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Abstract  
The purpose of this study is to examine how students experience their opportunity to 

participate in and influence on the leisure. This is investigated using surveys that all lower-

school students at a selected school have answered, as well as three semi-structured 

interviews with three children from different classes. The result shows that children feel that 

their opportunities to participate and influence on the leisure is limited by different conditions, 

such as time, staff density and access to premises. The study can not show any connection 

between guided forms of student democracy and the children's experiences of participation 

and influence. Children find that they have good opportunities to negotiate their wishes 

through conversations with the staff and, through these conversations, participate in the 

design of leisure activities. 



Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever sina möjligheter till delaktighet 

och inflytande på fritids. Detta undersöks med hjälp av enkäter som alla lågstadieelever på en 

vald skola har besvarat, samt med hjälp av tre semistrukturerade djupintervjuer med  tre barn 

från olika klasser. Resultatet visar att barn upplever sina möjligheter till delaktighet och 

inflytande på fritids som begränsade av olika förutsättningar, exempelvis tid, personaltäthet 

och tillgång till lokaler. Studien kan inte påvisa några samband mellan styrda former av 

elevdemokrati och barnens upplevelser av delaktighet och inflytande. Barn upplever att de har 

goda möjligheter att framförhandla sina önskemål i samtal med personal och är genom dessa 

samtal delaktiga i utformningen av fritidsverksamhet.  
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1. Inledning 
Demokrati är en av grundpelarna i det västerländska samhället. Den driver civilisationen 

framåt, skapar förutsättningar för både individuell och samhällelig utveckling. Skolan som är 

en statlig institution bevarar och förstärker de grunder som samhället står på. Hur appliceras 

demokratiska normer och värderingar i skolans vardag? Vilken innebörd har demokratin för 

en nioåring på fritids?  

 

Bakom mitt val av problemområde ligger tre olika motiv. Det första motivet är personligt 

engagemang i frågan om demokrati. Jag har mitt ursprung i Ryssland och har upplevt 

demokratins födelse efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. Men efteråt har jag bevittnat 

demokratins försiktiga döende. Jag har sett hur snabbt och obemärkt för ögat sådana processer 

sker. Därför är det extra viktigt att vara rädd om de demokratiska grunder som finns i 

västvärlden. Elevdemokrati är representerad i den svenska skolan i form av klassråd, fritidsråd 

och elevråd. Kopplar elever ”schemalagd” elevdemokrati till eget inflytande eller upplevs 

sådana former som vuxenstyrda aktiviteter? Lär elever sig demokrati enbart i teori eller kan 

och får de tillämpa demokratiska principer i praktiken? 

 

Den andra aspekten är professionalitet och yrkeskunnande. För praktiserande 

fritidshemslärare är det viktigt att veta hur mycket dagens barn, som inom 

barndomssociologin och dagens pedagogik räknas som kompetenta människor (Brodin, 2008, 

Johansson, 2013), kan påverka sin tid på fritids. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet beskrivs syfte för undervisning i fritidshemmet: ”I undervisningen ska 

eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt 

och processer genom att de får vara delaktiga och utöva inflytande och ta ansvar i 

verksamheten” (Lgr 11, s. 24). Fritidshemslärare följer Läroplanen och erbjuder olika 

alternativ för att skapa en meningsfull fritid, till exempel längre projekt med ett arbetstema, 

tematiska aktiviteter, sociala lekar, idrott, rörelse och praktiskestetiska ämnen. Barnen får 

välja att delta i de olika aktiviteterna eller välja bort dem för att göra något som de själva 

upplever som meningsfullt. Bestämmer barnen själva i dessa stunder? Eller är det utbudet av 

planerade aktiviteter, tillgång till material, fritidslärarens kunskaper, engagemang och 

intressen som styr barnens ”fria” val? Om elever får bestämma själva – är de medvetna om 

sitt inflytande? Upplever de sin delaktighet och sitt inflytande i samma utsträckning som vi 

vuxna gör? 
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Den tredje aspekten som påverkar valet av problemområde är frånvaron av barns röst i 

forskningsstudier. Falkner och Ludvigsson (2016, s. 8) konstaterar att fritidshemsforskning 

fokuseras på lärare i fritidshems profession och att forskning om elever inte är representerat i 

lika stor utsträckning. Tanken med denna studie är att inta barns perspektiv och att försöka 

förstå deras syn på fritidsverksamhet. Perspektivbyte både berikar forskningen och inkluderar 

barn i verklighetsskapande på en annorlunda nivå. Brodin (2008, s. 31) skriver att kunskap 

”byggs i mötet mellan människor. Det finns behov av sådan kunskap som byggs upp mellan 

och över gränser”. Över gränsen mellan en elev och en lärare, ett barn och en vuxen, en 

forskare och en informant kan en ny kunskap födas eftersom barns egna tankar och synvinklar 

som kommer upp i intervjuer kan skapa ny förståelse av fritidshemslärarens roll. Johansson 

(2013, s.202) skriver att ”barns aktiva medverkan i forskning kan tillföra ny kunskap om barn 

och barndom och på så vis berika både forskningen och det omgivande samhället.” Johansson 

påpekar vidare att sådan forskning ställer speciella krav på forskaren och ska bedrivas utifrån 

barnens bästa. Det innebär att man ska ta hänsyn till två punkter: att respektera barn som man 

bemöter i forskningen och att välja tema och frågeställningar utifrån det som främjar barnens 

intressen. Tema delaktighet och inflytande på fritids öppnar för diskussion om demokrati i 

praktiken, vilket gynnar barnens intressen.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka barns egna upplevelser av delaktighet och inflytande 

på fritidshem. Studien tar del av barns tankar om möjligheten att påverka teman och arbetssätt 

under fritidstiden. Studien undersöker vilka möjligheter som finns tillgängliga för barn att 

skapa en meningsfull fritidsverksamhet utifrån deras eget perspektiv och fokuserar på följande 

frågeställningar: 

1. Vilka tillvägagångsätt finns för barn att påverka utformande av dag- och veckoschema 

på fritids ur deras egen synvinkel? 

2. Vilka samband finns det mellan organiserade former av elevdemokrati och barnens 

egna upplevelser av delaktighet och inflytande på fritids? 

