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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att utöka förståelsen för vad begreppet meningsfull fritid kan 

innebära i fritidshemmets verksamhet. Vi valde detta område därför att vi upplever en 

oklarhet i hur begreppet meningsfull fritid kan tolkas och realiseras i fritidshemmets 

verksamhet. Materialet som ligger till grund för resultatet består av kvalitativa intervjuer med 

sex verksamma fritidslärare i tre kommuner i Sverige. Resultatet är analyserat med tematisk 

analys och strukturerat utifrån de teman som synliggjordes i informanternas utsagor. Av 

studien framkommer att fritidslärarna anser att barns inflytande tenderar att påverka om de 

uppfattar sin tid på fritidshemmet som meningsfull. Vidare framkommer det att begreppet 

meningsfull fritid inte har någon entydig betydelse och kan därför tolkas olika vilket medför 

att fritidslärare också arbetar med detta på olika sätt. Alla informanter som vi intervjuat är 

dock överens om att en meningsfull fritid bör utformas utifrån barnens behov och intressen. 

Resultatet visar även att ramfaktorer begränsar och påverkar barnens möjlighet till en 

meningsfull fritid. Utifrån vårt arbete drar vi slutsatsen att barns inflytande och delaktighet är 

betydelsefullt för att de ska uppleva sin tid inom fritidshemmet som meningsfull.  

 

Nyckelord: Barns inflytande, ramfaktorer, leken, meningsfullt. 
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Inledning 
I vår studie har vi valt att fördjupa oss i vad begreppet meningsfull fritid betyder inom 

fritidshemmets verksamhet. Anledning till att vi valt att fördjupa oss i begreppet meningsfull 

fritid är för att begreppet är centralt för fritidshemmet, likväl anser vi det saknas definition för 

vad begreppet står för i verksamheten. Vi är även intresserad av korrelationen mellan 

elevinflytande och meningsfull fritid då vi anser att rådande styrdokument identifierar att 

elevinflytande och meningsfull fritid är starkt sammankopplade. Skolverket (2014) skriver att: 

 

Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och 

stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter 

(Skolverket 2014, 32). 

 

Skolverket (2016 a) betonar även vikten av barnens inflytande och delaktighet när verksam 

fritidspersonal planerar aktiviteter på fritidshemmet. Uppdraget för oss i vår kommande 

yrkesroll är således att vi förväntas att planera och genomföra aktiviteter som är meningsfulla 

utifrån barngruppens olika individuella behov och intressen. 

 

Det är en intressant tid nu för fritidshemmet eftersom det bedrivs mer forskning och vikten av 

fritidshemmet blir allt tydligare. Fritidspedagoger benämns numera som lärare i fritidshem. 

Skillnaden i ordvalen för yrkesgrupperna lärare i fritidshem kontra fritidspedagoger härleds 

mest troligt till att nuvarande utbildning leder till legitimation i ett estetiskt ämne. Likväl är 

vår övertygelse att benämningen lärare i fritidshem på sikt kommer bidra till att höja statusen 

för vårt yrke. Bland annat har nya styrdokument med ett eget avsnitt för fritidshemmet 

antagits, vilket vi anser är ett stort kliv i rätt riktning. I det alldeles färska styrdokumentet 

definierar Skolverket (2016 a) meningsfull fritid till meningsfulla aktiviteter men tydliggör att 

vad som är meningsfullt är individuellt. Vi är helt eniga med Skolverket att vad som är 

meningsfullt är individuellt, men hur ska vi som blivande lärare i fritidshem säkerställa att 

hela barngruppen upplever fritidshemmets verksamhet som meningsfull? Och vad är en 

meningsfull aktivitet? Vår förhoppning med detta examensarbete är att det ska öka kunskapen 

om vad begreppet meningsfull fritid kan innebära i fritidshemmets verksamhet för att stärka 

verksamhetens position ytterligare.   
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Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att skapa ökad kunskap om vad begreppet meningsfull 

fritid kan betyda inom fritidshemmets verksamhet. 

Forskningsfrågor 
Hur uppfattar fritidslärare att elevinflytande och meningsfull fritid korrelerar? 

Hur beskriver fritidslärare att de arbetar för att försöka uppnå att barnen får en meningsfull 

fritid? 

Vad utmärker en meningsfull fritid enligt verksamma fritidslärare? 
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Bakgrund 
I det första avsnittet av bakgrunden kommer vi redogöra för fritidshemmets historik och dess 

uppkomst. Nästa del av bakgrunden beskriver vad styrdokumenten skildrar om vårt valda 

område. I bakgrunden redogör vi även för centrala begrepp som är relevanta utifrån vårt valda 

forskningsområde. 

 

Fritidshemmets historik 
För att förstå fritidshemmets verksamhet och dess utformning tänker vi nedan göra en 

historisk överblick av vad som hänt fram tills nu. Vi har strukturerat vår historiska återblick 

utifrån Rohlins (2012) introduktion till de olika tidperioderna. Författaren utgår ifrån 

rubrikerna social arena, socialpedagogisk arena och utbildningspedagogisk arena. Den 

historiska återblicken är en särskilt viktig del för den som inte är bekant med fritidshemmet 

sedan tidigare men kan säkerligen också vara till nytta för den som varit aktiv i verksamheten 

på något sätt. 

 

Social arena 

Rohlin (2012) skriver att nutidens fritidshem härstammar från arbetsstugorna som inrättades i 

slutet på 1880-talet och benämner den här perioden som den sociala arenan. Grundarna till 

den första arbetsstugan kan härledas till Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg. Författaren 

beskriver att arbetsstugorna tillkom för att säkerställa att fattiga barn som skolkade och ansågs 

utgöra problem inom skolans verksamhet erbjöds plats inom arbetsstugorna. Verksamheten 

präglades av social fostran och praktiskt hantverk. De som arbetade i arbetsstugorna skulle 

fungera som förebilder för barnen. Vidare menar Rohlin att arbetsstugorna utvecklades allt 

eftersom till att tillhandahålla sagostunder men även lekar och bibliotek där barnen i 

verksamheten kunde låna böcker. Andersson (2013) skriver i sin avhandling att det framkom 

kritik av barnens praktiska sysselsättning i arbetsstugornas verksamhet, det ansågs vara 

barnarbete. Författaren menar att detta bidrog i stor utsträckning till att arbetsstugorna ersattes 

av eftermiddagshemmen. Rohlin (2012) tydliggör att framtill 1930 tillhörde arbetsstugorna 

folkskoledirektionen, när dessa ersattes av eftermiddagshemmen förflyttades verksamheten 

till barnavårdsnämnden. Vidare menar författaren att förflyttningen innebar ett ändrat fokus 

från praktiskt arbete till mer friare aktiviteter där lek och rekreation betonades. 

 

Socialpedagogisk arena 

Under 1970 talet utformades fritidshemmet till någonting som kan likna den verksamhet som 

bedrivs idag. Rohlin (2012) beskriver detta som uppstarten för det ”moderna fritidshemmet”. 

Författaren skriver att motivet till förändringarna som skedde var på grund av att fler kvinnor 

började arbeta. Detta ledde till att barnen inte var under tillsyn av någon vårdnadshavare 

vilket gjorde att behovet av fritidshemmets verksamhet växte. Det exakta årtalet när det 

”moderna fritidshemmet” utvecklades verkar dock aningen oklart. Andersson (2013) skriver 

att arbetsbristen på 1960-talet ökade efterfrågan på offentlig barnomsorg vilket resulterade i 

ett ökat intresse och framväxt av det ”moderna fritidshemmet”. Rohlin (2012) beskriver att 

under denna epok tillsattes två stora utredningar, barnstugeutredningen och skolans 

arbetsmiljö. Författaren anser att ur dessa utredningar har det ”moderna fritidshemmet” också 
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sitt ursprung. Rohlin (2012) skriver att under den socialpedagogiska arenan reduceras skolans 

tidigare så viktiga fostringsuppdrag avsevärt. Detta menar författaren leder till att 

fritidshemmets aktiviteter under denna period mer liknar förskolans verksamhet än som 

tidigare skolans verksamhet. Vidare fastslår författaren att hela skolverksamheten under denna 

period genomgick stora förändringar när det kommer till synen på skolans fostrande roll. 

 

Utbildningspedagogisk arena     

I början på 1990-talet skedde omfattande förändringar i samhället i stort, enligt Rohlin (2012). 

Vårdnadshavare arbetade generellt längre arbetsdagar vilket medförde att behovet av omsorg 

för deras barn ökade. Regeringen föreslog i mitten av 1990-talet en omorganisation av 

förskola, fritidshem, och grundskolan med den primära avsikten att inom skolans ramar 

tillhandahålla både omsorg och skola vilket vidare var tänkt att ge en helhetssyn på barnens 

fullständiga dag inom skolverksamheten.  Fritidshemmet inordnas därmed, enligt Rohlin, 

inom den utbildningspedagogiska arenan. Tidigare i fritidshemmets historiska återblick 

beskrevs hur fritidshemmets uppgift till stor del var att socialt fostra barnen till moraliska och 

goda samhällsmedborgare. Rohlin (2012) beskriver att under 90-talet ändrar fritidshemmet till 

stor del fokus. Hon skriver att fritidshemmet ställs under denna period inför större krav när 

det kommer till utbildning och kunskaper. Detta menar författaren bidrog till att begreppet 

social fostran under denna tidsepok ersätts mot begreppet social kompetens. Författaren anser 

att begreppsskiftet tydliggör att fritidshemmets verksamhet ändrade fokus. 

 

Sammanfattningsvis visar denna återblick att fritidshemmets framväxt till stor del kan 

härledas till arbetsstugornas idé att fostra fattiga och skolkande barn. Barnen fick där träna 

praktiskt hantverk som syftade till att främja deras chanser till arbete i framtiden. I början av 

1930-talet förändrades arbetsstugornas arbetsmetoder då folkskoledirektion övertog ansvaret. 

Detta medförde att fostransuppdrag till stor del raserades. 1970-talet är uppstarten av det 

”moderna fritidshemmet”. Kvinnor började under den tidsperioden i större utsträckning arbeta 

vilket till stor del bidrog till att behovet av fritidshemmets verksamhet ökade. I mitten av 

1990-talet föreslog dåvarande regering en omorganisation av förskola, fritidshem, och 

grundskolan. Omorganisationens syfte var att bidra med en helhetssyn över barnets dag. 

Under denna tidsperiod får fritidshemmet även större krav när det kommer till att förmedla 

kunskaper. 

