vara delaktiga i processen för att lyckas med detta och inte bara utgå från ett vuxenperspektiv. 

Det är först och främst för barnen som fritidshemmen bedrivs och då ska också verksamheten 

utgå från deras perspektiv. I FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2006) förtydligas barns 

rättigheter om att det individuella barnet ska ha rätt till egen talan, sina egna behov och ska 

skyddas mot alla former av särbehandlingar. Barnet ska visas respekt, känna trygghet och inte 

bli kränkt av någon. 

Då min studie främst berör barn med olika slags funktionsnedsättningar vill jag specifikt lyfta 

fram Barnkonventionens artikel 2.1 som betonar att alla barn oavsett bakgrund eller 

funktionsnedsättning ska visas respekt och ha likvärdiga rättigheter utifrån landets lag. Även 

artikel 13.1 vill jag föra fram som understryker att barn har rätt att kunna påverka sin tillvaro 

och att få göra sin röst hörd samt att kommunen ska utgå från barnperspektivet 

(Regeringskansliet, 2006).  
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Att verksamheten ska utformas med hänsyn till barns individuella behov åskådliggörs även i 

Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006) vilken handlar om rättigheterna för 

barn med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I deklarationen tas begreppen 

undervisning, jämställdhet och delaktighet upp och där finns en handlingsram som belyser 

den specialpedagogiska rätten med undervisning utifrån individuella behov och intressen.  

Fritidshemmens verksamhet bygger på att barnen känner trygghet och trivsel genom 

pedagogers sociala och empatiska omsorg. Pedagogerna ska också skapa en meningsfull 

lärandemiljö där barnen utvecklas och motiveras till att lära vilket sker både formellt vid 

planerade lärandetillfällen och informellt vid spontana ofta sociala lärandetillfällen. Det 

pedagogiska lärandet handlar dels om det intellektuella tankemässiga lärandet och dels om det 

sociala där den relationella kunskapen bland annat ingår (Orwehag Hansen, 2013; Pihlgren, 

2013) Fritidshemmen ska enligt läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) utgå från varje barns 

individuella behov vilket innebär att det inte ska spela någon roll ifall barnet har en 

funktionsnedsättning eller inte. Alla barn oavsett bakgrund ska kunna vara på fritidshemmet 

och barn med varierande former av funktionsnedsättningar finns även inskrivna på 

fritidshemmen. Av egen arbetslivserfarenhet vet jag dock att barn med funktionsnedsättningar 

inte alltid får de extra resurser på fritidshemmen som de får inom skolan. Om det beror på att 

de inte blir lika ”utsatta” på fritidshemmet som i skolan till följd av skolans obligatoriska 

kunskapskrav eller om fritidshemmet inte ses som en lika viktig verksamhet på grund av 

ekonomiska skäl låter jag vara osagt. Det intressanta är att ta reda på barns aspekter om vad 

som är viktigt för en meningsfull fritidshemstid för att kunna förmedla ett meningsfullt 

lärande till alla oavsett bakgrund och individuella behov. 
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Tidigare forskning 

Det första jag belyser i avsnittet tidigare forskning är en begreppsdiskussion för att tydliggöra 

skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv då min egen studie utgår från barns 

perspektiv. Därefter lyfter jag fram tidigare studier inom fritidshem och skola som tar upp 

barns perspektiv och kritiken mot de alltmer segregerade verksamheterna. Slutligen 

synliggörs forskning som berör begreppen delaktighet och relationer vilka informanterna tog 

fram som viktiga aspekter på en meningsfull fritidshemstid.  

Barns perspektiv kontra barnperspektivet. 

Det kan vara svårt att veta vad som är barns perspektiv respektive barnperspektiv när 

perspektivet förmedlas genom en vuxen. Elvstrand (2009) har i sin avhandling diskuterat 

begreppen barnperspektiv kontra barns perspektiv och belyser det faktum att vuxna kanske 

aldrig riktigt kan förstå barns perspektiv. Hon frågar sig också huruvida en forskare kan anta 

barns perspektiv när det är en vuxen som förmedlar eller om det istället blir ett barnperspektiv 

då. Halldén (2003) synliggör att begreppen är svårtolkade och menar att de har skilda 

förklaringar beroende på var de används. Halldéns egen tolkning innebär att barns perspektiv 

bygger på barnets egen berättelse eller då det som framställs kommer från barnets egen 

berättelse. Då något görs för att hjälpa eller stötta ett barns situation beskrivs det istället 

utifrån barnperspektivet. Elvstrand (2009) använder sig av Halldéns tankar i sin studie då hon 

betecknar sitt observationsmaterial och barnens egna berättelser utifrån begreppet barns 

perspektiv. Hon vill med sin studie skapa förståelse kring barns liv men poängterar dock att 

detta inte kan göras till fullo i och med maktskillnaden mellan den vuxne och barnet. 

Elvstrand lyfter dock fram att relationen kan fungera ifall ett genuint intresse finns från den 

vuxne och makten kan även vara till nytta då barn längtar efter att få bli som de vuxna.  

Studier inom fritidshem och skola 

Studier på fritidshemmet är få men några som undersökt detta är Klerfelt och Haglund (2011) 

som även påtalar att forskningen inom området är på framåtmarsch. Författarnas målsättning 

är att lyfta fram barns perspektiv vilket de gör genom samtalsmetoder som består i att 

informanterna berättar om sina upplevelser. I studien ingår både barn och pedagoger men då 

fokus låg på barnens perspektiv lyftes inte pedagogernas svar fram lika starkt i studien. 

Barnen fick själva fotografera betydelsefulla platser på fritidshemmet och motivera sina beslut 

genom samtal med forskarna. Att forskarna valde en ovanlig metod som fotografering 

berodde på att de ville skapa goda relationer genom att överraska barnen. Metoden skapade 

även en genuin känsla för barnens upplevelser av fritidshemmet.  
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I resultatet speglas utomhusmiljön med glada förväntansfulla känslor av eleverna medan 

pedagogerna inte tar upp den miljön alls. Det visade sig också att barnen lät bli att fotografera 

platser där det funnits konflikter på grund av avsaknad av pedagoger. Ett exempel var 

fotbollsplanen där det blev mycket bråk i samband med beslut om fotbollsregler som enligt 

barnen inte hade behövt ske ifall pedagogerna deltagit i fotbollsmatchen.  

Karlsudd (2011) har också bedrivit studier inom fritidshem och i hans båda forskningsstudier 

beskrivs hur 90-talets framgångsrika integrerade fritidshem har förändrats till att nu vara mer 

segregerade. Han belyser att anledningen till detta kan vara högre krav med ny läroplan, större 

barngrupper och/eller fler åtagande för pedagogerna. Även att fritidshemmen kom in under 

skolans tak som redan var segregerat kan vara en orsak. Karlsudd ser även en risk i att 

fritidshemmen ses som en segregerad verksamhet då följden kan bli ett särskiljande för både 

barn och pedagoger som arbetar med dessa barn. Han menar att utvecklingen mot att dela upp 

verksamheten i normal respektive special kan leda till att barnen och dess pedagoger räknas 

som avvikande vilket kan förorsaka ett utanförskap som inte är bra. Karlsudd lyfter dock fram 

att det fortfarande finns fritidsverksamheter som är inkluderade men att det då beror på 

pedagogers positiva inställning till inkludering. Karlsudd synliggör att det enligt både 

internationell och svensk lag inte bör förekomma någon form av uppdelad undervisning. Trots 

detta lyfter flera pedagoger han mött fram att de saknar det extra resursstödet som ofta finns 

inom skolan, framförallt när det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På 

grund av detta är Karlsudd även förvånad över att inkluderingstanken inte skapat mer kritik i 

litteraturen.  

Hellberg (2007) lyfter dock upp kritik mot skolan som hon anser har skapat behovet av de 

extra resurserna vilket i sin tur leder till normalitet och avvikelse. I hennes studie kring 

särskoleelevers upplevelser av sin skoltid visar det sig att segregeringen inom grundskolan 

och fritidshem ökar till följd av att barn inte får det stöd de behöver. Detta leder i sin tur till att 

målsättningen med inkludering för alla inte uppfylls. Hellberg är också kritisk till att 

generaliseringen inom skolan till följd av de medicinska diagnoserna har lett till att skolan 

rättfärdigar uppdelningar av barn genom olika undervisningsgrupper. Hellberg poängterar 

även att pedagogiken inte ska blanda in de medicinska diagnosernas kännetecken då fokus på 

de individuella behoven försvinner. 
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Gymnasiesärskolebarnen i studien vill dock ha sin skolsegregering kvar då de känner att deras 

behov tillfredsställs där. Innan hade det varit ett stegrande kaos från mellanstadiet då de 

började märka att de var annorlunda och inte passade in vilket påverkade deras identitet 

negativt. Det var först när de fick kunskap om sin diagnos och kom till särskolegymnasiet 

som livet vände.  