3. Hur upplever barn sina möjligheter att påverka val av dagliga fritidsaktiviteter? 

4. Vilka möjligheter och hinder finns det för barns inflytande på fritids utifrån deras eget 

perspektiv? 
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3. Tidigare forskning 
Hallden, professor emeritus vid Tema Barn vid Linköpings universitet, bedriver 

barndomsociologisk forskning. Hon skriver om förskolan som en del av den moderna 

barndomen. ”Idag är denna form av barnomsorg en självklarhet för både föräldrar och 

politiker och (…) sedan 1998 införlivad i skolsystemet” (Hallden, 2005, s. 2).  Denna tanke 

kan appliceras på fritidshemsverksamheten som också är en del av den moderna barndomen i 

Sverige. Under år 2016 fick fritidshemmet en egen del i Läroplanen, det är många barn som 

väljer att stanna på fritidshem och dagarna kan vara långa. Här tillbringar många svenska barn 

stora delar av sina liv. Det gör att fritids i likhet med förskolan blir en ”viktig arena för barns 

vardagsliv” (Hallden, 2005, s. 5). Barn kan vara på fritids upp till sex timmar om dagen 

(exklusive skoltid). Här skaffar de vänner, skapar nya kunskaper, men de lär sig också 

demokratins grunder. När vi betraktar fritidshemmet som en del av den moderna barndomen, 

blir det en viktig arena för barns demokratiutövande. 

Falkner och Ludvigsson publicerade 2016 en forskningsöversikt: Fritidshem och 

fritidspedagogik – forskningsöversikt (Högskolan i Borås). De presenterade aktuella områden 

för fritidshemsforskning. Ett av dessa områden är delaktighet på fritids. Ett av resultaten som 

beskrivs är att barn deltar i vuxnas förberedda aktiviteter på egna villkor - barn utvecklar 

aktiviteter och ”gör något eget av dem, (…) omförhandlar och utvecklar lärarnas 

kunskapserbjudanden” (Falkner & Ludvigsson, 2016, s. 28). Den här processen beskrivs som 

ett fritidshems potentiella didaktik, ”där elever och lärare utmanar fixerade betydelser och 

gemensamt utforskar vilka kunskapsmöjligheter som kan finnas” (Falkner & Ludvigsson, 

2016, s. 13). Det vill säga att barn framförhandlar möjligheter för eget lärande genom att 

utveckla fritidshemslärarnas kunskapserbjudanden. 

Elvstrand (2009) skriver i sin doktorsavhandling om villkorad delaktighet, att på fritids finns 

speciella möjligheter att låta elever vara delaktiga i beslut som rör fritidshemmets innehåll och 

därmed elevernas vardag, inte minst i jämförelse med den obligatoriska undervisningen. 

Elvstrand menar dock att barns delaktighet i fritidshem är villkorad. Genom observationer av 

lärare i fritidshem har Elvstrand iakttagit att lärarnas tid framför allt går åt till att organisera 

eleverna och de aktiviteter som erbjuds. Hon lyfter fram strukturella hinder för elevernas 

delaktighet, som till exempel elevgruppernas storlek, att elever kommer och går på olika tider 

och att elevgrupper slås samman och förflyttas mellan olika lokaler vissa delar av dagen. 

Detta betyder att det inte finns mycket utrymme kvar för elevernas egna val. Samtidigt visar 

Elvstrand hur elever i informella och spontana möten ”inflytandeförhandlar” (Elvstrand, 
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2009, s. 110). Hon påpekar att det kräver viss demokratisk kompetens hos eleverna för att 

kunna förhandla eftersom det förutsätter att de konstruktivt kan föra fram alternativa förslag. 

Risken är att elever som inte utvecklat förmågan att uttrycka sina åsikter får svårt att vara 

delaktiga, menar Elvstrand (2009, s.31). Det visar vikten av fritidshemslärarnas 

yrkeskunnighet för att främja barnens intressen och anpassa verksamheten efter såväl barnens 

mognadsnivåer i de olika åldrarna i fritidshem som barnens språkkunskaper och vana att delta 

i demokratiska processer. Elvstrand (2009, s. 49) skriver att fritidshemslärare ställs inför ett 

dilemma: ”mellan frivillighet, meningsfullhet, inflytande och delaktighet”. Hon medger att det 

inte finns några rätta svar på dilemmat utan att fritidshemslärare måste balansera emellan de 

olika punkterna. Vad kan det innebära för barnen på fritids? Att de lär sig uttrycka sina 

önskemål, balansera, förhandla och prioritera som en del i demokratiska processer.  

 

Tema barns delaktighet och inflytande på fritids är presenterad bland studentforskning.  

Elevinflytande på fritidshemmet av Eliasson och Andersson Lundell (Malmö högskola, 2014), 

Elevers uppfattningar av delaktighet och inflytande av Hultin och Ziden (Linneuniversitet, 

2014), Vi får bestämma nästan överallt av Holmstedt och Abdallah (Jönköpings Universitet, 

2017), behandlar liknande forskningsfrågor om barns delaktighet och inflytande på fritids. De 

använder olika metoder för datainsamling som intervjuer, observationer och enkäter.  

 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning inom problemområdet bland annat på att 

fritidshemmet idag är en naturlig del av den moderna barndomen. Hit kommer barn med egna 

kompetenser och möter pedagogernas kunskapserbjudanden, men också de givna 

förutsättningarna i form av miljöer, gruppernas storlek, inköpt material med mera. Barnen 

utvecklar egen demokratisk kompetens genom att förhandla egna villkor och omförhandla och 

utveckla pedagogernas kunskapserbjudanden. Det saknas en jämförande studie som 

undersöker hur barn i olika åldrar med olika fritidshemslärare kan uppleva sina möjligheter 

till delaktighet och inflytande på fritids. Denna studie är mer omfattande då alla barn i 

lågstadieklasserna deltar, med undantag för fyra elever som var frånvarande dagen för 

undersökningen. Eleverna kommer med egna synpunkter och berättar om egna upplevelser av 

delaktighet och inflytande på fritids. En så inkluderande studie kan visa på kausalitet mellan 

barnens ålder, fritidspersonalens engagemang i demokratiska frågor, eller ”rutinerad” 

elevdemokrati och barnens upplevelser av egna möjligheter att påverka verksamheten. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I nedankommande text presenteras de teoretiska perspektiven som forskningen stödjer sig på. 

Forskningsfrågor i studien kräver olika teoretiska ingångar och därför kombineras det två 

olika metoder för datainsamling. Ett teoretiskt perspektiv i studien bygger på det 

hermeneutiska sättet att undersöka verkligheten. Hermeneutik (Thomassen, 2008, s. 101) 

handlar om hur förståelse utvecklas i en pendelrörelse mellan förförståelse och ny kunskap 

som ständigt påverkar varandra. Forskningsfrågor bygger på forskarens intresse och tidigare 

erfarenhet, medan informanternas svar bygger på deras erfarenheter och förförståelse, och när 

dessa möts halvvägs uppkommer nya frågor och ny förståelse av fenomenet barns delaktighet 

och inflytande på fritids. Thomassen (2008, s. 101) påpekar att “förståelse fördjupas och 

ändras, och ny mening uppstår i en pendelrörelse fram och tillbaka mellan den horisont som 

utgörs av våra fördomar och horisonten för det vi försöker förstå”. Samling av data och senare 

dataanalys präglas av det hermeneutiska sätet att undersöka verkligheten. Frågor som studien 

utforskar besvaras och nya frågor tillkommer, rörelsen mellan helhet och del kan ses i 

studiens försök till en metodkombination. 