 

Styrdokument 
I det följande presenteras olika styrande dokument för fritidshemmet, som utges av Skolverket 

och som har fokus på meningsfull fritid och inflytande. Styrdokumenten inramar 

fritidshemmets verksamhet och ger anvisningar som fritidshemmet idag är skyldigt att 

förhålla sig till och arbeta utifrån. 

 

I Skolverket (2016 a) står det att barnen ska erbjudas en meningsfull fritid i fritidshemmets 

undervisning. Vidare anges det att barnen ska få möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter 

som ger barnen en betydelsefull fritid och väcka nyfikenhet. Detta problematiseras också med 

att understryka att vad som är meningsfullt är varierande för olika barn. För att uppnå detta 
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skriver Skolverket att fritidshemmet ska vid utformningen av undervisningen ta hänsyn till 

barnens intresse, behov och erfarenheter samt utgå ifrån var barnen befinner sig i sin 

utveckling. Skolverket skriver följande angående elevers delaktighet och inflytande:  

 

Elevernas delaktighet och inflytande är därför viktiga ledord vid planering av olika 

aktiviteter (Skolverket 2016 a, 7). 

 

Det nämns även att det är svårt att välja helt fritt bland aktiviteter och att fritidshemmet kan 

fungera som en inkörsport genom att barnen stimuleras och introduceras till olika aktiviteter. 

Detta menar Skolverket kan möjliggöra nya upptäckter hos barnet som kan skapa intresse och 

en vidgad erfarenhet av meningsfull fritid.    

 

Skolverket (2016 b) nämner inte fritidshemmet specifikt utan det begrepp som används är 

skolan, detta gör att det är upp till individen som läser att tolka just vad som innefattas av 

begreppet skolan. Skolverket skriver dock att alla som arbetar i skolan, förskola eller 

fritidshem ska samverka för barnets fortsatta utveckling och lärande. Skolverket skriver att 

skolan aldrig ska utformas lika för alla barn utan att verksamheten har ett särskilt ansvar för 

de barn som har svårt att nå upp till de förväntningar som ställs på dem. För att ovanstående 

ska uppnås menar Skolverket att barns inflytande över undervisningen bör tydliggöras för att 

bidra till ett mer stimulerande lärande. Vidare betonar Skolverket att barnen under sin 

skolgång ska utveckla sin förmåga att utöva inflytande. Således framkommer det av 

styrdokumenten att det inte bara är fritidshemmet som ska anpassa sin undervisning utifrån 

barngruppens behov, utan det ska genomsyras i all skolverksamhet. Skolverket (2016 a) 

förtydligar att meningsfull fritid styrs av barns behov och intresse, och att fritidshemmet 

därmed ska basera sin verksamhet på detta. 

 

Centrala Begrepp 
Nedan följer en redogörelse för några centrala begrepp som används i det här examensarbetet 

och som är kopplade till meningsfullhet och inflytande. Dessa begrepp är leken, fri lek, fritid 

och fri tid, informellt och formellt lärande, miljön. I detta avsnitt kommer vi även att referera 

till tidigare forskning som berör meningsfull fritid och inflytande.  

 

Lek i fritidshemmet 

Vad är lek? Denna fråga har varit svår för forskare att enhetligt definiera eller beskriva för 

utomstående. Grinberg & Jagtøien (2010) skriver att leken alltid är frivillig och att leken 

erbjuder deltagarna en plats för att vara kreativa. Knutsdotter Olofsson (2011) skriver att leka 

innebär att kunna omvandla verkligheten till något annat. Författaren anser att en 

grundförutsättning för lek är att deltagarna är trygga med varandra och belyser samtidigt 

vikten av frihet och en kravlös miljö inom leken. Kane (2011) beskriver leken som en process 

där barnen bestämmer över innehållet. Detta vidhåller även Grindberg & Jagtøien (2010) då 

de skriver att leken alltid är motiverad inifrån och att leken är en arena där barnen själva 

bestämmer vilka regler den ska innehålla. Författarna fortsätter sitt resonemang genom att 
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hävda att leken möjliggör barnens meningsfullhet. Så här skriver författarna: ”Att leka är att 

befinna sig i ett meningsfullt sammanhang” (Grinberg & Jagtøien 2010, 82). 

 

Skolverket (2014) fastslår i de allmänna råden att leken har en central roll i fritidshemmets 

verksamhet då leken kan bidra till att barnen upplever fritids som meningsfull. Vidare skriver 

Skolverket att barnen inom leken kan bearbeta intryck, utveckla fantasi, och främja deras 

fantasiförmåga. Kane (2011) understryker att utifrån rådande styrdokument är lek en 

förutsättning för att barnen ska uppleva sin fritid som meningsfull. 

 

Knutsdotter Olofsson (2011) beskriver att den fria leken utgår från barnens intressen och 

idéer. Författaren menar att inom den fria leken får barnen själva hitta på vad de vill leka. 

Författaren klargör att fri lek inte innebär lek där vuxna är frånvarande utan personalen är 

närvarande för att kunna understödja barnen i deras lek. 

 

Skolinspektionen (2010) har gjort en kvalitetsgranskning av 77 fritidshem. Där framkommer 

det att den fria leken är någonting som barn uppskattar och att både föräldrar och personal är 

måna om att barnen i stor utsträckning ska få styra över sin lek och tid på fritidshemmet. 

Granskningen visar också att barns lek bör ske med stöd av vuxna då det kommer fram att 

arton procent av personalen som svarat på enkäten uppger att kränkningar ofta förekommer 

inom leken.  

 

Fri tid och fritid 

Jensen (2011) redogör för begreppen fri tid och fritid och hävdar att det finns en viss skillnad 

mellan dessa två som lätt glöms bort. Han menar att även om fritid är bortom vissa måsten 

som exempelvis jobb eller obligatorisk skolgång, finns det vissa krav från samhället att 

fritiden är till för att göra något vettigt på. Författaren jämför detta med fri tid som är helt fri 

och är på individens fullständiga villkor, alltså när aktiviteten ska börja och sluta samt vad 

den fylls med. Den här tiden beskrivs ibland som icke existerande. Jensen beskriver detta bäst 

med paradoxen att vuxna tittar på barn och längtar tillbaka till den kravlösa barndomen och 

barnen tittar i sin tur på vuxna och känner en längtan till att vara äldre och få bestämma 

själv.   

 

Informellt och formellt lärande 

Jensen (2011) skriver att under den ordinarie skoltiden är barnen tvingade att gå till skolan 

eftersom det är skolplikt och att det där till stor del sker ett formellt lärande. Han förklarar 

närmare att det betyder att barnen inte har valt själv att vara där och inte heller vad de ska lära 

sig eller på vilket sätt inlärningen ska ske. Han tar också upp begreppet informellt lärande och 

menar att det är en motpol till det formella lärandet då det till stor grad är lärande baserat på 

individens egna villkor och intressen. Författaren beskriver också att det blir en kvalitativ 

skillnad i lärandet vid informella tillfällen eftersom det är någonting som utgår ifrån vad 

individen anser är viktigt. Han förklarar att fritidshemmets verksamhet till hög grad är 

bestående av informella lärandesituationer eftersom barnet är där på sin ”fria tid” och att 

verksamheten inte styrs av riktlinjer på samma sätt som skolan. Vidare menar han att det bör 

tas i beaktning att barn är på fritidshemmet på sin ”fria tid” vilket innebär att det blir lite 
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motsägelsefullt att ha obligatoriska aktiviteter i verksamheten. Det nämns även att 

verksamheten blir ohållbar om den skulle vara helt fri eftersom det innebär att vad som helst 

kan hända när som helst. Jensen beskriver att det är viktigt att barnet och vårdnadshavare 

känner trygghet och säkerhet till fritidshemmet och menar att därför bör fritidshemmet ha 

vissa formella inslag men en hög grad av informella lärandesituationer.    

 

Miljön i fritidshemmet  

Hippinen Ahlgren (2017) framställer att meningsfull fritid kan innebära att barnen har olika 

miljöer att genomföra sina aktiviteter i, att dessa miljöer är trygga och att det är barnens miljö. 

Författaren lyfter att barnen i bästa fall bör vara med och bestämma hur miljön ska se ut för 

att just känna att det är deras. Hon anser även att lärande pågår hela tiden och barnen skapar 

lärandesituationer i miljön. Författaren skildrar också att meningsfullhet upplever barnen när 

de får välja själva eftersom det är någonting de vill göra av eget val. Författaren menar även 

att barnens intresse ska vara i centrum i fritidshemmet och att miljöerna ska stimulera vad 

som är meningsfullt för barnen. Vidare anser hon att barnens intresse för någonting kan tas till 

vara av fritidslärare och bredda deras perspektiv på intressanta aktiviteter och ge barnen nya 

meningsfulla erfarenheter. 

 

Grindberg & Jagtøien (2010) pekar på vikten av att verksamma pedagoger planerar över hur 

skolområdets ute och innemiljö utformas och utnyttjas då dessa miljöer skall komplettera 

varandra när det kommer till barns aktiviteter. Författarna resonerar kring om skolmiljöer 

generellt är övermöblerade då de menar att tomma golvytor inspirerar barn till fysisk aktivitet. 

Författarna berättar om vikten av att pedagoger skapar utrymme för barnens egna lekar där det 

på förhand inte finns några tydliga regler. 

 

Meningsfull fritid 

Skolinspektionen (2010) genomförde, som tidigare nämnts, en kvalitetsgranskning av ett stort 

antal fritidshem. Där framkom att fritidshemmen behöver öka barnens delaktighet i 

verksamheten, fånga upp tillfällen av barnens nyfikenhet, tillhandahålla mer aktiviteter och en 

rikare variation för att skapa en mer meningsfull verksamhet. Skolinspektionen skriver vidare 

att det framkommer av enkäter som barn svarat på att fritidshemmet upplevs som mest 

meningsfullt när det erbjuds planerade aktiviteter och utflykter. Det framkommer också att det 

är viktigt att barn trivs på fritidshemmet för där finns kompisar och möjligheter till att leka. 