Delaktighet 

En internationell studie som undersökte barns delaktighet i världen gjordes av Thomas (2007) 

i vilken han även tog fram kritiska synpunkter som uppkommit kring barns deltagande. Fokus 

låg på hur barns delaktighet i gemensamma beslutsprocesser verkställdes. Målet var att finna 

olika former av deltagande och till vilken grad deltagandet ska göras. Thomas hoppades även 

komma fram till vad en teori om vad barns delaktighet innebär. Det visade sig att 

utvecklingen kring barns delaktighet gick framåt om än i långsam takt och med varierande 

omfattningsgrad. Detta syntes även vid FN-mötena där även barn fanns som deltagare på egna 

möten. Även i övriga världen ökar barns deltagande i de sociala och politiska världarna 

genom integration och maktförändringar utifrån individuella och samhälleliga perspektiv. Det 

fanns dock kritik speciellt mot vuxenvärldens deltagandeprocesser då organisationen kring 

processen inte är gjord utifrån barns nivå och villkor. Eftersom barn än så länge inte har 

beslutanderätt eller rösträtt leder inte deras deltagande till full inkludering. Det finns heller 

ingen långsiktighet i dialogdiskussionerna som också ofta är vuxenledda. Barn får också kritik 

i studien för att inte alltid säga hela sanningen vid möten de är delaktiga i och även begreppet 

delaktighet kritiseras för att vara ett modeord där den egentliga förändringstanken har 

försvunnit. Thomas kom därför fram till att en teori för barns delaktighet måste innefatta 

riktlinjer för deltagande på platser där barn idag inte har delaktighet. Begreppet delaktighet 

måste även breddas, utvecklas och göras förståeligt till fokus på barns engagemang. Barn 

behöver även erbjudas lika rättigheter som vuxna både vad gäller den sociala miljön som den 

politiska där barnens tankar kring demokrati måste vara utgångspunkten.  

Delaktigheten är något som även genomsyrar Elvstrands (2009) avhandling och hon lyfter 

fram att delaktighet skapas genom ansvar då detta leder till mer inflytande över situationerna. 

Elvstrands informanter kom fram till tre viktiga moment för att kunna få inflytande i 

deltagarprocessen vilka var information, motivering och utvärdering. För att eleverna ska 

kunna motiveras måste informationen anpassas till deras liv och inte för kommande 

vuxenlivet.  
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Elevernas personliga val var också viktiga för delaktighetskänslan då de kände sig 

betydelsefulla när de till exempel fick välja studieplats och rastmiljöplats. Ett annat 

tillvägagångssätt som eleverna använde för både delaktighet och utvärdering var röstning. 

Belöningssystemet som också användes på skolan var kopplat till bland annat inflytande och 

arbetsförmåga där belöningen bland annat bestod i valfria aktiviteter.  

Belöningssystemet kritiserades dock av barnen då inte alla hann få belöning på grund av deras 

olika individuella behov och Elvstrand belyser att det även fanns forskare som inte gillade 

tillvägagångssättet. Detta stämde inte heller överens med inkluderingstanken som skolan hade 

som målsättning där de poängterade allas lika värde vilket inte blev följden av 

belöningssystemet.  

Elvstrand (2009) lyfter i sin studie fram betydelsen av meningsfullhet för barns deltagande 

och att pedagogerna måste vara överens om vad delaktighet konkret innebär för att 

delaktigheten överhuvudtaget ska lyckas. Barn behöver också känna en social samhörighet 

och inkluderingsmålet ställde också höga krav på att lärarna kunde möta allas olika behov. 

Detta visade sig också vara mycket arbetsamt för lärarna i studien och ledde i sin tur till 

kategoriseringar. Ett exempel på kategorisering var barn som fick extra stöd i form av resurser 

vilket ledde till avundsjuka bland de andra elever då de inte hade vetskap kring barnens 

individuella behov. Barnen uppfattade istället pedagogen som orättvis vilket mynnade ut i 

avundsjuka bland eleverna då de tyckte att pedagogens bemötande var orättvis.  

Om vi slutligen kopplar begreppen inkludering och segregering till delaktighetsstegen som 

Thomas (2007) redogör för i sin studie finns vissa likheter. Delaktighetsstegen handlar om 

deltagande mellan barn och vuxna vilket kan jämföras med begreppen inkludering och 

exkludering utifrån barns perspektiv. Delaktighetsstegen innebär att människor klättar uppåt i 

stegen från att inte ha något deltagande alls, alltså exkluderande, till att i mitten av stegen få 

informationsdeltagande till att slutligen nå högsta deltagandet, full inkludering, vid översta 

stegpinnen. Barns perspektiv befinner sig i mitten av stegen och därför är barn endast till viss 

del inkluderande i delaktigheten. Thomas belyser att utmaningen för de som arbetar med och 

för barn och unga är att ge dem möjlighet att klättra högre upp längs stegens pinnar till full 

inkludering. Kritik har dock kommit mot upplägget av delaktighetsstegen där barn kan känna 

sig åsidosatta då alla ska kunna klättra oavsett individuell utveckling. Det har även 

förekommit funderingar på att omvandla stegen till barns individuella deltagande vilket också 

är en form av deltagande men som inte är fokuserat i Thomas studie.  
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Relationer 

Betydelsen av förtroendefulla relationer kommer fram i flera studier utifrån både delaktighet 

och elevers kunskapsmässiga och personliga utveckling. Elvstrand (2009) påvisar att 

relationer har stor betydelse för elevernas delaktighet. Lärare som känner sina elever och till 

viss del delar med sig av sitt privatliv skapar tillitsfulla relationer.  

Liljas (2013) studie påvisar att relationer byggt av förtroende är betydelsefullt för elevernas 

utveckling. Det spelar ingen roll vilken ålder eleverna har eller i vilket sammanhang. Alla 

påverkar varandra oavsett konstellation, elever emellan eller elev och lärare. En lärare som är 

pålitlig, genuin, förstående, sporrande och lyssnar på eleverna utifrån deras egna 

personligheter kan skapa förtroendefulla förbindelser med dem. Det har även visat sig att 

lärares ämneskunskaper inte räcker utan respektfulla och tillitsfulla relationerna behövs också. 

Elvstrand (2009) påtalar att elever som inte har några starka band till andra elever ändå klarar 

av att hantera vardagen med stöd av en förtroendefull lärare. Dessutom vågar eleverna berätta 

om saker som tynger eller glädjer dem vilket leder till ömsesidig respekt. Lilja (2013) 

understryker dock att det behövs tid för att skapa en relation som är förtroendefull men hon 

påpekar samtidigt att den tiden tyvärr numera saknas.  

Avsaknad av tid till relationsbyggande och till att individuellt stötta elever som behöver extra 

resurser synliggörs även i Hellbergs (2007) studie. Grundskolan har generellt anklagats för att 

inte kunnat hjälpa elever i behov av extra stöd varken med studierna och/eller relationerna. 

Hellbergs informanter beskriver att inte förrän de kom till gymnasiesärskolan klarade de både 

skolan och fick kompisar som förstod. Även lärarnas betydelse framgår i studien där 

gymnasielärarna beskrivs som mer omtänksamma, omhändertagande och respektfulla. Den 

sociala delaktighet som byggs i relationer och förståelse framhäver Elvstrand (2009) som 

väldigt viktig och en inkluderingstanke utifrån normalitet och avvikelse som finns med i 

hennes studie visar på att kompisgruppen bestämmer vad som är normalt respektive onormalt. 

Kompisgruppen kännetecknas av de gemensamma egenskaperna hos varandra där genus, 

personlighet, intressen och bakgrund spelar in vilket leder till att de kategoriserar varandra. 

Barnen har också god kännedom om varandras kompisgrupper och Elvstrand poängterar att 

det kan ta lång tid att bli delaktig i en ny kompisgrupp. För Klerfelts och Haglunds (2011) 

informanter var kompisrelationerna betydelsefulla när de skulle genomföra fritidsaktiviteter. 

Vilka slags aktiviteter de gjorde spelade in på både deras och kompisarnas vistelsetid. Barnen 

upplevde inte att de lärde sig något formellt på fritidshemmet utan lärandet kom spontant när 

de gjorde aktiviteterna vilket var ett lärande som de inte tänkte på.  
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Klerfelts och Haglunds (2011) slutsats utifrån detta blir att kompisrelationen är viktigare för 

barnen än lärandet och att kompisrelationen leder till en utveckling av barns egen identitet. 

Det finns dock ett dilemma mellan barn och pedagoger i anslutning till kompisrelationer. 

Pedagogerna vill också skapa utveckling och gemenskap mellan barnen men gör det utifrån 

ett verksamhetsperspektiv.  

Barnen vill dock inte alltid ställa upp på detta, då de istället utgår från ett relationsskapande 

perspektiv eftersom de vill vara med kompisarna utan aktiviteter. Att kompisar har större 

betydelse än verksamheten på fritidshemmen visade sig tydligt när informanternas kompisar 

inte fanns kvar och verksamheten blev ointressant. Vid dessa tillfällen längtade barnen hem 

till sina hemmaaktiviteter som just då upplevdes som betydligt roligare.  

Teori 

Stukàt (2011) redogör för att valet av teori oftast bestäms utifrån studentens frågeställning 

och/eller personligt perspektiv vilket sedan kopplas ihop med det teoretiska perspektivet 

genom jämförelse och jag har gjort jämförelser i diskussionsdelen.  

Utifrån studiens resultat har jag valt symbolisk interaktionism som teori då det kom fram 

tankar från informanterna om social interaktion och normalitet kontra avvikelse. Det finns 

flera manliga förebilder till teorin men Berg (2007) lyfter specifikt fram sociologen Georg 

Simmel som den som kopplade ihop individen med det sociala samspelet och socialfilosofen 

Meads student Herbert Blumer som skapade begreppsteorin symbolisk interaktionism utifrån 

Meads sociala behaviorism.  

Störst betydelse för symbolisk interaktionism är den sociala interaktionen på individ- och 

samhällsnivå. Detta innebär att människan lär sig hantera världen både utifrån sig själv och 

genom interaktion med andra. Teorin är pragmatisk vilket innebär att det både finns 

subjektiva som objektiva perspektiv och det ingår även fem byggstenar som tillsammans med 

de olika perspektiven utvecklar ett individuellt lärande. Teorins byggstenar handlar om 

situationen, sociala interaktionen, symboler, individens agerande och nuet. Situation och 

sociala interaktion hänger till viss del ihop då den situation som vi hamnar i blir definierad 

utifrån perspektivet som vi ger, vilket leder till olika konsekvenser.  
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Enligt teorin sker all kommunikation via symboler vilka kan vara begrepp, tankar och känslor. 