Vidare tar undersökningen avstamp i fenomenologi. Studien riktar sig mot barns egna tankar 

och upplevelser av delaktighet på fritids och därför passar det med en fenomenologiskt 

synsätt. Det vill säga att fenomenet barns delaktighet och inflytande undersöks direkt, så som 

det framträder i undersökningens ögonblick. Fenomenologin utvecklades av den tysk-

österrikiske filosofen Edmund Husserl i början av 1900-talet. Thomassen (2008, s. 90) skriver 

att i ”fenomenologiska undersökningar riktas uppmärksamheten mot världen så som den 

konkret upplevs och erfars ur ett subjekts perspektiv.”  Forskaren gör ett försök att förstå den 

upplevda erfarenhetsvärlden. Ju fler olika erfarenheter som forskaren samlar desto närmare 

kan den komma till själva fenomenet. Thomassen (2008, s. 194) förklarar att fenomenologiska 

undersökningar är deskriptiva och gör ”omsorgsfulla och omfattande beskrivningar ur olika 

perspektiv med målet att få en så fyllig bild som möjligt av hela bredden av möjliga 

upplevelser av fenomenet”. Fenomenet barns inflytande och delaktighet på fritids belyses ur 

olika synvinklar genom samlade upplevelser och tankevärldar som informanter öppnar via 

sina utsagor i enkäter och/eller fördjupade intervjuer. Därefter följer beskrivning och analys 

av fenomenet.  

Detta forskningsprojekt kan placeras inom ramen för socialkonstruktionalismen som betraktar 

verkligheten som ett fenomen skapat i social interaktion mellan människor. Tradition spelar 

stor roll inom socialkonstruktionalism. Socialkonstruktionalism studerar processer genom 
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vilka människor skapar sin verklighet. Processer då olika sociala fenomen formas, 

institutionaliseras och integreras i traditioner och samhällets grundvärderingar. 

Kommunikativa processer spelar här avgörande roll då verkligheten skapas och återskapas 

mellan människor i en pågående process (Berger & Luckman, 2011). Människan är en aktiv 

och skapande varelse enligt socialkonstruktionalismen. Hen deltar i kommunikativa processer 

och bygger upp sin verklighet. Hen kan aktivt påverka verkligheten samtidigt som hen 

påverkas av den. Varje enskilt fritidshem med dess regler, traditioner, värdegrund och 

maktrelationer är ett fenomen som skapas pågående i interaktionen mellan barn, 

fritidspersonal, lärare, föräldrar och ledning. Andra faktorer som påverkar den ständiga 

skapande av fritidshemmets verklighet är tid och plats. Ett fritidshem belagt i ett välbärgat 

medelklassområde skiljer sig från ett fritidshem i miljonprogramsområde lika mycket som 

fritidshem på 1980-talet skiljer sig från ett fritidshem på 2010-talet. Till exempel kan mer tid 

och resurser behöva läggas på läxhjälp i fritidshem belagd i ett miljonprogramsområde i 

jämförelse med ett välbärgat villaområde eftersom barn till lågutbildade föräldrar eller 

föräldrar med svåra ekonomiska problem kan få mindre hjälp med läxor hemma. Fritidshem 

där många nyanlända barn går kan fokusera på att skapa förutsättningar för elever att lära sig 

svenska språket och svenska samhällets traditioner, normer och grundläggande värden. Det 

händer att så självklara saker som att flickor och pojkar kan leka tillsammans kan kännas 

främmande för visa barn. 

5. Begrepp och deras definitioner i projektet 
I följande text kommer några begrepp som är viktiga i denna forskningsstudie att förklaras. 

Först och främst: inflytande och delaktighet. Eliasson (2010, s. 27) hänvisar till Arnér och 

Tellgren som skriver att ”Delaktighet innebär för oss att vara med i processen till skillnad från 

att stå vid sidan om och påverka, vilket kan få en prägel av godtycklighet och risken då att 

man är med på vuxnas villkor”.  Med inflytande menar de att barn ”har en reell möjlighet att 

påverka sin situation”. Ett syfte med barns delaktighet är att barn ska passa in i samhället och 

att barns makt gentemot vuxna ska öka (ibid). ”För barn och unga kan det röra sig om att vara 

delaktig gällande aspekter i det egna livet, eller att vara involverad i exempelvis planering, 

utformning, eller kanske utvärdering av specifika tjänster i egenskap av konsument” 

(Eliasson, 2010, s. 28). Det finns många exempel på att barn och unga organiserar sig själva, 

skriver Eliasson (2010, s. 28). Sådana exempel förekommer på fritids dagligen. Till exempel 

skapar barn egna bibliotek (inspirerade av besök i bibliotek) med kort, självskrivna böcker 

och särskilda utlåningsregler, barn startar fotbolls- eller tennisturneringar (behöver oftast stöd 
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av personalen, med utomstående rättvisa domare) eller skapar spa-salonger som varar i 

veckor, med massage, avslappnande musik och hårvård. 

 

Det andra viktiga begreppet för studien är barns perspektiv. Brodin (2008, s. 32) påpekar att 

man skiljer på barns perspektiv och barnperspektiv inom forskarvärlden. Det innebär att 

”barnperspektiv står för ett utanförperspektiv, medan barns perspektiv är ett inifrånperspektiv, 

det vill säga hur barn själva tänker, tycker tror, säger, erfar och känner” (ibid). ”Det är barnets 

röst om sin egen livssituation som är det väsentliga”, påpekar Brodin (2008, s. 33). Det som 

händer i forskningsvärlden är att perspektivet blir snett. Eliasson (2010) studerar olika 

tolkningar av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Eliasson skriver bland annat: 

”Barnen sätts förvisso i fokus, men utgångspunkten blir ofta de vuxnas referensramar och 

perspektiv” (Eliasson, 2010, s. 21 ff.). Barnperspektiv handlar om ”att fånga barns röster och 

tolka dem”, ”tillvarata barnens villkor, att verka för barnens bästa eller att studera en kultur 

som är skapad av barn” (Eliasson, 2010, s. 22 f.). Hur vuxna ser på situationen, hur vuxna 

tolkar barnens egna röster eller hur vuxna ser på barnens plats och villkor i dagens samhälle. 

Denna studie menar med barnperspektiv att barnens egna röster, erfarenheter och upplevelser 

kommer att samlas, tolkas och sättas i sammanhang med skolans regerande kultur och vardag. 