Granskningen visar också en brist på variation, barnen erbjuds ofta skapande aktiviteter i form 

av pyssel med klippa och klistra moment, spel, lego, fri lek och fotboll men att det inte sker 

någon förändring från detta vilket gör att det blir väldigt lite variation över tid. Att det finns 

lite variation av aktiviteter i fritidshemsverksamheten kan hindra det som Jensen (2011) kallar 

flow vilket kan medföra att barnen inte upplever verksamheten som meningsfull. Han 

beskriver flow som ett tillfälle när barnet är i nuet och inte bry sig om någonting annat än just 

det man utför för stunden. Anledning till att man vill uppnå flow enligt Jensen är för att det är 

utvecklande och stimulerande för individen och man uppnår en stor tillfredsställelse. För att 

hamna i detta tillstånd krävs det att den nivå på aktiviteten man utför är lite över sin egen 

förmåga och att man har tillräckligt med tid för aktiviteten. Författaren tar upp att inom 
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ordinarie skoltid är det svårt att uppnå detta för barn men på fritidshemmet finns det större 

möjligheter eftersom den verksamheten är friare och inte lika styrd för barnet. Han nämner 

även att barnen ibland kan uppnå detta i leken och att leken därför är lärorik men även fylld 

av lust och trygghet.  

 

Jensen beskriver också att det är viktigt för barn att få återkoppling på det som barnet utför för 

att göra framsteg i sitt lärande. Han skildrar att det har bäst effekt på barnens lärande när 

barnet får återkoppling från någon viktig i dess liv eller från den personen som idén till 

aktiviteten kom ifrån. Det framkommer också att tidpunkten då det är som viktigaste med 

positiv återkoppling är när barnet själv vill demonstrera sina framsteg.  

 

Jensen anser även att fritidshemmet bör ha ett brett utbud av aktiviteter för att barnen ska få 

en så fri tid som möjligt inom ramen för fritidshemmet och uppleva verksamheten som 

meningsfull. Han anser att barns fria tid är viktig för att det enskilda barnet ska få möjlighet 

att träna på alla de förmågor hen är intresserad av att utveckla. Han understryker även att det 

är av stor vikt att barnet själv får välja sin aktivitet eftersom det är barnets ”fria tid” och även 

för att det främjar barnets lärande. 

 

Bergqvist & Fuhrman (2011) menar att en meningsfull verksamhet är när alla barn blir 

stimulerade till lärande och utveckling och för detta måste innehållet som erbjuds vara 

genomtänkt. Författarna anser att en viktig aspekt är att utmana och uppmuntra barn till att 

prova på nya saker. Författarparet lyfter också att det är viktigt att inte var tillfreds med 

verksamheten för att barnen säger att de nöjda med vad som erbjuds, då de menar att detta 

inte är en indikation på att fritidshemmet håller hög kvalité. De skriver att barn inte kan 

föreställa sig hur verksamheten skulle kunna vara på ett annorlunda sätt eftersom de saknar 

erfarenhet och perspektiv. Författarna menar att för att skapa en meningsfull fritid för barnen 

måste man se till mer än om att barnen är nöjda, det krävs bland annat utvärderingar och 

analyser utifrån den egna verksamheten från flera perspektiv och på flera sätt. 

 

Elvstrand (2009) skriver i sin avhandling att vad som barn uppfattar som meningsfullt och 

roligt varier mellan olika individer. Vidare förtydligar författaren sitt resonemang angående 

inflytande så här:  

 

För att deltagarna ska uppleva deltagande, delaktighet och inflytande krävs att vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Den första handlar om ett meningsfullt deltagande  

(Elvstrand, 2009, 15).  

 

Författaren förtydligar ovanstående citat genom att beskriva det meningsfulla deltagandet som 

innebär att barnen själva ska uppleva att skolans verksamhet är meningsfull. Vidare 

understryker Elfstrand vikten av att barnen själva ska vilja delta inom skolans verksamhet. 

Författaren anser även att det är viktigt att barnen får insyn i vad som planeras. 
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Inflytande 

Pihlgrens (2011) slutsatser utifrån Skolinspektionens rapporter (1999, 2005, 2010) är att inom 

många fritidshem ges barngruppen lite inflytande över hur verksamheten utformas. Enligt 

Pihlgren är det ofta mindre viktiga delar av verksamheten som barngruppen kan påverka 

vilket i sin tur innebär en risk att barnen lär sig att demokrati inte fungerar som ämnat. Vidare 

pekar Pihlgren på att fritidshemmets verksamhet ofta är oföränderlig och därmed inte utgår 

från barngruppens intressen eller behov. Elfstrand (2009) visar i sin avhandling att inflytande 

och ansvar är starkt sammankopplade med varandra. Elfstrands avhandling pekar på att 

elevers ansvarstagande är en förutsättning för att få möjlighet att vara delaktiga och påverka. 

Således framkommer det att de områden som barnen får inflytande över upplevs oviktiga och 

att barns förmåga till ansvarstagande är en viktig förutsättning för att kunna påverka 

verksamhetens innehåll.  

Metod 
Nedan presenteras och motiveras valet av metod. Avsnittet är strukturerat utifrån rubrikerna: 

metodval, urval, genomförande, analysmetod, vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

tillförlitlighet, metodkritik.  

Metodval 
Syftet med vårt examensarbete var att skapa ökad förståelse för vad meningsfull fritid kan 

betyda inom fritidshemmets verksamhet. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med verksamma fritidslärare för ökad förståelse för vad begreppet meningsfull 

fritid kan innebära i verksamheten. Kvale & Brinkmann (2014) menar att man genomför 

forskningsintervjuer för att få en inblick i hur en annan individ upplever saker och ting. Enligt 

Johansson & Svedner (2010) syftar den kvalitativa intervjun till att ge så uttömmande svar 

som möjligt. För att analysera vad som framgick av intervjuerna har vi använt oss utav den 

tematiska analysmodellen vilket presenteras nedan.  

Urval 
Vårt urval av litteratur har formats utifrån kurslitteratur och annan forskning vi tagit del av 

under utbildningen. Som vi tidigare nämnt, råder oklarheter om vad begreppet meningsfull 

fritid kan betyda inom fritidshemmets verksamhet.  

Vi har intervjuat sex informanter och alla är utbildade och verksamma fritidslärare. 

Informanterna är från tre olika kommuner i Sverige, fem av informanterna är kvinnor och en 

är man. Kvale & Brinkmann skriver att antalet informanter som är lämpligt att intervjua inte 

bestäms utifrån ett specifikt antal utan bestäms utifrån den information intervjuerna ger. 

Urvalet av informanter har genomförts utifrån vad Bryman (2011) skulle beskriva som 

bekvämlighetsurval, i vårt fall har det inneburit att vi valt att kontakta verksamma fritidslärare 

som vi kommit kontakt med under utbildningen. 

Genomförande 
Den första kontakten med informanterna togs via telefon där vi kortfattat presenterade vad 

intervjun kommer handla om och frågade om de var intresserade av att delta. Efter det 
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skickade vi vårt missivbrev (se bilaga 1) där informanterna mer ingående fick möjlighet att 

läsa om vårt upplägg med vår studie. Vi genomförde även två förintervjuer för att kontrollera 

längden på intervjun men även för att säkerställa att vår intervjuguide svarade upp mot vårt 

syfte och frågeställningar. Utifrån det som framkom av förintervjuerna justerade vi vår 

intervjuguide inför våra inbokade intervjuer. Johansson & Svedner (2010) beskriver att det är 

att föredra att genomföra förintervjuer för att se om frågeställningarna verkligen besvarar 

syftet. Intervjuerna genomfördes i en miljö där informanterna kände sig trygg och avskilda 

från störningsmoment. Innan intervjun startade fick informanterna möjligheten att läsa 

igenom vårt missivbrev. Informanterna blev därmed införstådda i vad deras deltagande i 

studien innebar. Vi tog fasta på vad Johansson & Svedner (2010) beskriver om att det är 

viktigt att informanten är införstådd i vad intervjun kommer att handla om.  

 

Innan intervjuerna startade frågade vi om informanterna läst igenom vårt missivbrev där vi 

förklarat de forskningsetiska principerna (se bilaga 1) och efterfrågat om informantens 

samtycke till att intervjun spelades in. Johansson & Svedner (2010) skriver att kvalitativa 

intervjuer bör spelas in och att det därför är viktigt att informanterna har givit sin tillåtelse till 

detta. Innan intervjun startade frågade vi om de hade några frågor innan intervjun startade. 

När informanterna läst igenom missivbrevet och accepterat att delta i studien startade 

intervjun med några uppvärmningsfrågor där vårt syfte var att informanten skulle få bli mer 

bekväm med situationen. 

 

Johansson & Svedner (2010) betonar vikten av att informanten känner förtroende för den som 

genomför intervjun då en kvalitativ intervju innebär att informanten skall utelämna personliga 

ställningstagande. Vidare anser författaren att om intervjun präglas av tillit finns goda 

förutsättningar att informanten ger uppriktiga svar. Under intervjuerna förde vi anteckningar 

samt använde oss utav ljudinspelning för att lättare kunna analysera vad informanterna 

berättade. I våra intervjuer har vi beaktat det Johansson & Svedner (2010) beskriver som en 

farhåga med kvalitativa intervjuer, nämligen att intervjun riskerar att bli allt för styrd då 

intervjuaren inte lyssnar på vad informanten berättar. Efter avslutad intervju har materialet 

transkriberats och återgetts ordagrant i text. Även informantens pauser har återgetts i 

transkriberingen. Det transkriberade materialet har sedan granskats utifrån vårt syfte och det 

material som inte var relevant har raderats. 

 

Analysmetod 
Vårt resultat är utformat utifrån en tematisk analys, vilket innebär resultatet är strukturerat 

utifrån teman som framträtt hos informanterna under intervjuerna. Bryman (2011) skriver att 

den tematiska analysen är vanligt förekommande för att analysera kvalitativa data. Författaren 

skriver att den tematiska analysen utgår från att den data som skall analyseras sorteras och 

struktureras utifrån teman som framträtt hos informanterna. I vår studie har det inneburit att 

det material vi samlat in från intervjuerna har gallrats utifrån vilken relevans information har 

för vårt syfte och forskningsfrågor. Vårt resultat är därför strukturerat utifrån de teman som 

genomgående var mest framträdande hos informanterna. Ryan & Bernard (2003, refererad i 

Bryman 2011) skriver att den tematiska analysen innebär att forskaren är vaksam i analysen 
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av data när det kommer till repetitioner, det vill säga teman som återkommer hos 

informanterna. Vidare anser Ryan & Bernard (2003, refererad i Bryman 2011) att forskaren 

bör vara uppmärksam om informanterna samtalar om ett tema på olika sätt. Nedan presenteras 

en tabell där vi redogör för de olika teman som varit framträdande hos informanterna och hur 

vi kommit fram till dessa.   