Om en symbol inte förstås av alla i en grupp, till exempel begreppet familj, blir det inte en 

gemensam symbol utan bara ett ord då människor i olika sociala sammanhang kan tolka in 

olika förståelse i begreppen.  

En teoretisk struktur är individens I och Me där den delen av oss som agerar är I vilken bara 

finns i ögonblicket och Me är vårt minne som meddelar hur vi ska agera utifrån 

erfarenheterna. När I har reagerat överförs lärdomen omedelbart över i Me-minnet och 

eftersom kunskaper utifrån praktisk erfarenhet, värderingar och normer finns lagrade i Me-

minnet kan vissa situationer förutsägas om vad som är lämpligt respektive olämpligt. Minnen 

glöms heller aldrig bort även om människan inte själv direkt kommer ihåg dem utan minnena 

finns hela tiden kvar i det undermedvetna och kommer fram när de berörs. Människan 

existerar enligt teorin i nuet där ögonblicket bestämmer vad som kommer hända just då. 

Denna händelse kan enligt teorin inte hända igen eftersom händelsen redan är historia och 

därför kan inte samma reaktion komma två gånger på grund av erfarenhetskunskapen (Trost 

& Levin, 2010).  

I teorin finns även den generaliserade andre vilket Berg (2007) lyfter fram som 

samhällsminnet vilket innebär att det istället blir I och den generaliserade andre/samhället. 

Han synliggör också att människor även kan vara sitt eget I och Me utifrån teorin då de till 

exempel ser tillbaka på en situation som de upplevde som pinsam. Detta blir då som ett slags 

reflektionsprocess mellan I och Me eller den generaliserade andre beroende på vad som 

skapar genansen. 
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Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att ta reda på hur barn med funktionsnedsättningar upplever 

fritidshemmens psykiska, fysiska och sociala lärandemiljö. Eftersom fritidshemmets uppdrag 

är att skapa en meningsfull fritid för barnen vill jag lyfta fram barns perspektiv för att kunna 

skapa en trygg och lärande verksamhet utifrån deras upplevelser och behov.  

Frågeställningar 

Vilken verksamhet upplever barn med funktionsnedsättningar som positiv respektive negativ? 

På vilka sätt behöver fritidshemmet verksamhet förändras för att kunna tillgodose barns 

individuella behov?  

På vilka sätt upplever barn med funktionsnedsättning fritidshemsmiljön som en lärandemiljö?  

Vad anser barn med funktionsnedsättningar leder till en meningsfull fritid på fritidshemmet?  

Metod 

Metoddelen tar upp min väg fram till resultatet där jag beskriver hur jag gått tillväga samt 

reflektioner kring arbetsgången där även de etiska principerna lyfts fram. Jag har använt mig 

av Stukáts (2011) metodbok för att få en tydlig struktur i min metoddisposition och Charmaz 

(2006) variant av analysmetoden Grounded Theory (GT).  

Val av intervjumetod och analysmetod 

Utifrån val om kvalitativa eller kvantitativa metoder påpekar Ahrne och Svensson (2011) att 

fokus ska ligga på studiens syfte då metoderna har olika utgångslägen och arbetsformer. Trost 

(2010) synliggör att kvantitativa fokuserar mer på siffror och variation än på enskilda 

individer. Trost lyfter även fram att kvalitativa intervjuer leder till djupare svar då fokus ligger 

på förståelse utifrån mänskliga aspekten och eftersom min studie handlar om erfarenhet och 

upplevelser valde jag en kvalitativ metod.  

Jag hade dock med mig kritiken som Ahrne och Svensson (2011) för fram om att kvalitativa 

metoder inte tar fram en allmän bild då endast ett litet urval är representerat vilket jag 

redovisat för i analys- och diskussionsdelen.  
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Analysmetoden Grounded theory (GT) 

Jag har valt att använda analysmetoden Grounded Theory som jag kommer förkorta till GT i 

texten. Jag valde GT då det är en metod som utgår från det empiriska materialet och då den är 

lämplig för studier vars område är relativt outforskat (Hartman, 2001).  

GT är en analysmetod som på 60-talet utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss då 

de var missnöjda med de induktiva och deduktiva metoderna som fanns vilket gjorde att deras 

blev en interaktiv, blandad metod. Det induktiva inslaget består av frågeställningen som 

besvaras utifrån ett empiriskt material och det deduktiva kommer fram under 

analysprocessens gång då en hypotes ställs som forskaren försöker besvara genom ny 

datainsamling (Hartman, 2001). I Charmaz (2006) variant som jag valt att utgå ifrån är 

tolkningen och förståelsen av datamaterialet det väsentliga. Charmaz version utgår från 

symboliskt interaktionism där analysmetoden kan lära oss hur fenomenet eller processen vi 

studerar ser ut. Metoden leder även till att vi får hjälp i att ta fram teorier för vår förståelse av 

datamaterialet. Charmaz synliggör att GT inte innebär att följa ett antal regler utan att det i 

metoden finns riktlinjer som forskaren kan gå efter som stöd för att komma vidare i 

analysprocessen. Detta gör metoden flexibel trots att den har systematiska direktiv för hur 

analysen ska gå tillväga Då jag ville ta reda på hur mina informanter upplever eller upplevde 

sin fritidshemstid med tanke på deras olika funktionsnedsättningar fungerade denna 

analysmetod som ett bra alternativ för min studie. 

Val av intervjufrågor i relation till att ha barn som informanter 

I min intervjuguide har jag utgått från frågor som Kvale och Brinkmann (2009) synliggör som 

halvstrukturerade och Bryman (2011) benämner som semistrukturerade. Det gemensamma är 

att frågorna inte följer en kronologisk ordning utan syftet är att genom ömsesidiga samtal 

väcka empatiska tankar och erfarenheter kring ämnet.  

Jag valde att starta upp med en inledningsfråga kring vad de tyckte om att göra på 

fritidshemmet i syfte att skapa samhörighet och positiv interaktion. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) betonar betydelsen av att skapa förståelse utifrån de berörda barnens 

utvecklingsnivå i syfte att få mer djupa svar. De lyfter också fram vikten av att den första 

frågan bör behandla något som barnet lätt kan svara på.  
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Då jag i min studie vill få fram elevers upplevelse av sin fritidshemstid var det viktigt att inte 

heller ha för specifika och ledande frågor. Jag tänkte mig att intervjun istället skulle vara som 

ett samtal kring ämnet men hade ändå konkreta frågor i beredskap ifall det skulle visa sig vara 

ett svårt tillvägagångssätt. Detta visade sig stämma i många fall då mina extra frågor 

behövdes som komplement då informanterna upplevde det var svårt att förstå mina alltför 

öppna frågor vilket medförde att min intervjuguide ändrades några gånger.  

Kvale och Brinkmann (2009) belyser att intervjufrågorna bör vara lättförståeliga för att barn 

ska kunna svara på dem. Detta tänkte jag på under intervjun och hade med mig 

uppföljningsfrågor för att informanterna lättare skulle kunna fortsätta sin berättelse. Under 

alla intervjuer har dock samtalstanken funnits kvar och frågorna har endast funnits med som 

stöd eller för att leda samtalet vidare. Trost (2010) lyfter fram betydelsen av att gå ner på 

barnens nivå under intervjusituationen för att få dem att våga prata. Han belyser också att barn 

har mycket svårare att berätta om sin livshistoria än vuxna och med anledning av detta fick 

jag också ändra en fråga i min intervjuguide. Jag upplevde nämligen att informanterna hade 

svårt att svara på frågor kring pedagogers bemötande vilket troligen beror på att de upplevde 

en lojalitetskonflikt till sina pedagoger. Därför omformulerade jag frågan till att 

informanterna fick ge mig tips inför mitt blivande yrke som lärare i fritidshem, både vad 

gäller bemötande och verksamhet i övrigt. Ändringen gav mig mycket djupare svar som jag 

indirekt kunde koppla till vad de upplever och har upplevt under sin fritidshemstid. Kvale och 

Brinkmann (2009) lyfter fram lyssnandets konst, det vill säga att intervjuaren är tyst och 

inväntar informantens svar vilket bidrar till att informanterna kan reflektera över sina svar. 

Jag tänkte verkligen på att försöka lyssna då jag ville ha genuina och genomtänkta svar vilket 

var en teknik jag utvecklade efterhand och blev riktigt bra på.  

Val av undersökningsgrupp 

Jag har valt undersökningsgrupp utifrån ett ändamålsenligt urval vilket Hartman (2001) 

påtalar är vanligast vid kvalitativa metoder. Författaren synliggör att en sådan urvalsmetod 

baseras på att först utse vilket slags data som kan hjälpa forskaren att finna förståelsen för 

fenomenet och därefter välja urvalsgrupp. Min undersökningsgrupp består av barn som går i 

årskurs 3-6 där alla har någon slags funktionsnedsättning i varierande svårighetsgrad. Från 

början valde jag att utgå från barn i årskurs 5-6 som har en funktionsnedsättning och som 

hade slutat på fritidshemmet då jag ville ha ett återblicksperspektiv. Då jag hade väldigt svårt 

att få tag i informanter valde jag att snabbt utöka min urvalsgrupp till att även gälla inskrivna 

fritidsbarn i årskurs 4 och sedermera även i årskurs 3.  
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Då min studies fokus är informanternas upplevelser av den praktiska fritidshemsmiljön och 

inte deras personliga egenskaper har jag valt att inte fokusera på funktionsnedsättningarnas 

medicinska del. Guvå och Hylander (2003) för fram att GT-metodens fokus är på det sociala 

både vad gäller agerande och förlopp och inte på de specifika personerna. Ytterligare en 

anledning till att jag inte specifikt redogör för funktionsnedsättningarna är av hänsyn till mina 

informanter.  