 

Begreppet det kompetenta barnet hör till barndomsociologisk forskning. ”Barn av idag är i 

allmänhet aktiva och kompetenta på många olika områden”, skriver Brodin (2008, s. 31). 

Samtidigt skriver han att barn kan ha en hög kompetens inom visa områden och helt sakna 

kompetens inom andra. Johansson (2013, s. 205) påpekar att både vuxna och barn är 

kompetenta på olika sätt och inom olika områden och som forskare har man en uppgift ”att 

skapa en situation där informanternas kompetenser kommer till sin rätt och känns 

meningsfulla för dem”. Brodin (2008, s. 28) skriver att barn bär på egna möjligheter och 

resurser vilka tjänar som utgångspunkten för deras utveckling. I Läroplanen står det tydligt att 

fritidshemslärare måste ta vara på barnets egen kompetens. Syftet med fritidshemmet beskrivs 

på följande sätt:  

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter (Lgr 11, s. 

24 f.). 
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Arbetstema på fritids innebär att fritidshemslärare väljer att arbeta efter ett visst tema. Till 

exempel tema ”Traditioner” i samband med olika högtider eller tema ”Idrott och hälsa” i 

samband med OS. Med arbetstema menas ett bredare tema som vuxna bestämmer i förväg för 

arbete med elever. Aktiviteter på fritids betyder olika slags sysselsättningar som både barn 

och vuxna ägnar sig åt under fritidstiden. Både planerade aktiviteter av vuxna, som 

exempelvis biblioteksbesök, och spontant skapade av barn själva, som till exempel 

organisering av en talangjakt. 

6. Metod 
I denna studie har olika metoder kombinerats; kvantitativ undersökning byggd på enkäter och 

kvalitativ undersökning byggd på djupintervjuer. De olika metoderna svarar på olika 

forskningsfrågor: ”kvalitativa metoder hänför sig till hur något sker eller upplevs, eller kanske 

vad för slag något är, medan kvantitativa metoder hänför sig till hur mycket av ett visst slag” 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 160). De två första forskningsfrågorna i studien undersöks med 

hjälp av enkäter, de följande två undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer. Svaren på den 

sista frågan om möjligheter och hinder i verksamheten kan framkomma i både kvalitativ och 

kvantitativ data. Det kan till exempel bero på antal klassråds tillfällen i en grupp, kvantitativ 

data, eller på vilken favoritaktivitet det enskilda barnet har, kvalitativ data, och om det finns 

möjlighet för att göra just den aktiviteten. Intervjuer och enkäter producerar data som fyller på 

respektive resultat. Patel och Davidson (2011, s. 12 ff.) påpekar att strikt indelning i 

kvalitativa – kvantitativa inriktningarna knappast existerar i praktiskt forskningsarbete. De 

menar att de flesta forskare befinner sig i fältet mellan de två ändpunkterna. Kvalitativ och 

kvantitativ metod för dataproducering kombineras och berikar varandra för att nå djupare 

förståelse för undersökningsfrågor. Till exempel i den delen av enkäter som handlar om 

elevdemokrati mäter studien frekvenser av klassråd, fritidsråd och förekomst av önskelådor 

eller önsketavlor i de undersökande grupperna, kvantitativ data. Detta ger svar på 

forskningsfråga nummer två om organiserade former av elevdemokrati. I djupintervjuer 

berättar enskilda elever om egna upplevelser av sina möjligheter att påverka val av dagliga 

fritidsaktiviteter, bland annat genom deltagande i fritids eller klassråd men också genom sina 

samtal med fritidspersonal, kvalitativ data. På så sätt kan kvantitativ och kvalitativ data ger en 

djupare och mer nyanserad svar på forskningsfrågan.  
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Båda metoderna bygger på frågor och då är forskningsresultat beroende av ”individens 

villighet att svara på dessa frågor” (Patel & Davidson, 2011, s. 73). För att motivera deltagare 

att svara på frågor har syftet med enkäter och intervjuer förklarats, forskningsfältet har 

presenterats och själva forskningsprocessen har presenterats för eleverna. Johansson (2013, s. 

212) skriver att inblick i forskarvärlden med dess viktiga värden - öppenhet, nyfikenhet, 

kunskapssökande, jämförelse och kritisk granskning - kan väcka barns intresse och 

nyfikenhet. Som Eliasson (2013, s. 42) skriver är det viktigt att framhålla betydelsen av varje 

svar ”eftersom varje uteblivit svar gör det svårare att säga något om den grupp som 

undersökningen omfattar”. Därför har vikten av varje barns insats för att få till stånd en 

förändring på fritids betonats. 

De första forskningsfrågorna undersöks med hjälp av enkäter, vilket ger mer kvantitativa data 

och kan visa en helhetsbild av fenomenet barns delaktighet och inflytande på fritids. Bertram 

(2009) påpekar att i en kvantitativ forskningsprocess följer forskaren ”ett särskilt mönster: 

man gör en problemformulering, preciserar vilken information som behövs, väljer ut 

respondenter, formulerar ett frågeschema, datainsamling, analyserar informationen, tolkar 

resultaten och skriver rapporten” (Bertram, 2009, s. 4). I studien har frågor innehållande 

variabler som kan påvisa mätbara resultat ställts till cirka 120 elever i klasserna ett till tre på 

en enskild skola. Kvantitativa variabler mäter någon form av kvantitet, till exempel antal 

närvarotimmar på fritids under veckan, antal närvarotimmar på morgonfritids eller frekvenser 

av klassrådstillfällen. Detta ger studien ett brett underlag för att undersöka synen på 

fritidsverksamhet i en enskild skola, leta efter mönster och kausalitet i de olika 

svarskategorierna och relatera enskilda svar till helheten.  

En bra enkät har några egenskaper som underlättar för informanter att svara på frågorna. För 

det första har studien tagit hänsyn till informanternas ålder och språkkunnighet. Bertram 

(2009, s. 9) påpekar vikten av att arbeta med språket i enkäterna som ska vara så enkelt och 

precist som möjligt. Studien har formulerat frågor – enkla, mätbara, på barnens nivå, inte 

tvetydliga och innehållande flera svarsalternativ. Bland svarsalternativen finns en flyktväg – 

”vet inte” eller ” vill inte svara”. Det gör att informanter har alltid ett svarsalternativ att välja, 

till och med i känsliga frågor. Samtidigt finns det en öppen fråga i slutet av studien, för att ge 

deltagare möjlighet att kommentera fritt. Eliasson (2013, s. 39 ff.) påpekar att det inte ska 

finnas mer än ett ämne per fråga och att ledande frågor och negationer som ”aldrig” och 
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”inte” ska undvikas. Hon visar vidare att formulärets layout spelar stor roll för hur lätt det är 

för informanterna att svara på frågor.  