Meningsfull fritid Ramfaktorer Inflytande Lek 

Pedagogernas 

förklaring av 

begreppet 

meningsfull fritid 

samt hur de arbetar 

för att uppnå det. 

Pedagogernas beskrivning 

av hur personaltäthet, 

miljöns betydelse, 

ekonomiska 

förutsättningar samt 

barnens vistelsetid 

påverker en meningsfull 

fritid för barnen. 

Pedagogernas 

tolkning av 

begreppet inflytande 

samt hur de 

beskriver att de 

arbetar med barns 

inflytande. 

Pedagogernas 

förståelse om hur 

leken kan bidra till 

barns inflytande och 

meningsfullhet.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Innan intervjun startade informerades informanterna om de fyra allmänna huvudkraven enligt 

vetenskapsrådet (2011): Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. Ovanstående har realiserats i vår studie genom att vi inför intervjun berättade 

om syftet med vår studie och vad vårt examensarbete kommer handla om. Informanterna 

försäkrades sedan om deras anonymitet och att hen har rätt att avbryta sitt medverkande i 

intervjun när som helst utan att ange orsak. Vidare försäkrades informanterna att den 

information de lämnat endast kommer användas till forskningsändamål. 

Tillförlitlighet 
Vanligt förekommande inom forskningsrapporter är att skribenten uppmärksammar studiens 

reliabilitet och validitet. Bryman (2011) menar dock att det finns alternativa kriterier för att 

bedöma kvalitativ forskning. Guba & Lincoln (1994, 1985, refererad i Bryman 2011) föreslår 

istället att begreppen tillförlitlighet och äkthet bör användas inom kvalitativ forskning. 

Bryman skriver att inom tillförlitlighet innefattas även trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet. 

Författaren menar att motivet till den föreslagna begreppsförändringen handlar om att 

reliabilitet och validitet förutsätter att det går att fastställa en absolut sanning om verkligheten. 

Bryman tolkar Guba & Lincoln (1994, 1985) då han skriver att författarna menar att det kan 

finnas många beskrivningar av samma verklighet. 

Bryman skriver att trovärdighet handlar om att studien är genomförd utifrån rådande regler 

som finns och att de som studerats får möjlighet att bekräfta den bild som forskaren uppfattat. 

För att uppnå hög tillförlitlighet har vi använt oss av spegling under intervjuerna. Johansson & 

Svedner (2010) beskriver spegling som en metod där intervjuaren sammanfattar det som 

informanten berättat. I vår studie har vi informerat informanterna i både skrift (missivbrev) 

och muntligt angående de vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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Överförbarhet innebär enligt Brymans tolkning av Guba & Lincoln (1994, 1985, refererad i 

Bryman 2011) hur väl studiens resultat kan överföras till en annan miljö för liknande resultat. 

Utifrån att vi har varit transparenta och noggrant beskrivit hela processen i vår studie, samt att 

intervjuguiden bifogas (se bilaga 2) anser vi att vår studie kan överföras. Likväl anser vi att 

resultatet från vår forskning ej kan anses vara allmängiltig och vi kan därför inte garantera att 

liknande resultat i annan miljö eller studie. Guba & Lincoln (1994, 1985, refererad i Bryman 

2011) skriver att begreppet pålitlighet kan ses som motsvarighet till reliabilitet där forskaren 

visar läsaren en fullständig redogörelse av hela forskningsprocessen. 

Metodkritik 
För att uppnå hög tillförlitlighet anser vi det vara nödvändigt att kritiskt granska den metod vi 

valt att utgå från i vårt forskningsarbete. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning ofta 

kritiseras utifrån att den anses vara allt för subjektiv då kritikerna menar att kvalitativa resultat 

tenderar att utgå från forskarens uppfattningar om ett visst område. Vidare anser författaren 

att kvalitativa resultat är svårt att generalisera till andra miljöer då forskningen endast utgår 

från ett fåtal individer. Vidare beskriver Bryman (2011) att kvalitativa forskare ofta saknar 

transparens, det vill säga att kvalitativa forskare sällan redogör hur forskningen har gått 

tillväga. Trots att det finns kritiska röster om kvalitativ forskning har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer eftersom metoden medför att vi kan få svar på våra forskningsfrågor och 

därmed även möjliggöra att vi kan uppnå vårt syfte.  

 

Det finns dock en möjlighet att vårt val att använda intervjuer som metod kan ha påverkat 

svaren i intervjuerna då intervjupersonen har relativt kort betänketid till att svara på frågorna. 

Om vi istället hade valt att använda oss utav enkäter hade informanter haft mer tid till att 

tänka igenom sina svar och då kanske kommit fram till något annat. Om vi hade valt 

observationer hade vi själva varit tvungna att tolka fritidslärares praktiska utförande i 

verksamheten vilket också möjligtvis hade gett ett annat resultat och slutsatser. Vidare har vi 

genomfört intervjuerna var för sig vilket kan ha påverkat utfallet av vårt resultat. 

Intervjuguiden har använts som en mall för i vilken riktning vi vill att samtalet skall inrikta 

sig åt vilket innebär att alla intervjufrågor inte ordagrant återgetts lika i varje intervju. Detta 

har medfört att följdfrågor och i vilken ordning frågorna har ställts varierar mellan 

intervjuerna.  

Resultat 
Som tidigare nämnts är vårt resultat strukturerat utifrån tematisk analys. Vid bearbetning av 

vår data framträdde dessa teman: Meningsfull fritid, Ramfaktorer, Inflytande och Leken. 

Resultatet är därmed strukturerat utifrån ovan nämnda teman. Namnen på informanterna är 

fiktiva för att ge anonymitet. I syfte att ge en relevant kontext och djupare förståelse av vad 

informanterna säger följer nedan en kort presentation av de sex informanterna som deltagit i 

intervjuerna. 

 

Felicia: Tog examen som fritidslärare 1995 och har jobbat på nuvarande arbetsplats i sju 

månader. Jobbar på en F-3 skola med ca 90 inskrivna barn på fritidshemmet.    
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Janette: Tog examen 2007 som förskolelärare och fritidslärare, har jobbat på nuvarande 

arbetsplats i två år. Jobbar på samma fritidshem som Felicia och Barbro. 

 

Barbro: Tog examen som fritidslärare 1984 och har jobbat på nuvarande arbetsplats i femton 

år. Jobbar på samma fritidshem som Felicia och Janette. 

 

Magdalena: Tog sin examen som lärare i fritidshem våren 2012 och har sedan dess varit 

anställd på nuvarande skola. Magdalena har under ovan period undervisat i bild och idrott och 

hälsa. Större delen av hennes anställning har hon varit ansvarig för sin fritidsavdelning. Hon 

arbetar på samma skola som Björn men inte på samma fritidsavdelning. 

 

Agda: Tog sin fritidspedagogexamen december år 1991. Har på sin nuvarande arbetsplats 

sedan år 2008. Agda arbetar i en mindre kommun i de norra delarna av Sverige. 

 

Björn: Tog examen som förskolelärare år 1989. Björn undervisar i idrott och hälsa är även 

ansvarig för IT på skolan. Han har arbetat på sin nuvarande arbetsplats som fritidslärare sedan 

år 1995. På fritids arbetar björn med barnen från årskurs 1. Han arbetar på samma skola som 

Magdalena men inte på samma fritidsavdelning. 

 

Meningsfull fritid 
I detta avsnitt presenterar vi hur verksamma pedagoger tolkar begreppet meningsfull fritid i 

fritidshemmets verksamhet.  

 

Av intervjuerna framkommer det att det finns många olika sätt som man kan tolka begreppet 

meningsfull fritid på. Exempelvis säger Felicia För mig är meningsfull fritid som ordet 

meningsfullt, att det man håller på med känns meningsfullt helt enkelt. Hon tycker begreppet 

har stark koppling till vad barnet själv tycker är viktigt, men även att det ska finnas en 

utmaning i det som de väljer att genomföra. Precis som Felicia tycker Janette att begreppet 

hänger ihop med att barnet själv ska välja över vad för någonting de ska göra baserat på vad 

som är meningsfullt för just dom. Jeanette preciserar även med att säga: 

 

Det ska göra vad som känns meningsfullt för dom, och det kan vara kortsiktigt eller 

långsiktigt men det som för stunden är meningsfullt för dom.  

 

Vad Barbro beträffar säger hon att Vi är skyldiga att ge alla våra barn en meningsfull fritid, 

de har rätt till att ha det. Hon är även inne på kopplingen mellan att barnen ska bestämma 

själv vad som är meningsfullt men sätter även ihop det med att se till barnens behov. Barbro 

utvecklar sitt resonemang:  

 

Meningsfull betyder ju att man erbjuder barnen de dom har behov av och det dom 

behöver, och de gör vi som pedagoger. Ser vi att dom behöver träna på 

kamratrelationer eller motoriska färdigheter av olika slag då gör vi så att dom får 

träna på det. 
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Felicia tycker att meningsfullhet för barnen kan skapas genom man tar till vara på barnets 

egna idéer och hjälper dom att genomföra det dom vill. Hon tycker även att det är viktigt att 

barnet får ett vidare perspektiv på vad som kan vara meningsfullt. Hon beskriver följande 

scenario som exempel: 

 

Ett barn ville inte leka med pärlplattor och sa att pärlplattor är det värsta jag vet, 

då nämnde jag att man kan bygga hockeymärken. Då tyckte barnet det var 

jätteroligt och satt hela eftermiddagen och byggde hockeymärken på pärlplattorna.  