Mitt undersökningsförfarande 

Det första jag gjorde i undersökningsprocessen var att mejla iväg förfrågan om intervju till 13 

kommunala F-6:s skolors rektorer i en kommun då jag fortast möjligt ville ha tag i 

informanter. Jag bifogade samtidigt ett informationsbrev med samtyckestalong till 

vårdnadshavare. Anledningen till att jag valde rektorer beror på känsligheten i mitt urval då 

det gällde barn med funktionsnedsättningar. Jag besökte även två av dessa skolor personligen 

där jag träffade rektorerna för att diskutera min studie. På grund av få svar valde jag att utöka 

min urvalsgrupp till att även gälla årskurs 4 och skickade då iväg ett nytt mejl till rektorerna. 

Samtidigt mejlade jag även till ytterligare rektorer varav en skola låg i en annan kommun och 

tog även kontakt med ett par föreningar och förbund kopplade mot funktionsnedsättningar. 

Jag tog också kontakt med personliga kontakter som jag har från både arbetsliv och privatliv. 

Detta gav resultat och plötsligt hade jag fyra informanter men en av dem avböjde då intervjun 

skulle starta på grund av nervositet både inför mig och intervjuförfarandet. Till slut blev det 

åtta informanter i varierande åldrar, med skiftande funktionsnedsättningar och från tre olika 

kommuner. Jag fick förfrågan om ytterligare en intervju när jag redan hade påbörjat mitt 

slutliga analysarbete vilken jag tyvärr var tvungen att avböja på grund av tidsbrist i 

skrivandet.  

Intervjuerna ägde rum både i skolan och i barnens hem och det har varit varierat huruvida jag 

varit ensam med informanten under intervjun eller om vårdnadshavare eller pedagog varit 

med som moraliskt stöd. Jag har spelat in intervjuerna på min telefon som jag sedan laddat ner 

till datorn. Jag valde att inte skriva minnesanteckningar under intervjuerna vilket var ett 

misstag då kvalitén på ljudinspelningarna varierade stundtals. Ytterligare en lärdom utifrån 

detta är att jag alltid skulle ha gjort en testinspelning innan vilket jag endast gjorde några 

gånger. När jag genomförde de första intervjuerna utgick jag helt från att de skulle vara mer 

som ett samtal även om jag hade med mig några frågor som stöd.  
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Det visade sig dock att informanterna hade svårigheter med de alltför öppna frågorna under 

intervjuerna vilket gjorde att jag under de följande intervjuerna fick tydliggöra vissa av 

frågorna genom konkreta exempel. Jag borde även haft mer ledande frågor med exempel i 

vissa intervjuer för tydlighetens skull då jag troligen hade fått djupare svar. Mer information 

kring frågor och betänketid innan hade även kunnat vara ett alternativ till några informanter. 

Även om det inte hade resulterat i spontana svar hade jag ändå fått dessa informanters 

upplevelser. En slutsats utifrån detta är att vi måste vara mycket noga med vad och hur vi 

pratar med barn, speciellt de som har funktionsnedsättningar då våra samtal och frågor 

verkligen måste vara på deras nivå.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter även fram att barn måste känna att det är 

meningsfullt och vara motiverade i sitt lärande. Jag har verkligen försökt förmedla till 

informanterna att deras kunskap är viktig för skapandet av en meningsfull lärandemiljö på 

fritidshemmen. Min upplevelse är att mina intervjusamtal har varit givande både för mig och 

för mina informanter trots att jag ibland har haft för svåra frågor. Informanterna har verkligen 

delgett mig många fina tankar och jag har flera gånger blivit väldigt berörd av deras 

berättelser.  

Reflektioner över min arbetsprocess kring att hitta informanter 

En reflektion jag gör över min arbetsprocess är att jag borde ha börjat mycket bredare än jag 

gjorde då det har varit väldigt svårt att få tag i informanter. Mitt val att börja söka bland 

rektorer var inte lyckat och troligen borde jag istället tagit kontakt med fritidshemmen då 

rektorer ofta har väldigt mycket att göra. Det visade sig också att rektorer får väldigt många 

förfrågningar av studenter vid denna tid vilka de tyvärr inte hinner besvara och dessutom 

bedrivs det redan mycket forskning på skolorna. Mina personliga kontakter och föreningarna 

borde jag också direkt ha tagit kontakt med och även besökt flera skolor men jag var lite för 

naiv då jag trodde att det skulle bli lätt att finna informanter. Trots att informationsbrevet 

skickades ut under första veckan på examenskursen tog det lång tid innan svaren kom. Mitt 

informationsbrev borde kanske också ha skrivits annorlunda då jag fick upplysningar från en 

skola om att ordet funktionsnedsättning är ett alltför laddat ord för föräldrar som inte landat i 

sina tankar kring sitt barns funktionsnedsättning. Kanske skulle informationsbrevet ha 

formulerats med barn i behov av särskilt stöd eller barn i behov av extra resurser istället för 

barn med funktionsnedsättningar? 
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Transkribering och analysering utifrån Grounded Theory (GT) 

Charmaz (2006) belyser att GT genomgår minst två faser; en inledande och en fokuserad och 

redogör för att den inledande studerar noga ord, rader, delar och händelser medan den 

fokuserade handlar om de mest frekventa koderna vilka jämförs mot datamaterialet. Antingen 

mynnar analysresultatet ut i en ny teori eller också visar det att forskaren behöver ha in mer 

datamaterial. Författaren synliggör delarna och helheten genom denna beskrivning: 

Grounded theory coding generates the bones of your analysis. Theoretical 

integration will assemble these bones into a working skeleton (Charmaz, 2006, s. 

45). 

Detta symboliserar GT-metoden på ett väldigt bra sätt där kodningen och kategoriernas alla 

delar steg för steg analyseras ut i en ny teoretisk helhet (Charmaz, 2006). Jag har först 

transkriberat och analyserat tre intervjuer i den inledande och därefter fem i den fokuserade. 

Den inledande kodningen valde jag att dela upp i olika steg genom att först analysera 

intervjuerna var för sig. Först scannade jag texten och färgkodade samtidigt över ord som jag 

ansåg var viktiga pusselbitar. Därefter etiketterade jag dessa ord i koder vid sidan på pappret 

för att slutligen sortera dessa koder i tankekartor utifrån likheter och skillnader.  

När jag gjort detta på alla tre intervjuer sökte jag efter likheter och skillnader mellan de tre 

intervjuerna genom jämförelser och sortering utifrån kategorier vilka jag satte ihop i 

gemensamma tankekartor. Utifrån denna sortering fick jag fram två huvudkategorier; 

delaktighet och relationer. I kategorierna fanns underkategorier som jag ville fokusera lite mer 

på. Dels på grund av att det framkommit uppgifter som varit intressant att forska vidare kring 

och dels då jag saknade underlag för min studie. Detta gällde främst områdena aktivitetsval 

och pedagoger där speciellt samtalet kring pedagogerna hade besvarats kortfattat av 

informanterna. Ifall detta berodde på deras relation med pedagogerna eller inte visste jag inte 

men jag valde ändå att ändra min fråga i intervjuguiden som jag beskrivit tidigare. 
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Efter att den första kodningen är slutförd startar den fokuserade kodningen. Charmaz (2006) 

lyfter fram betydelsen av att vi hela tiden under processen skriver minnesanteckningar av våra 

tankar som kommer fram när vi kodar, kategoriserar, jämför och analyserar. Denna memo-

writing är ett slags mellansteg mellan datainsamlingen och den färdiga rapporten och 

skrivningen är betydelsefull då den tillsammans med koder och kategorier så småningom 

resulterar i att datamaterialet blir mättat. Detta innebär att inga nya kunskaper eller 

egenskaper kommer fram och att varje antagande har en tänkbar förklaring som är 

kontrollerad empiriskt.  

Då det varit relativt svårt att få tag i informanter medförde detta att det dröjde någon vecka 

innan de övriga fem intervjuerna genomfördes. Jag hade tänkt hinna med att transkribera och 

analysera ytterligare en gång emellan dessa fem intervjuer men då de droppade in med väldigt 

kort varsel hann inte jag med denna arbetsgång. Därför fick jag direkt gå över till den 

fokuserade kodningen men jag analyserade hela tiden inne i mitt huvud vilket gjorde att jag 

under de två sista intervjuerna försökte få extra svar på två kategorier som jag inte fått svar 

på.  

Nu började skrivandet och analyserandet till förklarande teorier. Charmaz (2006) påtalar att 

inför skrivandet och analyserandet till teorier kan mer datainsamling behövas. Forskaren kan 

även behöva gå tillbaka till tidigare koder och kategorier för att finna svar till de teoretiska 

begreppen. Anledningen till detta är att forskare inom GT utgår från datamaterialet och inte 

har några förutfattade meningar. Charmaz lyfter även fram fördelen i att ta med mer 

datamaterial då studien blir mer fulländad och tillförlitlig. Jag har under hela tiden även 

skrivit minnesanteckningar för att kunna ha dessa reflektioner med mig när jag i slutet 

diskuterar resultatet.  

Det har varit ett tidskrävande men intressant arbete och då jag tog hjälp av tankekartor gjorde 

det mitt resultat mycket tydligt, både vad gäller likheter, skillnader och slutsatser. Jag har från 

början till slut använt mig av tankekartorna under alla delar i analysen. Utifrån mitt resultat 

har jag tagit fram några teoretiska tankar vilka jag redogör för i diskussionsdelen.  
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Etiska principer 

Jag har fokuserat på att inte ha några förutfattade meningar utan gå in med öppna ögon i min 

studie för att inte riskera att mina tidigare erfarenheter om ämnet skulle påverka mitt resultat. 