Om kvantitativa undersökningar ”syftar till att ta reda på hur utbredda olika förhållanden är” 

(Eliasson, 2013, s. 42), är syftet med den kvalitativa intervjun att ”förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”, skriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 

41). I den postmodernistiska vetenskapsforskningen görs inte betoning på stora berättelser och 

teorier, en ”mångfald olika perspektiv är en oundgänglig förutsättning för så väl vetenskap 

som social interaktion i vårt komplexa och mångkulturella samhälle”, skriver Thomassen 

(2008, s. 142 ff.). Kvale och Brikmann (2014, s. 75 f.) skriver också att i postmoderna 

tänkandet tror man inte ”på legitimerade metaberättelser”. Små berättelser är lika viktiga och 

ger lika legitimt avtryck av verkligheten. Det finns med andra ord ”öppenhet för den 

kvalitativa mångfalden”(Ibid). De små berättelserna är viktiga och intressanta i sig.  

Resultaten av denna studie kan inte vara generaliserbar på grund av projektets omfattning men 

den är trots det intressant och viktig. Resultaten av denna studie ger ett utsnitt av verkligheten 

och visar dagens svenska barns upplevelser av sin delaktighet och inflytande på fritids. 

Den tredje och den fjärde forskningsfrågan handlar mest om barns egna upplevelser av 

delaktighet och inflytande på fritids. Studien utforskar de frågorna med hjälp av 

semistrukturerade djupintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) är intervju ”ett 

samtal som har en struktur och ett syfte”. Semistrukturerad intervju innebär att forskare utgår 

från ett frågeområde snarare än från konkreta frågor. Frågeområden formuleras och tänkbara 

följdfrågor skrivs ner. Exakta detaljerade frågor och exakta följden av frågor är inte 

intressanta för denna del av undersökning, tanken är att komma närmare ett barns upplevelse 

och hårda ramar kan stå i vägen för ett friare samtal. Förutom det är informanter i studien 

både känslomässigt som åldersmässigt heterogena, de har olikartade erfarenheter och 

tankevärldar och det är mindre effektivt att strikt följa ett bestämt intervjuschema. Bertram 

(2009, s. 9) påpekar att individuella semistrukturerade djupintervjuer har en styrka i ”att det 

finns utrymme för varje respondent att utveckla sina tankar och idéer. Här finns också 

möjlighet att diskutera sådant som kan vara känsligt att diskutera i grupp”. Det visar också 

vikten av att kunna skapa en personlig kontakt med barn under en intervju, vikten av att se 

och respektera varje barns personlighet.  Som forskare ska man alltid behandla ett barn som 

likvärdig individ vilket innebär enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011, s. 

112) att man erkänner och bekräftar barns behov av respekt och värdighet. I studien har 
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intervjuaren pratat med barn innan själva intervjutillfället ett antal gånger och samtalat med 

barnens lärare och föräldrar i barnens närvaro för att skapa en personlig kontakt. 

I semistrukturerade intervjuer har informanter större möjligheter att påverka samtalet, både 

vilka saker kommer upp och i vilken följd. Det ställer krav på forskaren att lyhörd låta 

informanter berätta sina historier och samtidigt tänka på egna forskarfrågor. Syftet med 

intervjuer är att samla olika personers syn på en speciell fråga eller ett fenomen, som barns 

delaktighet och inflytande på fritids för denna studie. Studien riktar sig mot barns tankar och 

upplevelser. Att varje barn berättar sin egen syn på verkligheten utan att bli påverkad av 

intervjuaren är ett syfte. Det finns redan en hierarki mellan en vuxen och ett barn, en 

skolfröken och en elev, en forskare och en informant. Själva intervjusituationen kan kännas 

onaturlig för barn, därför är det extra viktigt att skapa den personliga kontakten och bra 

tillförlitliga atmosfären för att samla data. Johansson (2013, s. 211 f.) råder forskare som vill 

inkludera barn i forskning att noga tänka igenom valet av forskningsmiljö. I studien sker alla 

intervjuer i klassrum där barnen känner sig ”hemma” och inte distraheras av okända 

spännande föremål och miljöer. I denna studie har tid och plats för intervjuer valts med 

omtanke. Välkända klassrum eller grupprum har valts och tiden mitt på dagen när barn inte är 

trötta efter en lång skoldag samtidigt som de inte störs under lektionstid eller frileken.  

Som forskare ska man tänka extra noga på de givna maktrelationerna. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 51) skriver att man inte ska ”betrakta en forskningsintervju som en helt öppen och fri 

dialog mellan jämlika parter”. För att bryta ner maktobalansen föreslår Johansson (2013, s. 

204) en inställning för vuxna som intervjuar barn: ”hjälp mig som är vuxen”. Roller i en 

intervjusituation är ofta givna – vuxen har initiativet, men har samtidigt ansvar för 

forskningsresultat. Det kan spåra ut till ledande frågor, ”undervisning” eller tom ”förhör”. 

Barn i sin tur har roll som ”lydige” eller ”olydige” samtalspartner. Detta kan förebyggas av 

forskare genom att vara nyfiken och lyssnande. ”Här krävs förmåga till själviakttagelse såväl 

som återhållsamhet, för att i lugn och ro invänta barnens initiativ” skriver Johansson (2013, 

s.202). Kvale och Brinkmann (2013, s. 33) skriver också om den fina balansgången ”mellan 

intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för 

intervjupersonens integritet” som krävs för att skap en tillförlitlig och trygg för alla deltagare 

miljö under intervjun. 

Vad gäller antal intervjuer skriver Bertram (2009, s. 7) att ett antal på ca fem till trettio 

intervjuer per målgrupp är lagom för en undersökning. I denna studie har dock endast tre 
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intervjuer genomförts med tanke på studiens omfattning och arbetstid. En intervju med ett 

barn från respektive årskurs ett, två och tre har genomförts. 

7. Urval 
Studien har två delar och urval har genomförts på två olika sätt för att hitta informanter för de 

två delarna. Kvantitativa undersökningen med enkäter har genomförts i hela gruppen – fritids 

årskurs ett till tre på en skola i Stockholm. Skolan har valts av bekvämlighetsfaktor, då det är 

forskarens arbetsplats och det finns etablerade relationer med ledningen och lärarkollegor. 

Läskunnighet kunde vara en försvårande faktor för elever i förskoleklassen då inte alla barn i 

förskoleklassen kan läsa, därför en annan utformande av enkätfrågor och svar kunde vara 

passande. Till exempel svar på frågor kunde ges i form av glada, neutrala eller ledsna 

smilisar. Bilder som stöd i frågor kunde underlätta förståelse för sexåringar. Resultatet av 

sådana enkäter skulle vara svårt att sammanställa med resultat av övriga fritidsgrupper. 

Förskoleklassernas fritids är en avskild avdelning, med delvis annorlunda regler och 

förhållningssätt än det övriga fritids, till exempel tar omsorgdelen mycket större plats. 