 

Barbro formulerar sig liknande och beskriver att det är viktigt att svara upp till barnens 

önskemål i den mån det går och anser även att aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet ska 

vara anpassade utifrån barnens intressen. Barbro anser även att det är viktigt att barnen känner 

sig trygga i miljön och att barnen kan få ut det dom har behov av på fritidshemmet. Janette 

kopplar också samman meningsfullhet med att svara upp till barnens önskemål och att det är 

viktigt med kommunikation. Hon tycker det är bra med frågor som kan hjälpa barnet att 

utveckla sina tankar, frågor i stil med Hur ska du göra det? Vad ska du göra? Vad vill du 

göra? Fast hon upplever inte att barnen frågar mycket och det är hon väldigt nöjd med för det 

är ett tecken på en bra verksamhet enligt Janette. Björn instämmer med Jeanette i att 

pedagogens frågor kan utveckla barnens aktiviteter på fritidshemmet. Vidare menar han att 

genom att ställa frågor utmanas barnen samtidigt som man som pedagog kan trygga att inget 

barn hamnar utanför. Björn anser också att de frågor som ställs till barnen skall syfta till att de 

själva gör ett aktivt val och att detta val innefattar ett ansvar. Han förtydligar detta genom att 

säga: 

 

Vad vill ni göra ute? Vad ska ni göra i skapanderummet? Så att det finns en plan… 

så jag vet att ingen blir utanför. Att man sätter igång en aktivitet. För vissa behöver 

den här pushen annars blir det bara att de inte vet vad de ska göra och så blir det 

tråkigt. För det handlar mycket med det här med delaktighet och inflytande att man 

själv gör ett val som elev, att nu vill jag göra det här.. då har jag tagit på mig ett 

ansvar att vi ska göra det med den och den för att vi valde det tillsammans. Då 

tycker jag man ska slutföra det, man har ett ansvar gentemot sina kompisar. Det är 

också delaktighet. 

 

Alla informanter beskriver begreppet meningsfull fritid som starkt sammankopplat med att 

barnen får inflytande över fritidshemmets innehåll. Informanterna är överens att vad som är 

meningsfullt är individuellt, och att det därför inte finns någon universell meningsfull fritid. 

På frågan vad Agda tänker på när hon hör begreppet meningsfull fritid svarar hon så här: 

 

Då tänker jag att det är individanpassat, från individ till individ. Alla gillar inte 

samma saker. Man kan inte behandla alla på samma sätt. Man anpassar 

verksamheten efter individen. Och meningsfull fritid för mig är att barnen får vara 

med och bestämma över sin fritid, för det är ju deras. 
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På frågan vad Björn tänker på när han hör begreppet meningsfull fritid ställer han sig frågande 

till för vem något är meningsfullt och förknippar meningsfull fritid till stor del med aktiviteter 

på fritidshemmet. Så här säger Björn:  

 

Ja jag tänker så här att meningsfullt för vem? Och tänker också att meningsfull 

fritid utifrån styrda aktiviteter eller spontana aktiviteter kontra varandra. 

 

Informanterna beskriver vikten av att barngruppen känner social trygghet och samhörighet till 

varandra och att detta påverkar barnens känsla av meningsfullhet. Björn anser att aktiviteter är 

en viktig del i arbetet med att barnen får en meningsfull fritid. Magdalena och Agda betonar 

under intervjun vikten av att fritidshemmet erbjuder barnen aktiviteter som de kan delta i om 

de vill. Alla informanter beskriver att många barn är trötta då de har långa dagar och betonar 

därför valfriheten i att delta i aktiviteter samtidigt som de menar att barnens fria lek är en 

väsentlig del i barnens meningsfulla fritid. Björn säger så här angående vad han anser vara 

viktigt i arbetet med barnens meningsfulla fritid: 

 

Jag tänker så är att det är så viktigt att ungdomar och elever har ett socialt 

sammanhang, det behöver inte vara en fysisk aktivitet utan mer att man har en 

tillhörighet där man känner att man både kan ge och få saker och ting.  Där man får 

lära sig nya saker. Det tycker jag är meningsfull fritid för mig. Att man inte hamnar 

i utanförskap, utan barnen kommer hem och man känner att man har något att 

komma hem till. Ett socialt sammanhang.  

 

Björn och Magdalena är väldigt tydliga med att de anser att meningsfull fritid är förenat med 

ett lärande. Båda informanterna understryker hur de i sina verksamheter för tillfället arbetar 

med att göra en arbetsplan utifrån det nya styrdokument som skolverket arbetat fram för 

fritidshemmets verksamhet. Magdalena beskriver nedan meningsfull fritid och lärande: 

 

Meningsfull fritid kan vara att om dom kommer på en idé och att det kan man också 

komplettera till skolan så att det blir ett lärande samtidigt som det är dom som har 

kommit på idén så blir det väldigt meningsfullt. 

 

Agda skildrar i intervjun något som alla informanter berört mer eller mindre, nämligen att 

tiden på fritids är frivillig och att verksamheten därför till stor del bör utgå från barnens 

intressen och önskemål. Nedan beskriver hon ovanstående mer ingående: 

 

Därför att det är deras fritid, inte min. och andra barn som inte är på fritids dom 

går ju hem och får göra det dom vill. Dom här barnen som är på fritids ska ju också 

känna samma sak. De ska ju inte behöva känna att det är något straff att vara på 

fritids. Utan de ska jag också få känna att det är deras fritid. 
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Sammanfattningsvis framkommer det att pedagogerna till stor del tolkar begreppet 

meningsfull fritid till barnens individuella inflytande över de aktiviteter som de vill delta i. De 

associerar också begreppet till social trygghet, samhörighet och lärande.  

 

Ramfaktorer 
I detta avsnitt beskriver informanterna hur ramfaktorer kan påverka fritidshemmets 

möjligheter till att utforma meningsfulla aktiviteter för barngruppen. 

 

Barbro pratar om att om personal är borta eller om det är brist på personal så blir 

verksamheten lidande och barnen kanske inte kan genomföra det dom vill. Miljön är också en 

stor faktor säger Barbro här kan barnen klättra, bygga och leka obehindrat. Hon pratar om 

hur lyckligt lottade de är på fritidshemmet att ha en sådan bra utemiljö, och att det är så 

givande för barnen. Magdalena beskriver hur en väl utformad utemiljö kan begränsa barnens 

fantasi och kreativitet. Hon säger så här: 

 

Men det kan också vara så att det finns för mycket… att deras fantasi inte utvecklas 

på samma sätt. Det finns både för och nackdelar. Och jag tycker att på min 

avdelning använder barnen väldigt mycket sin fantasi och de kan skapa att de.. ja 

som idag var de och körde bil med madrasser. De använde kuddar från soffan. Med 

hjälp av fantasin kan man skapa ganska mycket även fast man inte har så mycket 

material. 

 

Felicia tycker också att det är av stor vikt att det finns tillräckligt med personal och säger att 

annars blir man begränsad i vad man kan hitta på med barnen. Alla informanter beskriver hur 

ekonomiska begränsningar sätter stopp för barnens meningsfullhet eftersom det inte finns 

tillräckligt med pengar. Agda beskriver hur lokalerna på det fritidshem där hon är verksam 

begränsar barnens möjligheter till meningsfulla aktiviteter. Hon redogör under intervjun för 

att detta framkommit av enkätundersökningar som de genomfört med barnen på fritids att 

deras lokaler inte är tillräckligt bra. Magdalena beskriver även hon hur ekonomiska 

förutsättningar begränsar barnens meningsfulla fritid. Av intervjun med henne framkommer 

det även att rektorns förhållningsätt och hur denne värdesätter fritidsverksamheten är av stor 

vikt då hon menar att ovanstående påverkar fritidshemmets ramfaktorer. Magdalena beskriver 

nedan hur ramfaktorer kan begränsa fritidshemsverksamheten: 

 

Tillgången till material, och pengar, hur mycket personal som arbetar. Det ska 

alltid sparas in på material och vi har fått höra att vi inte får köpa in någonting mer 

nu förrän nästa termin. 

 

Felicia lyfter att det finns barn som har väldigt korta dagar på fritidshemmet vilket gör att 

barnet inte kan hitta på någonting som tar längre tid än vad den har på sig. Janette instämmer i 

att barns tid på fritidshemmet är en begränsning och att det hämmar barnet att ge sig in på 

riktigt i leken. Hon säger även att barn som är i behov av särskilt stöd många gånger inte får 
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det stöd de är behov av. Janette beskriver Det här gör ju att det inte är en verksamhet för alla 

eftersom alla inte får det stöd dom behöver.  

 

Barbro säger också att det finns dom som skulle behöva en assistent men inte har en och det 

gör att man måste vara nära det barnet fast man egentligen inte har tid för det. Felicia och 

Janette tar båda upp att vänner är viktigt att barnen har för att det ska kännas meningsfullt, 

men att på fritidshemmet så är det sällan ett problem. Janette pratar även om att begränsningar 

sker ofta för att pedagoger inte är tillåtande och sätter gränser för barnet. Det är viktigt att 

barnet äger miljön fortsätter hon och säger också att barnet oftast inte tänker på begränsningar 

med lokaler, tid eller ekonomi.  

 

Informanterna beskriver således att ramfaktorer har stor inverkan över vilka möjligheter 

verksamma fritidslärare ges till att utforma en verksamhet som är meningsfull för hela 

barngruppen. 

 

Inflytande   
Nedan presenteras hur informanterna anser att inflytande kan, och bör, implementeras i 

verksamheten.  

Felicia beskriver att det är viktigt att återkoppla till barnen och synliggöra att deras inflytande 

och idéer har blivit förverkligade. Hon nämner att detta är viktigt eftersom barnen annars inte 

känner att deras röst är hörd. Felicia säger att: 

  

Det är viktigt att de får det förverkligat för annars känns det inte meningsfullt. Man 

kan tala om för dom på samlingen att nu har vi köpt in mer bilar till billådan 

eftersom ni hade önskat det. 

 

Alla informanter är överens om att det är viktigt att fritidslärare är lyhörda och värdesätter 

barnens åsikter. Det framkommer av intervjuerna vikten av att som verksam fritidslärare 

synliggöra för barnen när de får inflytande över verksamheten. (Felicia, Björn, Agda, 

Magdalena). Agda beskriver nedan hur deras fritidshem synliggör barnens inflytande i 

verksamheten: 

 

Det ligger mycket i att vi är lyhörda och värdesätter barnens åsikter. Att de får 

väldigt mycket delaktig och inflytande. Vi har ett önsketräd där barnen får skriva på 

löv vad de vill göra på fritids. Och utifrån det tar vi dom här löven och gör de saker 

de önskat. När vi gjort någon aktivitet som de önskat då sätter vi ned lövet nedanför 

trädet så att de får se. Det blir ganska synligt för dom att de har fått vara delaktig i 

aktivitetsvalet.  

 

Av intervjun med Barbro framkommer det att Barns inflytande är jätteviktigt för skulle 

barnen inte ha inflytande skulle det bli omöjligt att jobba. Jeanette håller med Barbro och 

säger att barnens inflytande är det viktigaste av allt och att det är det verksamheten bygger på. 