Hellberg (2007) lyfter i sin avhandling fram sina positiva erfarenheter av att ha kännedom 

kring barn i behov av särskilt stöd då det för henne kändes både som en fördel och en viktig 

resurs för kunskapen och bemötandet i undersökningen. Jag har också märkt av att jag ändå 

har haft nytta av min erfarenhet både vad gäller bemötande men också utifrån att skapa 

förtroende inför intervjuerna.   

Jag har utgått från de forskningsetiska principerna vilka utgår dels från forskningskravet på 

utvecklande samhällsforskning och dels från individskyddskravet. Individskyddskravet ska 

skydda personliga rättigheter i forskningssammanhang och preciseras utifrån krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras om studiens syfte och 

hur deras medverkan påverkar både dem själva och studien. De ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta i det här fallet intervjun. 

Informationen ska lämnas ut i förväg där namn och institution dit studien tillhör ska finnas 

med för att informanterna ska kunna ta kontakt. Även en redogörelse kring varför studien görs 

och att alla uppgifter endast används i studiesyfte ska redovisas för informanterna 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med att jag skickade ut förfrågningar kring intervjun 

bifogade jag en informationslapp där jag tog upp vem jag och min handledare var, varför jag 

bedrev studierna samt att det var frivilligt att delta. Jag beskrev ingående mitt syfte med 

studien och att den var mitt examensarbete. Innan mina intervjuer har jag dessutom muntligt 

informerat om vem jag är, mitt syfte och att informanterna när som helst kan avbryta 

intervjun. Jag bedömer därför att jag uppfyllt kraven för information i samband med min 

studie.  

Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva ska få bestämma ifall de vill delta eller 

inte och de ska i så fall samtycka till detta skriftligt. Om informanterna är under 15 år skall 

även vårdnadshavare skriva under samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). I mitt informationsbrev 

fanns även en samtyckestalong med till barn och vårdnadshavare som alla har lämnat in vilket 

gör att jag även uppfyller detta krav.  
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Konfidentialitetskravet behandlar sekretess där personer som deltar i en studie/forskning ska 

känna sig säkra på att det är full tystnadsplikt och att inga uppgifter kring deras personliga 

uppgifter kommer fram till några utomstående. Detta gäller både uppgifter kring deltagarnas 

namn och härkomst. Även datamaterialet ska under och efter studien skyddas på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet upplyste jag om att jag följer de forskningsetiska kraven och 

förklarade att jag skulle behandla alla uppgifter konfidentiellt. Jag har bland annat ändrat alla 

namn i min studie och inte ens barnen själva vet vilket namn de fick. Efter att studien är 

godkänd kommer jag också radera alla inspelningar och kassera allt transkriberingsmaterial 

för att inte något material ska kunna läcka ut till utomstående.  

Av hänsyn till mina informanter har jag också valt att inte ta med vilka slags 

funktionsnedsättningar respektive barn har och inte heller barnens ålder för att minska risken 

för identifiering. I min studie framgår endast att det är åtta stycken barn, fyra tjejer och fyra 

killar, i årskurserna 3-6 med varierade funktionsnedsättningar. Jag tar upp att de kommer från 

tre olika kommuner men har valt att inte specificera hur många som kommer från respektive 

kommun vilket är ytterligare en säkerhetsåtgärd. Utifrån detta anser jag att jag även uppfyllt 

kravet för konfidentialitet.  

Nyttjandekravet redogör för att den som utför studien endast får använda den för sin 

studie/forskning och inte brukas utanför det vetenskapliga området eller säljas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har både i mitt informationsbrev och då jag mött mina 

informanter, vårdnadshavare och skolpersonal varit mycket tydlig med att jag följer de 

forskningsetiska kraven och att min studie är för mitt examensarbete i fritidspedagogik. 

Därför anser jag att nyttjandekravet också är uppfyllt.  

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002) rekommenderar dessutom att deltagarna informeras 

om att de kan få möjlighet att ta del av studien när den är klar. Detta missade jag med de tre 

första men har nu i efterhand erbjudit dem detta och jag kommer att mejla studien till de 

informanter som ville ta del av den.  

För kännedom har jag efter referenslistan bifogat mitt informationsbrev med samtyckestalong 

(bilaga 1) och min intervjuguide (bilaga 2).  
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Resultat 

I resultatdelen redovisar jag studiens resultat och börjar med att redogöra för viktiga aspekter 

på fritidshemsmiljön vilka handlar om delaktighet och relationer. Jag fördjupar även dessa två 

aspekter för att mer specifikt belysa vad som framkommit i intervjuerna och avslutar med att 

redogöra för vad en meningsfull fritid innebär för informanterna.  

I denna resultatdel fokuserar jag på det empiriska materialet och kommer i slutdiskussionen 

att relatera resultatet med tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt.  

Viktiga aspekter på fritidshemmet 

Min analys resulterade i två kategorier; delaktighet och relationer, där delaktighet blev 

huvudtemat i mitt resultat. Detta beror på att delaktigheten var avgörande för informanternas 

känsla av meningsfull fritidshemstid och dessutom kunde relationsaspekten i viss mån även 

kopplas till delaktighet. I kategorin relationer spelade kompisars närvaro en stor roll, både för 

tryggheten och för trivseln. Även ett positivt bemötande av pedagogerna som har förståelse 

för barns individuella behov är viktigt för informanterna då bemötandet avgjorde om de 

upplevde fritidshemmet som meningsfullt.  

Delaktighet 

För informanterna var delaktighet betydelsefullt då de vill vara delaktiga i beslutet om var de 

ska vara och även kunna vad välja vad de ska göra på fritidshemmet. Hur barnen upplevde sin 

möjlighet till delaktighet var olika där några upplevde att de inte hade någon möjlighet alls 

medan andra uppfattade att de var tillräckligt delaktiga i vad som skulle hända på fritids. Flera 

av dem berättade om fritidsråd där olika beslut togs om utformning av verksamheten. Olle 

berättade till exempel att de hade olika grupper som bestämde aktiviteter i idrottssalen.  

Ronny upplevde däremot att fritidsråd då delaktighet diskuterades kändes onödiga och gav 

även som förslag att det borde finnas en valfrihet till att delta på samlingar. Han ville även ha 

flera varianter på delaktighet, till ett exempel att få vara med och bestämma fritidsregler som 

när legot ska rasas.  
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Dessutom upplevde Ronny att fritidsmötena skulle förändras då han tyckte de var ointressanta 

vilket kommer fram i hans citat: 

Då fick vi sitta typ i ganska länge å bara sitta still å de klara jag inte av så det var 

nog det tråkigaste.  

På grund av att han inte orkade sitta still upplevde han inte heller delaktigheten som intressant 

och dessutom upplevde han att möten och samlingar på fritidshemmen var alldeles för långa: 

Det var väl långa samlingar och då man sitter så länge i samlingen om för de som 

inte kunde vara tysta fick alltid sitta kvar längst ibland så till och med alltså då 

missar man en liten del av melliset utan man fick sitta och prata med dem. 

Trots att Ronny fick sitta kvar sist och reda ut varför han inte kunde sitta still upplevde han 

inte detta som ett straff. Samtidigt redogjorde han ändå för att dessa situationer var de sämsta 

på fritidshemmet. 

Valfrihet att välja miljö 

Ett område som var viktigt för alla barn att vara delaktiga i och utöva inflytande över var valet 

av miljö. Dock var det individuellt ifall de ville vara inne eller ute där Sune till exempel valde 

utomhusmiljö medan Anna hellre ville vara inne. En majoritet av informanter föredrog dock 

att vara ute då utomhusmiljön skapade lugn och ro och de undkom den höga ljudnivån i 

inomhusmiljön.  

Blev barnen tvingade till att vara inne skapades en negativ kontakt med pedagogerna och 

fritidshemmet upplevdes som en otillfredsställande plats att vara på vilket Ronny lyfter fram i 

följande citat: 

Det var typ jag ville göra nånting typ gå ut men de tyckte jag skulle vara inne jag 

hade varit så eller typ så jag ville gå ut då blev det oftast sur för jag tycker inte om 

att vara inne så. 

Denna missnöjda känsla beskriver flera andra av informanterna då de tvingas vara i en miljö 

mot sin vilja vilket till exempel Eva upplyste om. Även Agneta protesterar mot att 

pedagogerna ville att alla skulle vara inomhus mot slutet av eftermiddagen, helst hade hon 

velat vara ute eftersom hon mådde bättre av detta.  

Även vädret och årstiden spelade in på valet av miljö bland annat för Ola. Han ville vara ute 

när solen sken och inne då det snöade, dock ändrade han sig efter en stund då han kom på att 

han nog föredrog utomhus då det fanns flest aktiviteter att göra där.  
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Aktivitetserbjudande 

Informanterna kunde redogöra för flera olika aktiviteter som kunde genomföras på 

fritidshemmet både som planerade och som aktivitetserbjudanden. De vill även ha valfrihet i 

att själva kunna välja aktiviteter vilket också speglar deras upplevelse av delaktighet då valet 

skulle vara deras. De har lite olika tankar kring hur mycket aktiviteter det skulle vara, både 

vad gäller tid och omfattning. Flera av informanterna ville ha tillgång till olika val av 

aktiviteter då de hela tiden ville ha något på gång medan andra vill ta det lugnt. Agneta 

beskrev till exempel att det var skönt att inte ha så mycket aktiviteter då hon ville ha lugn och 

ro på fritids. Olle, Sune och Sofie var helt nöjda med verksamheten på deras fritids och Eva 

belyste att hon trivdes med att måla eller umgås med kompisar. Dock saknade Eva planerade 

aktiviteter i veckorna då hon mest hade lovaktiviteter.  

Att de flesta av informanterna vill ha fler aktiviteter att välja på synliggör deras upplevelser av 

att det fattas aktiviteter och då främst under veckorna. Anna saknade speciellt lovaktiviteter 

som hon inte alls upplevt under sin tid på fritidshemmet: 

Ja, jag har hört att vissa går på bio men vi har inte åkt på bio.  