Eftersom alla barn i fritids ett till tre var inbjudna att delta i undersökningen kallas en sådan 

metod för totalundersökning skriver Eliasson (2013, s. 44). Hon skriver vidare att 

totalundersökning kan man genomföra på en liten population, ju större population desto 

svårare att genomföra en totalundersökning och då hittar forskare en urvalsram, det vill säga 

en fullständig förteckning över populationen (Eliasson, 2013, s. 44).  

Det är lika viktigt med en urvalsram för kvalitativa undersökningar. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 129) skriver att intervjupersoner i en kvalitativ undersökning kan väljas för att ”de 

har särskilda kunskaper om en miljö eller en specifik social praktik och… får ställning som 

experter”. I denna studie har 3 intervjuer med barn från olika klasser i åk 1–3 genomförts. Det 

var tänkt att genomföra ca sex intervjuer men tidsramen och studiens omfattning förminskade 

antalet kvalitativa intervjuer till tre. I val av informanter i studien har hänsyn tagits till några 

faktorer. Forskaren har personliga relationer med de flesta barn på fritids som har gått i 

förskoleklassen under de senaste åren. Informanter har därför valts bland de barn som inte 

hade träffat forskaren i förskoleklassen utan började i skolan på senare tid. Elever har lottats 

ut. De barn vars namn har dragits, har tillfrågats om de vill delta i undersökningen. I fall de 

svarade ”ja”, har föräldrar tillfrågats om tillåtelse för deras barn att delta i studien. Studien har 

mött svårigheter i att intressera pojkar för deltagande i studien. Tre av pojkarna har tackat nej 

och då fick nya lottningar genomförts för att välja ut informanter. Till slut valdes två flickor 

från årkurserna ett och två och en pojke från årskurs tre. Barn i samma klass med en 
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fritidslärare kan möjligen påverkas av just denna lärares syn på barn och pedagogik. Ålder är 

också en faktor som kan påverka barns upplevelser av självständighet, äldre barn kan vara 

mer medvetna om just demokratiska procedurer och sin rätt att påverka verksamheten, än till 

exempel 6-åringar 

8. Etiska överväganden 
En betydelsefull aspekt i forskningsarbete är de etiska överväganden som forskare tar 

ställning till. Med vilken rätt kan man kliva in i folks liv och forska i den? Vad ska man tänka 

på? Patel och Davidson (2011, s. 62) skriver att forsning ska ta fram kunskap som ”är 

trovärdig men som också är viktig för så väl oss som individer som för samhällets 

utveckling”. I inledningen hänvisar studien till Johansson (2013, s. 202) som påpekar att 

forskning ska bedrivas utifrån barnens bästa vilket innebär att tema och frågeställningar väljs 

utifrån det som främjar barnens intressen. Det svenska vetenkapsrådet har formulerat fyra 

övergripande etikregler som gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 7-14). 

Det första är informationskravet. I studien har alla deltagare informerats om forskningens 

syfte. Eftersom barn är informanter i forskningen har deras föräldrar informerats via ett 

missivbrev. Det andra regeln är samtyckskravet. Deltagande i studien var frivilligt. Men det 

kommer frågor angående hur mycket fick eleverna bestämma egentligen över eget deltagande 

i forskningen, då menas enkätundersökning. Enkätundersökningen har genomförts i klassrum 

under pågående lektion i samråd med klassens lärare. Det har påpekats att deltagande är 

frivilligt och de kan vägra att svara på enkäter. Det var ett barn som avstod från att delta i 

undersökningen. Barn som deltog i individuella fördjupade intervjuer har fått skriftligt 

tillstånd från föräldrar efter att de själva tackat ja till intervju. De barnen har informerats om 

att de kan stoppa sitt deltagande i studien ändå fram tills studieresultat publiceras. Den tredje 

regeln är konfidentialitetskravet. För intervjudeltagarna garanteras konfidentialitet, det vill 

säga att inga utsagor kommer kunna att knyttas till ett barn och den information som de delar 

med sig kommer bara forskaren ha tillgång till. Barn som deltog i enkätundersökningen är helt 

anonyma, det vill säga att på enkäterna inte står några namn alls. Det sista är nyttjandekravet 

som innebär att all insamlad data kommer endast användas för forskningsändamål. 



15 
 

  

9. Genomförande och resultat 

Enkäter  

Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes i sex klasser; två ettor, två tvåor och två treor. Alla 

undersökningarna ägde rum klockan tolv, direkt efter lunchrasten. I överenskommelse med 

den ansvarige läraren presenterades forskningsprojektet för barnen, enkäter delades ut och 

barn svarade på frågor. I en enkätundersökning läggs stor vikt vid att förbereda enkäten, 

formulera frågor och strukturera enkäten. Eliasson (2013) skriver om en tydlig struktur i 

enkäten. I studien har frågorna delats in i tre delar. Fråga ett till fem är bakgrundsfrågor som 

ger en bild av informanten – ålder, kön och vistelsetider på fritids. Svarsalternativen här är 

beroende på antal svar, till exempel: ”flicka, pojke, jag är mig själv, vill inte svara” på första 

frågan, ”1:an, 2:an, 3:an” på andra fråga och så vidare. Fråga sex till elva behandlar 

elevdemokrati - vilka möjligheter det finns för eleven att delta i demokratiska processer med 

vuxenstöd. Till exempel fråga nummer sju: ”Vi har fritidsråd på min fritids”, med 

svarsalternativ: ”en gång i veckan, en gång i månad, en gång om året, har aldrig haft ett 

fritidsråd”. Svarsalternativen här har formulerats enligt samma mönster beroende på frågornas 

innehåll, till exempel fem likadana alternativ på fråga sex till åtta, fyra identiska 

svarsalternativ på fråga tio och elva. Fråga nio om en önskelåda/önsketavla på fritids har fått 

ett extra svarsalternativ – ”jag önskar att vi hade en”.  

Fråga tolv till 21 handlar om elevens upplevelser om hur den påverkar fritidsverksamheten. 