Hon beskriver även att resurser och förstora barngrupper gör att barnen kan ha svårt att göra 
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sin röst hörd. Hon säger att det här gör att man inte kan ta tillvara på barnens inflytande lika 

mycket som man skulle vilja. Björn skildrar under intervjun betydelsen av att verksamma 

pedagoger på fritidshemmet tar tillvara på barngruppens idéer för att främja deras inflytande. 

Han beskriver ovanstående så här: 

 

Barnen har väldigt mycket bra idéer som vi kan använda sig utav, det är allt ifrån 

aktiviteter till arbetsmiljön hur vi har det inne på fritids, vart tycker ni att det är bäst 

att man bygger med lego? ska vi ha en matta där? Att det inte bara blir vi vuxna 

som bestämmer att här ska det vara lugna rummet, där får man inte göra något 

annat. Men vad vill barnen då? Tycker dom det bra? 

 

Felicia tar också upp att barn idag är mer van vid att få sin vilja igenom och är därför inte 

nöjda med vad som helst. Hon berättar att detta gör att barnen säger mer vad dom känner 

redan i ung ålder vilket medför att det blir mer barnens verksamhet eftersom man ibland kan 

känna att det bara är förvaring. Jeanette tar också upp att det är viktigt att barnen får möjlighet 

att prova på och genomföra det dom vill oavsett vad deras intresse kan vara. Hon beskriver 

också att det är viktigt att man tar deras önskemål och intressen på allvar oavsett vad det är. 

Barbro säger att barn är väldigt kreativa och har alltid idéer och att om de inte har inflytande 

skulle de nog inte trivas här. Magdalena anser likt Barbro att barnens inflytande över 

fritidshemsverksamheten är viktigt för deras engagemang. Så här beskriver Magdalena varför 

barns inflytande är viktigt: 

 

Det leder till att förbereda dom för arbetslivet och när de ska bli vuxna. Att man 

kanske inte alltid får som man vill. Och att deras röst har en mening, så att barnen 

inte tänker att deras röst ändå inte lyssnas på. Att dom kan kämpa för något som de 

tycker är viktigt.  

 

Barbro fortsätter sitt resonemang då hon berättar att barnen inte alltid kan hitta de rätta orden 

och det är någonting som pedagoger kan hjälpa dom med, försöka hjälpa och se barnen. 

Barbro understryker att detta är viktigt för barnens självkänsla. Jeanette menar att man aldrig 

riktigt kan veta hur viktigt någonting är för barnen utan vi kan bara anta på deras sätt att prata 

hur nöjd dom är. Vidare menar hon att barnens önskemål inte alltid kan tillgodoses men 

pedagoger kan hitta andra alternativ för att få barnen delaktiga. Alla informanter vidhåller 

detta och understryker att barns inflytande inte endast kan mätas utifrån om barnen får 

bestämma vilka aktiviteter som genomförs på fritids, utan mer handlar om att barnen får vara 

delaktiga i de beslut som tas. Björn beskriver nedan hur de arbetar för att främja barnens 

delaktighet på det fritidshem där han är verksam: 

 

Det är viktigt att de får den känslan att nu har jag fått tycka till och bestämma, och 

göra saker som jag vill göra, kanske inte helt på mitt sätt… men jag har fått varit 

delaktig. Då får vi bemöta det om det är genomförbart eller om vi kan komma fram 

till någon form av kompromiss. Jag tycker det är minst lika viktigt att bemöta varför 

det inte går att genomföra vissa saker, tex att åka till paradisbadet och inte bara 
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fördöma utan aktivt förklara varför det inte går så att barnen förstår varför inte 

deras idé går att genomföra. 

 

Alla informanter berättar att de försöker utgå från barnens intressen och behov vid planering 

av aktiviteter på fritidshemmet. Magdalena beskriver att hon gärna utgår från barnens idéer 

för att sedan docka det till rådande styrdokument. Hon anser att ett sådant förhållningssätt 

leder till att aktiviteten blir meningsfull för barnen: 

 

Meningsfull fritid kan vara att om dom kommer på en idé och att det kan man också 

komplettera till skolan så att det blir ett lärande samtidigt som det är dom som har 

kommit på idén så blir det väldigt meningsfullt. 

 

Agda berättar att det fritidshem där hon arbetar gör en grovplanering i början av varje termin 

utifrån de intressen och behov som pedagogerna upplever att barngruppen har. I 

”finplaneringen” berättar hon nedan hur barnen får delaktiga i denna process: 

 

I finplaneringen frågar vi sedan barnen vilket material de vill använda, vad vill de 

göra osv. De får även vara delaktiga i vilket material vi ska köpa in, de har väldigt 

mycket inflytande på så sättet. 

 

Sammantaget framgår det av intervjuerna att barns inflytande i verksamheten är viktigt då det 

gynnar barnens engagemang samtidigt som det främjar barnens möjligheter att uppleva sin tid 

inom fritidshemmet som meningsfull. Informanterna belyser även vikten av att synliggöra 

barnens inflytande då det visar att man värdesätter barnens åsikter.  

 

Lek 
Vid intervjuerna framkommer det att informanterna anser att leken kan vara ett verktyg för att 

förverkliga barns inflytande i verksamheten. Nedan presenteras vad informanterna anser om 

leken och hur den kan bidra till att stärka barnens meningsfullhet och inflytande inom 

fritidshemsverksamheten.  

 

Janette beskriver att den fria leken är väldigt viktig och en grundstomme i verksamheten för 

där får man lära sig socialt samspel. Hon förklarar även att det är viktigt att den fria leken inte 

styrs av någon pedagog utan att barnen själv bestämmer hur det ska vara och vad barnen ska 

göra. Hon förtydligar och säger att barnen ska känna att det är deras lek och ingen annans. 

Janette anser att den fria leken är särskilt viktigt för att barn ska uppleva sin tid på 

fritidshemmet som meningsfull. Ovanstående vidhåller även Magdalena, Agda och Björn då 

det framkommer av deras intervjuer att den fria leken är en väsentlig del av fritidshemmets 

verksamhet. Magdalena förtydligar den fria lekens betydelse genom att säga: 

 

Men den fria leken är så viktig då skolan är så styrd som den är och barnen behöver 

få uttrycka sig, leka av sig… i den fria leken är det barnens regler som gäller. 
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Alla informanter skildrar att inom leken lär sig barnen viktiga förmågor. Vilka förmågor 

barnen lär sig inom leken anser informanterna vara svårt att precisera då leken utgår från 

barnens intressen och behov. Magdalena berättar att inom den fria leken lär sig barnen det 

sociala samspelet med varandra. Hon understryker att när barn leker är det viktigt att 

verksamma pedagoger är ett stöd till barnen och har uppsyn så att alla får vara med i leken. 

Hon förtydligar detta genom att beskriva så här: 

 

Det skulle kunna vara så att vissa inte är med, eller inte får vara med. Eller att man 

får vara med och vara den där hunden som ingen vill vara… det kan vara så många 

saker. Barn kan vara omedvetet onda mot varandra när dom inte.. dom märker inte. 

De är lekens värld! Då kan det vara bra att pedagoger är som stöd och tittar, 

speciellt ute. Att pedagoger inte står stilla på skolgården utan cirkulerar runt 

skolgården för att ha uppsyn över alla barnen. 

 

Barbro beskriver att genom leken tränar barnen sociala förmågor och anpassning, hon 

förklarar vidare att när barn vill vara med i en befintlig lek finns det regler att anpassa sig 

efter. Barbro förklarar vidare att grundregeln är att alla ska få vara med, men ibland finns det 

lekar som inte är hållbara med den principen. Hon anser att varje dag ska barn ha möjlighet 

till fri lek men även till arrangerade lekar. Som vi tidigare framställt förknippar Björn 

meningsfull fritid till stor del med aktiviteter på fritidshemmet. Han anser att i rollen som 

fritidslärare är det viktigt att vara ledaren i en del lekar så att alla barnen som vill får delta för 

att senare låta barnen styra leken. Genom ett sådant förhållningsätt menar Björn att barnen 

hittar nya kompisar att leka med samtidigt som det stärker barnens självförtroende och 

självkänsla. Han beskriver ovanstående så här:  

 

Att lägga över ansvaret på barnen för att då blir de självgående varelser också. 

Nästa gång kan de kanske starta igång aktiviteten själv. Det handlar om att bygga 

upp självkänslan, bygga upp självförtroende i det här och pusha för att elever hittar 

nya kompisar att leka med. 

 

Informanterna skildrar i intervjuerna att det är svårt att precisera exakt vilka förmågor barnen 

lär sig inom leken då den ofta utgår från barnens intressen och behov. Det framgår även att 

den fria leken stärker barnens meningsfulla fritid, självförtroende, och självkänsla. Av 

intervjuerna framkommer det att den fria leken är betydelsefull för fritidshemsverksamheten.  

Analys och diskussion 
I det här avsnittet av examensarbetet diskuterar vi studiens resultat förhållande till tidigare 

forskning och annan litteratur, presenterar slutsatser samt att vi lägger fram egna tankar och 

åsikter. Syftet med det här examensarbetet var att skapa ökad kunskap om vad begreppet 

meningsfull fritid kan betyda inom fritidshemmets verksamhet. Resultatet utifrån de intervjuer 

vi genomfört visar att begreppet meningsfull fritid kan tolkas och realiseras i verksamheten på 

många olika sätt. Av intervjuerna framkommer också att informanterna associerar meningsfull 

fritid till trygghet och samhörighet inom barngruppen. Detta styrks även av Skolinspektionen 

(2010) som identifierar att barn på fritids trivs bäst när de har kompisar att leka med. I det 
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följande analyseras och diskuteras resultatet utifrån studiens forskningsfrågor som också 

används som rubriker. Examensarbetet avslutas med en redogörelse för de slutsatser som vi 

kan dra av den här studien samt att vi ger förslag på fortsatt forskning inom området.   