Att inte ha fått uppleva samma slag meningsfulla fritidshemstid som Anna hört kompisar fått 

göra var något som hon lyfte fram. För de flesta av informanterna ökade aktiviteterna på 

loven vilket Ronny upplever är rimligt eftersom det bara är fritidsbarn på skolan då.  

Agneta upplevde däremot att det blev för mycket lovaktiviteter, vilket hon tyckte blev 

ansträngande. Agneta upplyste istället om att det hade varit bättre om pedagogerna hade 

deltagit i de spontana lekarna som uppkom istället för att genomföra organiserade aktiviteter. 

Även Ronny belyste att pedagoger skulle vara mer delaktiga i aktiviteterna oavsett om det var 

vardag eller lov.  

Något som endast kom fram från ett par informanter angående aktiviteter men som jag i alla 

fall upplever är viktigt att lyfta fram är hur barn reflekterar över verksamheten och tryggheten. 

På min fråga om fritidsaktiviteter kom den praktiska mellanmålssituationen upp. Mellanmålet 

upplevdes som en trygg aktivitet då Anna hade sina egen plats vid mellanmålet och Ola en 

egen kock. Denna praktiska situation som pedagoger kanske inte räknar som aktiviteter kan 

vara minst lika viktig för dessa informanter som en planerad aktivitet. 
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Relationer 

Relationer och relationsskapande är något som är av stor betydelse i fritidshemsverksamheten. 

Här framträder kompisars betydelse och pedagogers bemötande som viktiga delar för en 

meningsfull och trivsam fritidshemstid. 

Kompisars betydelse 

Närheten till kompisarna och kompisars betydelse för trivseln på fritids är viktigt för barnen, 

speciellt i relation till om deras egen kompis är där. Dock har informanterna olika tankar om 

hur stor denna betydelse har. De flesta tycker det är viktigt att vara med bästa kompisen 

medan ett fåtal kan vara med vem som helst. Då jag frågade Anna ifall hon kunna tänka sig att 

vara med någon annan än sina bästa kompisar svarade hon: 

Det beror på…kanske…jag vet inte…man skulle fråga om man skulle va med när de 

leker därute.  

För henne var de bästa kompisarna viktiga och på grund av det osäkra svaret fick jag 

upplevelsen av att hon inte hade tänkt på frågan innan. Betydelsen av de ”rätta” 

fritidskompisarna har stor betydelse överlag för hur fritids upplevs. För Eva var det däremot 

allmänt viktigt att kompisarna fanns på grund av trivseln:  

Ja, man kunde leka med dem. För lite roligt så att tiden flög iväg. 

Eva synliggjorde att tiden på fritidshemmet gick fortare när kompisar fanns på plats och både 

Ola, Sofie och Olle belyser också betydelsen av närvarande kompisar för trivseln.  

Ifall kompisar går hem för dagen eller slutar helt på fritidshemmet blev fritids ointressant. 

Ronny lyfter till exempel upp att han inte visste vad han skulle göra då. Agneta upplevde att 

fritidstiden blev meningslös när hennes kompisar slutade på fritids före henne vilket även 

Anna gjorde. Både Agneta och Anna tar även upp att de var inskrivna längre på fritidshemmet 

än deras jämnåriga kompisar vilket resulterade i att de ledsnade på fritids. Anna lyfter 

dessutom fram varför hon ville sluta:  

Nej, för jag har vuxit ur det där… 

Anna upplevde att hon var för stor för fritidshemmet och redogjorde för att barnen gör detta 

vid en viss ålder. För informanterna var det viktigt att kompisar fanns på fritidshemmet då det 

leder både till att fritidshemmet blir roligt och trivseln ökar.  
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Pedagogers bemötande 

Närheten till pedagogerna har inte en lika stor inverkan som kompisarna har för trivseln på 

fritids. Dock spelar de en roll för trygghetsaspekten på fritidshemmet. I studien framkommer 

det att en pedagog som lyssnar och har förståelse för att barn är olika skapar trygghet. Eva tar 

till exempel upp känslan av trygghet som hon får genom att sitta och prata med sina lärare om 

allt möjligt. Barnen som inte fått uppleva denna trygghet till sina pedagoger och istället 

bemöts med ett negativt mottagande byggt på oförståelse leder istället till det som Ronny 

lyfter fram:  

Men ja å så men det mesta har ju vart allmänt jobbigt.  

Under hans fritidstid upplevde han att det endast var en pedagog som förstod honom och av 

de andra pedagogerna upplevdes han som besvärlig vilket, han beskriver med ordet stökig: 

Ja, men som när vi hade fritids jag var en av de stökigaste för jag kunde liksom 

aldrig sitta still jag var alltid tvungen att göra nånting det måste jag göra nu också 

när jag så att så fort jag kom dit så jag gjorde jag alltid oftast fick jag skäll när jag 

var där för att jag inte kunde sköta mig.  

Orsaken till att det inte fungerade fick han svar på flera år senare i och med kunskapen om sin 

funktionsnedsättning. Han upplevde ändå att han har goda minnen från sin fritidstid mycket 

tack vare pedagogen som bemötte honom med förståelse och respekt. Denna pedagog 

beskriver Ronny som snäll och inte ofta sur. Det bästa med pedagogen var också att hon 

deltog i aktiviteterna med barnen.  

Agneta hade också svårigheter i kontakten med pedagogerna som hon upplevde inte förstod 

henne till exempel i samband med att hon var tvungen att vara inomhus i slutet av 

eftermiddagen. Trots att pedagogerna försökte aktivera henne inomhus ville hon bara få gå 

utomhus då det gav henne sinnesro. Ronny upplyste att pedagogerna hade kunnat samarbeta 

mer med hans föräldrar då han vid denna period lyssnade mer på dem än på pedagogerna.  
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Sofie, Olle och Ola hade däremot inga problem med kontakten eller tryggheten till 

pedagogerna. Då jag frågade hur en pedagog bör vara betonade Ola att: 

Man inte ska vara för snäll men man ska vara snäll.  

Det är viktigt för informanterna att det finns en naturlig balans mellan ödmjukhet och 

tillsägelse i bemötandet och det understryker även Ronny med sin kommentar: 

Du ska både vara snäll och å trevlig och så men när de gör nånting fel va bestämd 

eller bestämd på att inte göra sådär en gång till.  

Denna balans mellan att vara snäll och bestämd kom upp från flera av informanterna. Agneta 

framhåller att en pedagog ska vara rättvis men inte för sträng och för henne var viktigt att 

regler var lika överlag för rättvisans skull. Pedagoger som agerar tvärtemot detta upplevs som 

orättvisa vilket skapar en känsla av otrygghet i och med avsaknaden av tillit till dem. I Annas 

svar synliggörs detta tydligt då hon skildrar att hon bara pratade med pedagogerna ibland.  

För barnen är det också viktigt att pedagogerna lyssnar på dem och motiverar sina beslut. Ola 

föreslog till exempel att pedagogerna skulle vara mer flexibla och lyssna mer på gruppens val. 

Ifall hela fritidsgruppen till exempel vill gå till skogen en eftermiddag skulle fritidsgruppen 

antingen göra det direkt eller dagen efter. Likaså lyfter Ola fram betydelsen av att pedagoger 

förklarar och motiverar sina val eftersom han fått korta svar när han frågat om aktiviteter:  

Sådär om man vill ha vattenkrig då bara NEJ!  

Ola poängterar att en pedagog alltid ska kunna motivera till barnen varför den säger nej vilket 

jag anser säger en hel del om vad barnen vill ha. De vill kunna betraktas som medmänniskor 

där pedagogerna samspelar med dem istället för att bestämma över dem.  

Meningsfull fritid 

Studien visar tydligt att delaktighet och trygga respektfulla relationer leder till en meningsfull 

fritidshemstid. Delaktigheten i att kunna välja plats på var de tillbringar sin fritidshemstid och 

tillgången till sina kompisar är viktiga aspekter för en meningsfull fritid. En gemensam 

kategori som speglar både miljö och relationer är trygghetsaspekten.  

Positiva känslor för kompisar och pedagoger leder till att fritidshemmet upplevs som tryggt 

och meningsfullt medan frånvaron av kompisar och ett negativt bemötande av pedagoger 

mynnar ut i att fritidshemmet inte upplevs som meningsfullt.  
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Meningsfull lärandemiljö 

Huruvida fritidsmiljön är en meningsfull lärandemiljö kommer inte lika klart fram i min 

studie. Flera av mina informanter upplevde inte att de lärde sig något på fritidshemmet även 

om de beskrev både formellt som informellt lärande för mig. Olle kunde till exempel berätta 

om olika utomhuspedagogikkurser trots att han inte tänkte först på att det var ett lärande. Ola 

visste däremot om att han lärde sig saker på fritidshemmet och han beskrev att han lärt sig att 

både vara ute och att skaffa vänner på fritidshemmet: 

…lär mig att aaa kunna va ute mer än å va inne och skaffa vänner ä ganska enkelt.  

Han beskrev även hur lätt det var att skapa sociala relationer då det bara var att fråga den som 

han ville leka med. Varför inte fritidsmiljön inte upplevs som en lärandemiljö av 

informanterna har jag inte kunnat ta fram en förklaring till då studien har var för liten. 