Till exempel fråga sexton: ”Jag får vara med och bestämma vilka planerade aktiviteter vi ska 

ha på fritids”, med svarsalternativ ”alltid, oftast, ibland, aldrig”. Fråga tolv ”Min 

favoritaktivitet på fritids” har fått tolv svarsalternativ med ett öppet svar i slutet. Fråga tretton 

till tjugo har fyra identiska svarsalternativ och fråga 21 är en öppen fråga med möjlighet att ge 

en egen kommentar. Eliasson (2013, s. 41) påpekar att det går att växla ”mellan olika sätt att 

fråga och olika sätt att ge svarsalternativ” i en studie. Det kan till och med göra formuläret 

mer omväxlande. Huvudsaken är att enkäten är tydligt formulerad och strukturerad. Både 

Eliasson (2013, s. 42) och Bertram (2009, s. 9) påpekar att enkäten ska vara lagom lång, inte 

för kort så att den är otydlig och inte för lång så att den tröttar ut informanten. Studien har en 

enkät med 20 frågor och en öppen fråga i slutet. För att göra enkäten lite roligare har bilder – 

smileys - satts in i början och i slutet av enkäten.  
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Arbetet med enkäter har påbörjats med läsning av metodlitteratur och studerande av befintliga 

enkäter för att få inspiration, sedan frågor formulerats och design för enkäten med tanke på 

undersökningsgruppen valts ut. Ett val som måste göras är mellan pappersform och 

digitalform. Den digitala formen känns mer modern och spännande för barn, men den kräver 

av forskaren ett visst IT-kunnande och tekniska förutsättningar på plats för undersökning, till 

exempel datorer eller Ipods för alla deltagare. Pappersform är enklare att förbereda och därför 

valdes en pappersform för denna undersökning. En viktig punkt i förberedelsen är att komma 

överens med alla inblandade, det vill säga få tillstånd från ledningen, avtala tid med berörda 

lärare och att informera föräldrar via ett missivbrev. Svårigheten var att hitta tid för att 

genomföra enkäter i årskurs tre eftersom just under februari och mars har treorna nationella 

prov och ett ganska fullbokat schema. Kopiering av enkäter tar tid och kan vara ett 

stressmoment. I en skola är kopiatorn oftast upptagen, då rätt tid för kopiering måste hittas.  

Eliasson (2013) skriver om en tydlig struktur i enkäten. I studien har frågorna delats in i tre 

delar. Fråga ett till fem är bakgrundsfrågor som ger en bild av informanten – ålder, kön och 

vistelsetider på fritids. Svarsalternativen här är beroende på antal svar, till exempel: ”flicka, 

pojke, jag är mig själv, vill inte svara” på första frågan, ”1:an, 2:an, 3:an” på andra fråga och 

så vidare. Fråga sex till elva behandlar elevdemokrati - vilka möjligheter det finns för eleven 

att delta i demokratiska processer med vuxenstöd. Till exempel fråga nummer sju: ”Vi har 

fritidsråd på min fritids”, med svarsalternativ: ”en gång i veckan, en gång i månad, en gång 

om året, har aldrig haft ett fritidsråd”. Svarsalternativen här har formulerats enligt samma 

mönster beroende på frågornas innehåll, till exempel fem likadana alternativ på fråga sex till 

åtta, fyra identiska svarsalternativ på fråga tio och elva. Fråga nio om en önskelåda/önsketavla 

på fritids har fått ett extra svarsalternativ – ”jag önskar att vi hade en”. Fråga tolv till 21 

handlar om elevens upplevelser om hur den påverkar fritidsverksamheten. Till exempel fråga 

sexton: ”Jag får vara med och bestämma vilka planerade aktiviteter vi ska ha på fritids”, med 

svarsalternativ ”alltid, oftast, ibland, aldrig”. Fråga tolv ”Min favoritaktivitet på fritids” har 

fått tolv svarsalternativ med ett öppet svar i slutet. Fråga tretton till tjugo har fyra identiska 

svarsalternativ och fråga 21 är en öppen fråga med möjlighet att ge en egen kommentar. 

Eliasson (2013, s. 41) påpekar att det går att växla ”mellan olika sätt att fråga och olika sätt att 

ge svarsalternativ” i en studie. Det kan till och med göra formuläret mer omväxlande. 

Huvudsaken är att enkäten är tydligt formulerad och strukturerad. Både Eliasson (2013, s. 42) 

och Bertram (2009, s. 9) påpekar att enkäten ska vara lagom lång, inte för kort så att den är 

otydlig och inte för lång så att den tröttar ut informanten. Studien har en enkät med 20 frågor 
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och en öppen fråga i slutet. För att göra enkäten lite roligare har bilder – smileys - satts in i 

början och i slutet av enkäten.  

I förberedelse av denna undersökning har andra svårighetsmoment uppkommit. Vid 

formulering av frågor var det svårt att välja bort och korta ner frågor, några var frågor om 

elevers bakgrund som kan påverka deras upplevelse av delaktighet på fritids. Ungefär hälften 

var frågor om upplevelsen av delaktighet. Men en enkät med mer än tjugo frågor är lång för 

en sjuåring och kräver arbete att besvara. För att bevara intresse har fråga nummer tolv i 

mitten av enkäten prytts med en bild och handlar om barnens favoritintresse då man kan välja 

många olika svar. En annan aspekt att ta hänsyn till är barnens språkkunskaper och att 

formulera lättbegripliga frågor och svarsalternativ. Till exempel ”åk 1” har bytts till ”1:an” i 

svar på fråga två. Trots det enkla språket har några barn med visa funktionsvariationer behövt 

individuellt stöd av forskaren, läraren eller assistenten för att klara av alla frågor. 

Samtalet med skolans rektor har genomförts och rektorn har ställt frågan om studiens resultat 

kan delas med fritidspersonal och användas som underlag för kvalitetsarbete på fritids. I 

litteraturen om forskning beskrivs de olika maktrelationer som finns i forskningsvärlden. 

Projekt är tidskrävande med sex lektionstillfällen som tas från olika klasser och olika lärare. 

Att dela med sig av forskningsresultat med fritidspersonal är givande för både forskaren och 

verksamheten. Finns det möjlighet för forskning att komma ut till verkligheten och påverka 

den, förbättra barnens vardag, är det ett självklart val.  Efteråt har samtal med berörda lärare 

genomförts och tid för enkätundersökning har avtalats. Både ledningen och klasslärarna gav 

positiv respons på den planerade undersökningen. Alla barn ville svara på frågor och vara 

med. Det skiljde sig dock åldersmässigt hur barnen ville genomföra undersökningen.  