Hur uppfattar fritidslärare att elevinflytande och meningsfull fritid korrelerar? 
Av intervjuerna framkommer att alla informanterna är överens om att det finns ett samband 

mellan elevinflytande och meningsfull fritid. För att uppnå meningsfull fritid anser 

intervjupersonerna att verksamma pedagoger bör vara lyhörda och värdesätta barnens åsikter 

vid planering av aktiviteter på fritidshemmet. Skolverket (2016) skriver att fritidshemmet bör 

utgå från barnens intresse vid utformning av verksamhetens innehåll. För oss blir det därför 

tydligt att fritidshemmets verksamhet till stor del ska utformas som Skolverket förespråkar, 

men att det också är viktigt att ta hänsyn till barnens behov. Vår övertygelse är att det finns en 

korrelation mellan elevinflytande och meningsfull fritid och detta överensstämmer även väl 

med det som framkommit i resultatet i detta examensarbete. Av intervjuerna framkommer det 

att begreppet meningsfull fritid är svårt att definiera entydigt. Vår åsikt är att vad som är 

meningsfullt för en individ behöver inte alls vara meningsfullt för en annan. Detta vidhåller 

även Elfstrand (2009) då hon beskriver i sin avhandling att vad barn uppfattar som 

meningsfullt och roligt varierar mellan olika individer. Som vi förstår informanterna och 

Elfstrand behöver därmed inte barnens inflytande över verksamheten vara synonymt med 

meningsfull fritid. Det framgår dock av informanternas utsagor att för en stor andel av barnen 

främjar inflytande barnens möjlighet att uppleva sin tid på fritidshemmet som meningsfull.  

 

Skolinspektionen (2010) skriver i sin kvalitetsgranskning att fritidshemmen generellt behöver 

öka barnens delaktighet för att skapa en mer meningsfull fritid för barnen. Detta 

överensstämmer även med Jensen (2011) då han skriver att det är viktigt att barnen själv får 

välja aktiviteter eftersom det är barnens fria tid men också för att det främjar barnets lärande. 

Hippinen Ahlgren (2017) menar att barnen upplever meningsfullhet när barnen själva väljer 

vad de ska göra då det är något som de valt frivilligt. Alla informanter har under intervjuerna 

på olika sätt berört att barn bör få välja aktiviteter och vara med och påverka eftersom det gör 

att barnen får en mer meningsfull fritid. Barbro sa till och med att om barnen inte hade 

inflytande över verksamheten skulle det inte gå att arbete inom fritidshemmet. Även om ingen 

av informanterna uttryckligen sa att barns inflytande är främjande för deras lärande beskrev 

några informanter att inflytande bidrar till ökat engagemang hos barngruppen. Magdalena 

beskrev att när barn får inflytande tränas de att göra sin röst hörd vilket är viktigt inför deras 

kommande arbetsliv. Björn tog också upp liknande som Magdalena och sa att barnen inte 

alltid kan få som de vill men att de ändå kan vara med och påverka vilket gör att de lär sig att 

kompromissa. Vi är av åsikten precis som Jensen (2011) och informanterna att det är viktigt 

med inflytande både för att barnen ska uppleva meningsfullhet men också för att de lär sig 

andra viktiga förmågor. Vi tycker att en annan viktig funktion med fritidshemmet är att barn  

får inflytande och möjlighet att påverka innehållet jämförelse med ordinarie skoltid där detta 

ofta är begränsat. Detta resonemang överensstämmer med Magdalenas uttalande då hon i 

resultatet beskriver att inom den fria leken får barnen uttrycka sig och leka på deras villkor.  
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Resultatet i detta examensarbete visar att inflytande inte nödvändigtvis innebär att barnen får 

bestämma över alla delar i verksamheten utan att det handlar om att göra barnen delaktiga i de 

beslut som fattas. Björn skildrar i intervjun vikten av att barnen upplever att de kan påverka 

verksamhetens innehåll samtidigt som han betonar vikten att bemöta varför en del saker inte 

går att genomföra. Majoriteten av informanter pratar även om vikten av att synliggöra när 

barnen får inflytande. Vi tolkar att informanterna antyder att barn lätt glömmer bort att de har 

mycket inflytande över verksamhetens innehåll och är därför särskilt noga med att synliggöra 

detta för barngruppen. Felicia skildrar ovanstående då beskriver vikten av att barnen får sina 

aktivitetsönskemål förverkligade och att verksamma fritidslärare synliggör detta för barnen 

för att skapa en meningsfull verksamhet.  

 

Magdalena beskriver hur hon i planeringsfasen försöker utgå från barngruppens intresse för 

att finna meningsfulla aktiviteter. Ett sådant förhållningsätt anser vi vara en bra utgångspunkt 

när det kommer till hur barngruppens inflytande kan göras meningsfullt. I vår kommande 

yrkesroll vill vi att barnens intressen och behov skall vara utgångspunkten vid all pedagogisk 

planering. Vårt arbete blir därför att finna lärandesituationer utifrån barnens intressen för att 

säkerställa att verksamheten arbetar utifrån rådande styrdokument. Vår övertygelse är att en 

fritidshemsverksamhet som utgår från barnens intressen och där barngruppen har möjligheten 

till inflytande främjar att barnen upplever sin tid på fritids som meningsfull.  

 

Hur beskriver fritidslärare att de arbetar för att försöka uppnå att barnen får en 

meningsfull fritid? 
Utifrån resultatet i detta examensarbete blir det tydligt för oss att begreppet meningsfull fritid 

kan betyda många olika saker. Björn förknippar meningsfull fritid till stor del till aktiviteter 

och att barnen känner en tillhörighet och trygghet inom gruppen. Han beskriver vikten av att 

barn har en social gemenskap där de är trygga för att undvika att hamna i utanförskap. Detta 

belyser även Skolinspektionen (2010) då de hävdar att barn trivs som bäst på fritids när det 

erbjuds planerade aktiviteter för barnen och när de har goda kompisrelationer inom gruppen. 

Informanterna betonar att ett krav för att barngruppen ska uppfatta deras tid på fritids som 

meningsfull är att de känner trygghet och samhörighet till varandra. Vi anser att 

Skolinspektionens beskrivning om vikten av kompisrelationer inom fritidshemmet 

överensstämmer väl med det som informanterna ovan uttrycker. Utifrån informanternas och 

Skolinspektionens beskrivning blir det tydligt för oss att barngruppen måste vara trygga och 

känna samhörighet till varandra för att barnen ska få en meningsfull fritid. 

 

Alla informanter beskriver att ekonomiska faktorer kan vara begränsande eftersom det behövs 

pengar för att köpa in material och genomföra vissa aktiviteter på fritidshemmet. Janette 

berättar att barn oftast inte tänker på begränsningar i form av ekonomi och andra faktorer. 

Hon förklarar vidare att hindret oftast kan vara att pedagoger ser begränsningar i sitt 

förhållningsätt och att det är viktigt att vara tillåtande som pedagog. Vår upplevelse av 

fritidshem generellt är att personal oftast beklagar sig över ekonomi och ser det som en större 

begränsning för verksamheten än vad det egentligen är. Vi tycker att Janettes tankar kring 

tillåtande pedagoger är någonting som alla verksamheter borde eftersträva. Samtidigt är vi 
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medvetna om att det finns mer än bara ekonomiska ramfaktorer som begränsningar hur 

verksamheten kan utformas. Vår erfarenhet är att fritidshemmet ofta har bristfälliga lokaler 

som inte alls är ändamålsenliga med fritidshemmets verksamhet. Vi upplever att det inte är 

ovanligt att fritidshemmets verksamhet verkar i ett klassrum där få eller inga anpassningar 

genomförts utifrån fritidshemmets behov. Magdalena beskriver även att deras fritidshem fått 

direktiv från rektor att de inte får köpa in nytt material förrän nästa termin. Rektorns roll i hur 

hen prioriterar och värdesätter fritidshemmet verksamhet styr därmed till stor del vilka 

förutsättningar som verksamma fritidslärare erbjuds när det kommer till att planera och 

genomföra meningsfulla aktiviteter för barngruppen. Hippinen Ahlgren (2017) beskriver att 

miljön har stor påverkan på hur barn upplever sin tid på fritidshemmet och anser att en 

stimulerande miljö är väsentligt för att barn ska uppleva sin tid i fritidshemmet som 

meningsfull. Informanterna i studien är inte helt överens om vikten av en stimulerande miljö. 

Till exempel beskriver Barbro att deras fritidshem har både ute och innemiljö som är väldigt 

givande för barnen och att hon märker hur viktigt det är med en stimulerande miljö som ger 

barnen möjligheter. Magdalena berättar att hon kan tycka att en allt för stimulerande miljö kan 

vara begränsande för barnens kreativitet. 

 

Av resultatet framgår att alla informanter är överens om att barnens inflytande är viktigt för 

deras meningsfulla fritid. Informanterna ger uttryck i resultatet att inom leken styr barnen 

själva innehållet. Vi tolkar deras svar som att pedagogerna använder leken som ett 

pedagogiskt verktyg för att införliva barnens inflytande inom fritidshemmets verksamhet.   

 

Vad utmärker en meningsfull fritid enligt verksamma fritidslärare? 
Informanterna identifierar meningsfull fritid med att barngruppen har stort inflytande över 

verksamheten. Informanterna menar även att det är viktigt att de aktiviteter som genomförs är 

välplanerade och möjliggör att barn kan delta efter bästa förmåga. Skolverket (2016 a) skriver 

att fritidshemmet ska erbjuda meningsfulla aktiviteter som utgår från barnens intresse och 

behov. Skolinspektion (2010) visar i sin granskning att fritidshemmet generellt erbjuder en 

allt för enformig verksamhet.  

 

Jeanette nämner att ett tecken på en bra verksamhet är att barn är nöjda med verksamheten 

men uttrycker även att det svårt att som pedagog kunna förstå hur viktigt någonting är för 

barnen. Bergqvist & Fuhrman (2010) anser inte man kan tolka att barnen är nöjda med 

verksamheten som ett tecken på god kvalité eftersom de menar att barnen inte kan föreställa 

hur det skulle kunna vara annorlunda. Vi är av den åsikten att det systematiska kvalitetsarbete 

där verksamma pedagoger kontrollerar hur nöjda barnen är med verksamheten är viktigt. Vi 

vidhåller dock Bergqvist & Fuhrmans resonemang om att barn kanske inte alltid är medvetna 

om hur fritidshemmets verksamhet skulle kunna utformas. För att barnens åsikter om 

verksamheten ska tas på fullt allvar anser vi att ett första steg kan vara att ge barngruppen 

större insyn och inflytande över verksamhetens alla delar. Vi anser att det tydligt framkommer 

att informanterna anser barnen bör ha stor påverkan över vad de gör på fritidshemmet. Agda 

beskriver hur deras fritidshem arbetar för att göra barnen delaktiga i fler delar än endast 

aktivitetsval. Hon beskriver hur barnen får vara med och påverka vilket material som köps in 
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till fritidshemmet. Utifrån vårt syfte och frågeställningar anser vi att Agdas fritidshem bidrar 

till en bredare och mer vidgad syn över hur barns inflytande på kan bedrivas.  