Diskussion och slutsatser 

Mina teoretiska tankar handlar främst om barns medborgerliga rätt att själva få välja hur de 

vill lägga upp sin vardagssituation. De vill kunna välja om de vill vara ute eller inne och 

pedagoger ska inte bara övervaka utan vara med i deras vardag. Ett sådant förhållningssätt 

leder till skapandet av en meningsfull fritid och att pedagoger lär känna barnen på en djupare 

nivå. Utifrån barnens reflektioner har jag fått svar på mina frågeställningar både vad gäller 

verksamhet, förändring, lärande och bemötande. Den symboliska interaktionismen har hjälpt 

mig att förstå flera av barnens svar i min studie både vad gäller tankar som händelser men 

även vad som är viktigt att känna till inför arbetet med barn. Kunskap och förståelse om olika 

teoretiska teorier är en viktig kompetens för att kunna bemöta barn och förmedla lärande på 

rätt sätt. Teorin stämmer också överens med hur mina informanter har upplevt sin 

fritidshemstid. Då människor ständigt är aktiva i en process som förändras som Trost och 

Levin (2010) belyser måste pedagoger visa lyhördhet och empati för barn i behov av särskilt 

stöd.  

Precis som i resultatet delar jag upp diskussionsdelen i delaktighet, relationer och meningsfull 

fritid där även lärandet kommer in. Jag avslutar med en diskussion kring studiens 

tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet.  
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Delaktighet 

Utifrån mina informanters svar beror en meningsfull fritid på fritidshemmet på valfriheten 

både vad gäller valet av plats och aktiviteter. Thomas (2007) lyfter i sin studie fram 

betydelsen i att barn ska få möjlighet att få delta i beslutsprocessen då det är deras rättighet 

utifrån demokratin. Han påtalar också att barns individuella kunskaper om relationsprocesser 

utvecklas genom delaktigheten och att även deras självförtroende ökar.  

Även Elvstrand (2009) påpekar att delaktighet måste kännas meningsfullt för att barnen ska ta 

chansen att vara delaktiga och att delaktighet kan finns överallt, i aktiviteterna, under 

mellanmålet och i valet av plats. Min slutsats utifrån intervjuerna och forskningen blir att om 

pedagoger låter barnen vara delaktiga i verksamhetsbesluten har fritidshemmen större 

möjligheter att utveckla meningsfulla verksamheter. Thomas (2007) betonar också att om 

barn tillåts vara delaktiga förstärks gemenskapen mellan barn och vuxen vilket är något som 

jag också har fått fram i studiens resultat. 

Valfrihet i att välja miljö och aktiviteter 

Slutsatsen utifrån intervjuerna blir att omfattningen av aktiviteter varierar mellan 

informanterna med det gemensamma är att informanterna vill göras delaktiga i beslutet om 

vad, var och hur mycket verksamhet det ska vara. Att få vara delaktiga i beslutet om inne- 

eller utomhusmiljö var den viktigaste delen i delaktigheten för mina informanter. Om de hade 

fått en möjlighet att få välja hade deras fritidshemstid blivit mer meningsfull. Berg (2007) 

synliggör hur viktigt det är barnens sociala omgivning anpassar sig för barnens individuella 

behov och inte bara utgår från barnens medicinska och biologiska bakgrund. Detta kan jag till 

stor del hålla med om även om vi naturligtvis också måste se till funktionsnedsättningens 

medicinska bakgrund. Svårighetsgraden på funktionsnedsättningen påverkar naturligtvis 

vilket bemötande barnet behöver men utifrån en socialt anpassad miljö och med rätt 

bemötande och vilja hos pedagoger kan mycket av det medicinska kompenseras. 

I min studie har det även framkommit att fritidshemmens näst intill obefintliga verksamhet 

leder till att tiden på fritidshemmen inte upplevs som meningsfull. Flera av informanterna vill 

ha fler aktiviteter att välja bland men de vill själva få välja vilken aktivitet de ska göra. 

Elvstrand (2009) lyfter fram betydelsen i att låta barn få ha ett inflytande i processen och min 

slutsats blir därför att det är viktigt att rådfråga barnen hur de vill ha sin verksamhet för att 

kunna initiera meningsfulla aktiviteter. Detta leder även i sin tur till att pedagogerna 

tillgodoser både delaktigheten och barns individuella behov.  
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Relationer 

Min studie lyfter verkligen fram kompisars betydelse för trivseln på fritidshemmet och då jag 

läste i Elvstrands (2009) studie om hur lång tid det tar att dels etablera kompisrelationer och 

dels få vara delaktig i en kompisgrupp förstår jag verkligen hur viktigt det är med kompisar 

för barnen. Även när jag kopplar symbolisk interaktionism till relationer inser jag hur viktigt 

det är ha kvar kompisrelationerna då det tar lång tid enligt teorin att etablera en förstående 

relation. Det finns pedagoger i min studie som både informanter och vårdnadshavare 

berömmer där verksamheten och bemötande fungerar men olyckligtvis är de få. Studien har 

tyvärr visat att många pedagogers bemötande inte kännetecknas av trygghet och förståelse.  

Kompisars betydelse 

I min studie framkom inget som tydde på att informanterna upplevt negativa kompisrelationer 

utan informanternas upplevelser av kompisarna genomsyras av närhet och trygghet. En annan 

synvinkel som kom fram från flera informanter handlade om saknad och tristess vilket ledde 

till att fritidshemmet upplevdes som trista. Informanterna upplevde att det blev jobbigt när 

deras kompisar antingen slutade för dagen eller helt då de i och med det blev ensamma kvar. 

Denna känsla kom främst när de var äldre och snart skulle få sluta på fritidshemmet själva 

vilket gjorde att den sista tiden inte blev minnesvärd. I Klerfelts och Haglunds (2011) studie 

kommer det också fram att barnen upplever fritidshemmet som ointressant när kompisar slutar 

och hur viktigt det är för fritidsbarnen att få vara med kompisar. En slutsats jag drar utifrån 

detta är att pedagogerna måste se till att fritidsbarnen får ett minnesvärt slut på fritidshemmet 

vilket lätt kan göras genom ömsesidiga samtal.  

Pedagogers bemötande 

Mina informanter önskar pedagoger som är rättvisa, bestämda och snälla. Pedagogerna ska 

inte vara långsinta och reglerna ska vara lika för alla även om informanterna framhåller att 

reglerna självklart måste anpassas efter varje individ. Informanterna vill också ha fler 

spontana och deltagande pedagoger i aktiviteterna. Att det är viktigt att skapa ett ömsesidigt 

förtroende i förhållandet mellan barn och vuxna lyfter Lilja (2013) fram i sin studie. Hon 

poängterar också att detta krävs för att kunna etablera kontakt och skapa förståelse för 

varandra vilket i sin tur leder till motivation och trivsel för både pedagoger och barn. Min 

studie visar hur viktigt det är att kunna möta barn med respekt och att kunna anpassa 

verksamheten efter barnens nivå.  
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Pedagoger som har förståelsen och kunskapen att ta emot barn som är i behov av särskilt stöd 

leder också till att fritidshemmet upplevs som meningsfullt medan det får motsatt effekt för 

informanter där pedagoger inte har dessa förmågor. Min övertygelse är att med rätt kunskap 

och förståelse kan pedagogerna skapa en verksamhet som leder till ett meningsfyllt lärande 

och trivsel.  

Karlsudd (2011) poängterar att pedagogernas förhållningssätt påverkar hur verksamheten ser 

ut för barn med funktionsnedsättningar och att en positiv attityd leder långt. Trots detta visar 

hans undersökning att de flesta pedagogerna saknar de extra resurserna som ofta finns inom 

skolan vilket enligt dem leder till en tyngre arbetsbelastning i och med karaktärsdragen i 

funktionsnedsättningarna och stora barngrupper. Jag har som sagt valt att inte ta upp det 

medicinska kring funktionsnedsättningarna och även valt att inte namnge dessa.  

En slutsats jag ändå drar är att det inte finns något i min studie som tyder på att de extra 

resurserna saknas för informanterna då ingen av de ens har nämnt avsaknaden om dem. 

Karlsudd (2011) påtalar också risken med de extra resurserna speciellt om barn har personlig 

assistent då båda kan riskera att utmålas som avvikande. En slutsats jag gör utifrån detta är att 

om vi istället fokuserar på den sociala omgivningen undviker vi riskerna med avvikande barn 

och assistenter. Naturligtvis måste vi se till barnets individuella behov och den medicinska 

bakgrunden och därför ska jag inte generalisera men mycket kan ändå kompenseras med 

positiv attityd och förståelse. 

Normalitet och avvikelse är en annan del av relationsskapande som har kommit fram i min 

studie där ett par av informanterna tydligt har belyst dessa känslor i att inte vara som andra. I 

Hellbergs (2007) undersökning fanns också informanter som under hela sin grundskoletid inte 

hade fått förståelse för sin känsla av avvikelse förrän de fick sin diagnos. Barnens känslor 

strider mot vad Skollagen (2010:800) betonar i att barn ska bemötas utifrån deras individuella 

behov och därför anser jag att dessa barn inte ska behöva känna på detta sätt.  

Informanter både i min studie och i Hellbergs (2007) har i och med sina kunskaper kring sina 

funktionsnedsättningar förstått varför de agerar som de gör men frågan är om samhället och 

pedagoger förstår att det sociala spelar in till mycket större del än vad det biologiska faktiskt 

gör.  
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Att den sociala interaktionen påverkar barn med funktionsnedsättningar tar Berg (2007) upp i 

samband med att han redogör för Blumers kritik mot psykologiska teorier som hävdar att 

vissa egenskaper hos människor beror på biologiska eller medicinska orsaker. Blumer menade 

istället att den sociala omgivningen har en lika stor roll för vilka funktionshinder som uppstår 

och att fokus istället borde ligga på den symboliska interaktionsprocessen istället för den 

medicinska och/eller biologiska.  

Ifall barnen bemöts för den de är får de en positivare uppfattning om sig själv och 

fritidshemmet. Min slutsats blir därför att ifall en fritidshemsverksamhet ska upplevas som 

meningsfull för barnen måste de få stöd och hjälp i den sociala processen, både från 

pedagoger och från samhället, där fokus ska ligga på den sociala miljön.  

I min studie har det också framkommit hur viktigt samarbetet med vårdnadshavare omkring 

barn med funktionsnedsättningar är där jag har fått många goda vitsord från vårdnadshavare 

där detta har fungerat. Jag vill därför poängtera hur viktigt det är för pedagoger att samarbeta 

och bygga upp relationer med vårdnadshavare, framförallt när det handlar om barn med 

funktionsnedsättningar. 

Meningsfull fritid 

Min första reflektion kring begreppet meningsfull fritid var att det verkade svårt att förstå då 

mina informanter inte visste vad ordet meningsfull innebar och slutsatsen var att pedagogerna 

måste bli tydligare på att förklara begreppet specifikt utifrån barnens nivå. Jag fick dock andra 

tankar när jag sedan läste Elvstrands (2009) studie där hon belyser att barnen förstår mer än 

vad vi tror och att vi inte ska ha förutfattade meningar.  

En slutsats jag drog utifrån detta är att jag inte skulle ha generaliserat då jag bara hade åtta 

informanter och kvalitativa metoder är inte heller en generaliseringsmetod som kvantitativ 

metod är. Mina reflektioner kring meningsfull fritid började istället kretsa kring alla sociala 

relationer som barn påträffar under sin fritidshemstid. Därför blir min andra slutsats att ifall vi 

ska kunna förmedla en förståelse till barnen kring vad meningsfull fritid kan innebära måste 

vi också förstå den sociala processens byggstenar som till exempel finns med i den 

symboliska interaktionismens teori.  
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Levin (2010) synliggör att de sociala kontakterna utifrån denna teori innefattar både samspel 

med symboler och förståelse i nuet i social interaktion med andra. Förutom att utveckla sig 

själv ska människor dessutom reflektera över hur nästa situation ska kunna påverkas genom 

lyhördhet och empati. Därför att det inte är konstigt att barn inte förstår begreppet meningsfull 

fritid då begreppet till viss del handlar om de sociala relationerna med mycket socialt osynligt 

lärande.  

Meningsfull lärandemiljö 

Detta dilemma om förståelse kontra lärande speglar även informanternas uppfattning av 

fritidshemstiden inte är en lärandemiljö utan de ”bara” gjorde saker där. En analys jag gör 

utifrån att barn inte tror att de lär sig något på fritids är att de troligen inte har kunskap om 

lärandet på fritidshemmet. Klerfelt och Haglund (2011) lyfter också i deras studie fram att 

deras informanter inte upplevde ett lärande på fritids. En slutsats utifrån min studie blir att 

pedagoger behöver bli bättre på att förmedla till barnen vilket lärande som görs på 

fritidshemmet där mycket informellt lärande ingår som det sociala vilket kom fram i min 

studie, både vad gäller delaktighet, relationer och bemötande.  

Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Jag har gjort mitt bästa för att denna studie ska genomsyras av tillförlitlighet och giltighet 

genom att försöka hinna med att intervjua flera barn med varierande funktionsnedsättningar i 

olika åldrar och kön. Då jag har utfört min studie med åtta barn i tre olika kommuner och 

funnit likheter i valfrihet, bemötande och kompisars betydelse upplever jag att min studie har 

en visst mått av tillförlitlighet och giltighet. Självklart kan studiens resultat inte betraktas som 

generella för den här gruppen, då gruppen informanter varit förhållandevis liten, åtminstone 

ur ett kvantitativt synsätt på generalisering. Svensson och Ahrne (2011) belyser att ett 

kvalitativt mått på generalisering är att studiens resultat ska kunna spegla hur övriga inom det 

studerade området upplever situationen.  

Svensson och Arne (2011) tar upp att det finns metoder som gör kvalitativa studier mer 

tillförlitliga och generaliserade. Triangulering är ett exempel där tillförlitligheten ökar då flera 

undersökningsmetoder ingår för att finna likheter och skillnader. I triangulering kan till 

exempel både observationer och intervjuer användas för att kunna jämföra informanternas 

verbala svar och deras agerande. För att öka generaliseringen för studien belyser Svensson 

och Ahrne att studien kan utföras en gång till men på en annan ort eller i annat sammanhang 

för att se ifall det finns generella slutsatser.  
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På grund av tidsaspekten har jag inte kunnat använda något av dessa alternativ men detta kan 

vara något som passar till ytterligare forskning.  

Ytterligare forskning 

Det finns en mängd ytterligare forskning som kan bedrivas utifrån barns perspektiv och 

fritidspedagogik. Från början hade jag själv tänkt göra en jämförelse mellan barn med 

funktionsnedsättningar som nyligen slutat fritidshemmet och ungdomar på gymnasienivå. Jag 

insåg dock väldigt fort att denna studie skulle vara för stor för mitt examensarbete men ifall 

någon vill fortsätta på detta spår kan detta vara en väg att gå.  

En jämförelse utifrån pedagogers reflektioner kring bemötande, lärande och valfriheten som 

kommit fram i denna studie kan också vara ett intressant uppslag till ytterligare forskning. 

Även frågan kring hur barnen uppfattar sitt lärande och hur pedagoger ska lära ut vetskapen 

om att barnen faktiskt lär sig på fritidshemmen även om det är informellt kan också vara en 

ytterligare forskningsfråga. 

En variant av min studie är att blanda in fler olika slags datainsamlingar genom triangulering 

där observationer till exempel kan läggas till intervjuer. Barn kan även få rita av sina 

upplevelser av en meningsfull fritid och tolkningar utifrån teckningarna kan vara ytterligare 

en insamlingsdel. Det intressanta med en sådan triangulering är att reflektera över om barns 

tankar och bilder överstämmer med deras ord. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej barn och vårdnadshavare!   Norrköping 2014-04-01 

Jag heter Christina ”Tina” Gustafsson och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem vid Linköpings Universitet. Studieort Norrköping. Just nu genomför jag mitt 

examensarbete vilket kommer handla om elevers upplevelse av fritidshemmets lärandemiljö och då 

specifikt elever med funktionsnedsättningar. Jag söker efter elever i årskurs 3, 4, 5 eller 6 som är eller har 

varit inskrivna på fritidshemmet. Jag tänker genomföra mina studier genom intervjuer kring vad de har 

upplevt bidragit till en meningsfull fritidshemtid. Mitt mål med studien är att utifrån barnens svar få 

ytterligare redskap till att skapa en meningsfull och lärorik fritidshemstid för alla elever oavsett bakgrund. 

Anledningen till att jag valt elever med funktionsnedsättningar beror på att jag tycker det är oerhört viktigt 

att få fram deras upplevelser av sin fritidshemstid. Under mina studieår har jag också upptäckt att barns 

perspektiv sällan lyfts fram i forskningen vilket medförde att jag valde detta område att studera. Jag är 

även genuint intresserad av området, dels då jag har barn i min närhet med funktionsnedsättning och dels 

då jag har arbetat som personlig assistent till elever med funktionsnedsättningar både inom skolan och på 

fritidshem i Nyköpings kommun.  

Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas (skrivas av), analyseras och sammanställas i en uppsats. I 

uppsatsen följs uppställda forskningsetiska krav, vilket innebär att jag kommer att behandla alla uppgifter 

kring barn/elever konfidentiellt. Konkret innebär det t.ex. att jag kommer byta ut alla barns/elevers namn 

i uppsatsen. 

Att vara med på intervju är givetvis frivilligt för barnet. Jag hoppas förstås att både barn och 

vårdnadshavare ger samtycke till att barnet får vara med på intervju om barnet själv vill.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig 

Christina Gustafsson  

070-675 06 61  

chrgu159@student.liu.se 

Du kan också kontakta min ansvariga handledare på universitetet som är ansvarig för uppsatsen  

Helene Elvstrand 

Lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem 

Campus Norrköping, Linköpings universitet 

011-363355, helene.elvstrand@liu.se 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Härmed intygas att nedanstående barn får delta i intervjun och uppsatsen.   

Barnets namn:_________________________________________ 

 

________________________________  ________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning  

mailto:chrgu159@student.liu.se
mailto:helene.elvstrand@liu.se


 

Bilaga 2: Intervjuguide  

Intervjuguide 

 
 Vad tycker du är allra roligast att göra på fritids? 

När du gick på fritids, vad tyckte du bäst om att göra där?  
 

 Vad är/var bäst/sämst med fritids?  

 

 Trivs/Trivdes du på fritids? Varför/Varför inte?  

 Är kompisar viktiga för att trivas på fritids? Varför/Varför inte? 

 

 Vilka slags aktiviteter som fritids ordnade upplevde du var roligast/tråkigast? 
(Fri lek, pyssel, idrottssalen, lekar, skogen) 

 Var tyckte du bäst om att vara inomhus eller utomhus och varför upplevde du det så?  

 Kände du att du fick vara delaktig i att få bestämma vad ni skulle göra på fritids? 
Skulle du vilja/velat ha fått bestämma mer?  

 Om du skulle få/fått helt fria händer och kunna ändra på det som görs på fritids, vad 
skulle du ändra på då?  

 Vilka aktiviteter skulle du vilja att vi ska göra på fritids inomhus/utomhus? 

 
 Lär/lärde du dig något på fritids och i så fall vad? 

 Enligt Skollagen och läroplanen ska vi på fritids anordna en verksamhet som 
gör/gjorde din fritidstid ska vara meningsfull.  

 Förstår du vad ordet meningsfull betyder? Förklara annars… 

 Upplever du att din fritidstid är/var meningsfull och i så fall på vilka sätt är/var 

den det eller är/var den inte det?  

 

 Hur upplever/de du att fritidspersonalen var på fritids?  

 Om du skulle ge mig råd nu när jag är klar, hur ska jag vara som personal? 

 Regler, bemötande, aktiviteter, deltagande.  

 