 

Janette beskriver att barnen ska kunna få möjlighet till att göra det dom själva tycker är 

meningsfullt och att det både kan vara på lång sikt men också på kort sikt. Medan Felicia är 

mer inne på att barnen bör utmanas i sina aktiviteter för att bredda perspektivet på vad som 

kan vara meningsfullt. Jensen (2011) skriver om begreppet flow och att det är ett tillstånd av 

stor meningsfullhet för individen som hamnar i det, men för att hamna i det så måste man 

utmanas i den aktiviteten man utför. Vi håller med både informanterna och Jensen i att deras 

respektive åsikter är ett steg mot en mer meningsfull verksamhet. Men vi tycker även att en 

meningsfull fritid är någonting som är svårt att uppnå och framförallt för alla barn på 

fritidshemmet, då det är en högst individuell upplevelse av vad som är meningsfullt och inte. 

Denna åsikt är vi dock inte ensamma om då alla informanter har uttryckt att det är svårt att 

säkerställa att alla barn på fritidshemmet uppfattar sin tid där som meningsfull.  

 

Barbro säger att barnen ska få tillgodose sina behov och att det bidrar till att barnet upplever 

sin tid på fritidshemmet som meningsfullt. Detta beskriver även Jensen (2011) då han menar 

att barnen inte bara bör få utöva saker som intresserar dom utan också utveckla de förmågor 

som de har behov av. Vi instämmer med ovanstående att barns behov bör tillgodoses i 

fritidshemmet och att man kan med fördel planera för aktiviteter som ska träna de förmågor 

som barnen har behov av att utföra.  

 

Alla informanter anser att meningsfullhet är stark kopplat till att få välja själv utav ett utbud 

av aktiviteter som är anpassat utifrån deras intressen. Detta skildras även i Skolverket (2016 a) 

där de betonar att fritidshemmets verksamhet bör byggas på aktiviteter utformat utifrån 

barnens intressen. Vi tycker att detta är en utav de viktigaste sakerna ett fritidshem bör 

eftersträva för att uppnå en meningsfull fritid. Fritidslärare bör därför planera verksamheten 

utifrån barnens intressen och även göra barn delaktiga i planeringen. Magdalena beskriver hur 

deras arbetslag planerar aktiviteter utifrån barnens intressen och behov. Bergqvist och 

Fuhrman (2012) är av den åsikten att en meningsfull fritid för barnen uppnås genom att man 

gör analyser och utvärderingar av sin egen verksamhet.    

 

Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar de slutsatser som vi drar av den här studien utifrån dess 

forskningsfrågor och syfte. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området 

meningsfull fritid och barns inflytande. 

 

Som framgått av vår studie finns inte någon exakt betydelse av begreppet meningsfull fritid 

utan begreppets innebörd kan variera mellan sammanhang och individer. Resultatet av 

intervjuerna visar också att pedagogernas tolkning av vad som är meningsfullt varierar 

beroende på vilket behov det enskilda barnet har. Några informanter förknippar meningsfull 

fritid till stor del till aktiviteter på fritidshemmet medans andra belyser vikten av att barnen 

själva får bestämma kring sina aktiviteter. Således blir vår första slutsats att verksam personal 
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inom fritidshemmet gemensamt bör diskutera och resonera över vad meningsfull fritid betyder 

i just deras verksamhet. En sådan diskussion anser vi att barngruppen med fördel bör vara 

involverade för att säkerställa att barnens intressen och behov tillgodoses. Intervjuerna visar 

dock på en entydighet när det kommer till synen på att barnens inflytande och deras 

meningsfulla fritid tenderar att korrelera.  

 

När det gäller hur verksamma fritidslärare uppfattar att meningsfull fritid och 

barninflytande korrelerar visar resultatet i detta examensarbete att barns möjlighet till 

inflytande verkar vara starkt förknippat med hur barn upplever en meningsfull fritid.  

Vi anser det styrkts att barns inflytande över verksamheten visar ansatser till att leda mot 

en mer meningsfull fritid för barnen. Alla informanterna identifierar att barns inflytande 

har positiva effekter på barns engagemang inom fritidshemmet. Samtidigt är inte alla 

eniga om hur mycket inflytande barnen bör ha över verksamheten för att den ska bli som 

bäst. En andra slutsats av detta examensarbete är således att barns inflytande över 

verksamheten är väsentlig för att barn ska känna att deras tillvaro på fritidshemmet är 

meningsfull.  

 

Resultatet i detta examensarbete visar att det finns olika sätt för att försöka uppnå att 

barnen ska få en meningsfull fritid. Kommunikation med barnen i syfte att utveckla, 

förbättra, förverkliga och utmana deras egna idéer är någonting som flera informanter 

beskrev i intervjuerna. Barns inflytande var någonting som var otvivelaktigt ett viktigt 

inslag för att uppnå barnens meningsfullhet. Ett annat sätt för att uppnå detta var att 

bredda barnets perspektiv på vad som kan vara meningsfullt, detta kunde göras genom att 

utmana barnet i sitt tänkande. Slutsatsen är därmed att verksamma fritidslärare har en 

viktig funktion i att utmana och stimulera barns idéer och lekar.   

 

När det gäller vad som utmärker en meningsfull fritid enligt verksamma pedagoger 

framkom det av intervjuerna att alla informanter var överens om är att det är viktigt att 

barnen själva upplever sin tid på fritidshemmet som meningsfull. Även här framkom det 

att barnens inflytande var av vikt för att de ska uppleva sin tid på fritidshemmet som 

meningsfull. Det som också framkom är att barnens intressen bör tillgodoses i 

verksamhetens aktivitetsutbud, och att barnen bör ha inflytande över planeringen. Av 

intervjuerna blir det tydligt för oss att vad som är meningsfullt är individuellt samt är 

beroende av vilket behov det enskilda barnet har. Några informanter framhåller även 

betydelsen av att det finns ett lärande som är förenat till rådande styrdokument för 

fritidshemmet.  

 

En övergripande slutsats av detta examensarbete blir således att barns inflytande över 

fritidshemmets verksamhet är starkt förknippat med meningsfullhet hos barngruppen. Vidare 

framkommer att verksamma pedagoger upplever en svårighet att enhetligt tyda vad begreppet 

meningsfull fritid betyder i verksamheten, vilket leder till att fritidshem arbetar med detta på 

olika sätt. En alternativ slutsats kan vara att informanternas varierande svar angående om vad 

meningsfull fritid betyder är att begreppet inte diskuterats eller klargjorts inom arbetslaget. 

Att begreppet meningsfull fritid kan tolkas och realiseras i verksamhet på olika sätt anser vi 
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dock vara positivt. Detta eftersom det bidrar till att verksamma pedagoger har friheten att 

planera och genomföra meningsfulla aktiviteter som utvecklar den aktuella barngrupp som 

man jobbar inom. Vi delar informanternas åsikt om att de aktiviteter som genomförs på fritids 

ska upplevas betydelsefulla och vara förankrade utifrån barnens behov och intressen. Vidare 

är vi av åsikten att barns meningsfulla fritid skulle gynnas om de fick inflytande och insyn i 

ett större perspektiv än vad som nu verkar vara fallet. Alla informanter skildrar vikten av att 

barnen görs delaktiga i aktivitetsval och försöker bygga en verksamhet utifrån deras önskemål 

för att främja deras meningsfulla fritid. Hur ett fritidshem arbetar för att göra barnen delaktiga 

och ge inflytande i fler delar än endast aktivitetsval menar vi är viktigt för att stärka barns 

meningsfulla fritid vilket är något som också bör bidra till att ge barn ökat självförtroende 

båda innanför och utanför fritidshemmet och i skolan. Vi avslutar vårt examensarbete med att 

åter citera fritidsläraren Agda: 

 

Därför att det är deras fritid, inte min. och andra barn som inte är på fritids dom 

går ju hem och får göra det dom vill. Dom här barnen som är på fritids ska ju också 

känna samma sak. De ska ju inte behöva känna att det är något straff att vara på 

fritids. Utan de ska jag också få känna att det är deras fritid. 

 

Vidare forskning 
Vår studie anser vi har bidragit till mer kunskap om vad begreppet meningsfull fritid kan 

betyda inom fritidshemmets verksamhet. Vi har intervjuat verksamma fritidslärare och 

därmed erhållit deras perspektiv på vad en meningsfull fritid kan innebära. Det hade varit 

intressant att i en jämförande studie få ta del av både barnens och fritidslärares perspektiv 

på vad de anser att begreppet betyder. En sådan studie anser vi hade fört fram ytterligare 

tydlighet kring vad en meningsfull fritid kan betyda.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till lärare i fritidshem vid Umeå universitet. För tillfället skriver 

vi vårt examensarbete där syftet med vår studie är att öka kunskapen hur begreppet 

meningsfull fritid och elevinflytande korrelerar med varandra. Vidare vill vi utforska hur 

verksamma pedagoger beskriver sitt arbete när det gäller att uppnå alla barns meningsfull 

fritid. 

 

I din roll som utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem besitter du viktig erfarenhet och 

kunskap som är värdefulla fört vårt examensarbete. Vi frågar därför dig om vi får intervjua 

dig angående ovan nämnda ämnen. Intervjun kommer att ta cirka 30-60 min och kommer att 

spelas in. När vårt examensarbete är godkänt kommer materialet att raderas. Givetvis 

respekterar vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer som medför att ditt deltagande är 

frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande. Namn på pedagoger och 

fritidshemmet kommer att avidentifieras.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Daniel Tidlund       XXXXXXX@hotmail.com 

Jonathan Lundin    XXXXXXX@hotmail.com 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor: Examensår, ålder, tid på nuvarande arbetsplats. 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet meningsfull fritid? Kan du ge exempel? 

 

Hur arbetar ni/du på fritidshemmet för att barnen ska uppleva sin tid här meningsfull? Beskriv  

mer. 

 

Vad anser du begränsar barnens meningsfulla fritid på fritidshemmet? Hur menar du? 

 

Vilka faktorer tycker du är viktiga för att barnen skall uppleva sin tid som meningsfull? 

 

Hur kan barns inflytande se ut på fritidshemmet? Ge gärna exempel på hur och när detta sker. 

 

Vad tänker du om barns inflytande på fritidshemmet? Beskriv mer.  

 

Upplever du att barnens inflytande över fritidshemmet påverkar hur de upplever sin tid på 

fritidshemmet? Kan du utveckla hur du menar? Exemplifiera? 

 

 