 

Enkätundersökningen i årskurs ett gick med lite möda. Eleverna var intresserade och 

engagerade i att delta i undersökningen och att hjälpa ett forskningsprojekt. Läs- och 

skrivkunnigheten i klassen låg på väldigt olika nivåer. Några kunde läsa själva och gjorde 

blanketten på tio minuter. Andra var mer osäkra och ville lyssna på frågor och svarsalternativ 

innan de kunde svara. Läraren och assistenten i klassen hjälpte till med genomförandet av 

enkäten. I årskurs två ville eleverna gärna ha frågorna upplästa för dem, efteråt svarade de 

samtidigt. Det uppstod en svår situation då eleverna tänkte högt, samtalade och till och med 

diskuterade olika svarsalternativ med varandra. De fick höra att det inte finns rätt eller fel svar 

utan just deras eget svar, deras egna tankar, upplevelser och åsikter är mest intressanta för 
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studien. Alla åsikter är lika välkomna. Eleverna ombads att svara på frågorna tyst så att 

kompisarna inte skulle påverkas av deras svar. Enkätundersökningen i den andra årskurs två-

klassen var lättare att genomföra med tanke på att barnen kunde läsa. Här valde de också att 

svara på frågorna själva, ibland räckte någon upp handen och bad att få en fråga eller ett svar 

förklarat för sig. Det var olika nyanser och förtydliganden för olika elever, men ingen fråga 

stack ut särskilt som svårförståelig. Eleverna reagerade med glädje på frågan om 

favoritaktivitet och visade lättnad när de fick veta att man kan välja många olika 

svarsalternativ på denna fråga. I årskurs tre ville eleverna gärna läsa frågorna och svara på 

dem på egen hand. Klassens lärare hjälpte eleverna med lässvårigheter, läste för dem och 

förklarade frågor och svarsalternativ. 

Resultat 
De första fem frågorna är bakgrundsfrågor och ger en bild av deltagare – kön, ålder (årskurs) 

och vistelsetid på fritids. I undersökningen har 121 elever deltagit från sex olika klasser, två 

ettor, två tvåor och två treor. På frågan om könsidentitet har 36 pojkar och 44 flickor valt 

respektive svar och 40 elever har svarat ”jag är mig själv” eller ”vill inte säga”. Det är 99 

elever som går på fritids varje dag, 19 elever som går på fritids två eller tre dagar i veckan, ett 

barn som går på fritids bara en dag i veckan och två barn som inte går på fritids alls. Det är 86 

elever som går långa dagar på fritids, bland dem 42 elever som går på morgonfritids innan 

skolan börjar varje dag eller två-tre gånger i veckan och 44 elever som stannar på 

stängningsfritids efter klockan 17.  

 

Påföljande sex frågor handlar om elevdemokrati och elevernas möjligheter att förhandla sin 

vilja. På fråga nummer sex om klassråd har 90 elever svarat att de har klassråd en gång i 

veckan. I fyra klasser har alla elever angett detta svar. I de andra två klasserna blev svaren 

blandade: ”en gång i månaden” 22 elever och ”vet ej” 8 elever. Det är en annan situation med 

fritidsråd. Här är det 78 elever som svarar att de aldrig haft ett fritidsråd och 41 elever svarar 

”vet ej”. Nästa fråga handlar om möjligheten att prata om fritids på klassråd och här har 

endast 28 elever svarat att de pratar om fritids på klassråden varje gång, av dessa är det 19 

från samma klass. 39 elever har svarat ”ibland”, 22 svarar ”aldrig” och 20 ”vet ej”. En annan 

möjlighet för elever att påverka fritids är önskelådor eller önsketavlor där eleverna kan 

komma och skriva förslag på aktiviteter. På den frågan har endast 4 elever svarat ”ja”, 50 

svarat ”nej”, 49 elever svarat ”jag önskar att vi hade det” och 20 elever svarat ”vet ej”.  De två 

nästkommande frågorna är extra viktiga eftersom de behandlar elevernas möjligheter att 
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förhandla med vuxna, vilket bygger på personliga relationer, tillit, och lyssnande närvarande 

vuxna. 32 elever svarar att de varje gång kan prata med en vuxen om sina önskemål, 23 elever 

svarar ”ofta”, 48 svarar ”ibland” och 16 elever svarar ”aldrig”. Nästa fråga lyder: ”De vuxna 

lyssnar på mina förslag/önskemål och gör den aktivitet som jag önskar”. Här svarar 18 elever 

”alltid”, 34 ”oftast”, 49”ibland” och 17 elever ”aldrig”. 

 

Nedanstående diagram visar på vilka tillvägagångssätt finns det för barn att påverka 

utformandet av dag- och veckoschema på fritids. Antal barn 1- 121. 

 

 
 

På frågan om favoritaktivitet svarar eleverna med mängder av olika alternativ och att 

analysera dessa ingår inte i denna studie. Frågan är en inledande fråga till fråga nummer 13: 

”Jag gör det jag tycker mest om, min favoritaktivitet på fritids”. 41 elever svarar att de gör 

sina favoritaktiviteter varje dag, 51 gör ofta sin favoritaktivitet, 27 svarar ”ibland” och en elev 

svarar ”aldrig”. Fråga 14 handlar om planerade aktiviteter. Det är 24 elever som är med på 

vuxenplanerad ”dagens aktivitet” varje dag, 38 elever är ofta med, 42 är med ibland och 6 

elever är aldrig med på denna aktivitet. 

 

19 elever svarar att de upplever att de alltid får bestämma på fritids i helhet, 38 elever 

upplever att de bestämmer ofta och 47 elever upplever att de ibland får bestämma på fritids.  
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Diagram 6 
Jag känner att jag är med och bestämmer på mitt fritids (%). 

 

Det är bara 23 elever som svarar alltid eller ofta på frågan om de kan påverka val av planerade 

aktiviteter. 60 elever svarar att de ibland kan påverka val av planerade aktiviteter på fritids, 

medan 35 elever upplever att de aldrig kan påverka aktivitetsval.  

 
Diagram 2 
Jag får vara med och bestämma vilka planerade aktiviteter vi ska ha på fritids (%). 
 

56 elever svarar att de alltid eller ofta kan påverka val av lekplatser, medan 49 elever uppger 

att de ibland kan välja lekplatsen och 4 elever svarar att de aldrig kan bestämma var de ska 

leka.  

 
Diagram 1 
Jag får bestämma platsen var jag ska leka eller jobba under fritids (%). 
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26 elever upplever att de alltid eller ofta kan påverka val av leksaker på fritids, 36 elever 

svarar ibland på denna fråga och hela 57 elever svarar att de aldrig kan påverka val av 

leksaker på fritids.  

 
Diagram 3  
Jag får vara med och bestämma vilka leksaker vi ska ha på fritids (%). 

 

Ännu tydligare är situationen med utflykter. Här anser endast 15 elever att de alltid eller ofta 

kan påverka val av utflyktsplatser, medan 27 elever svarar ibland och hela 77 elever svarar att 

de aldrig kan bestämma över utflyktsmål.  

 
Diagram 4 
Jag får vara med och bestämma vilka utflykter vi gör på fritids under loven (%). 

 

60 elever upplever att de alltid eller ofta kan påverka val av lekar på utomhusraster, 46 elever 

svarar att de ibland kan påverka val av lekar på fritidsraster och 15 svarar att de aldrig får 

bestämma över val av lekar på uteraster.  

 

leksaker

alltid

ofta

ibland

ldrig

utflykter

alltid

ofta

ibland

aldrig



22 
 

  

 
Diagram 5 
Jag får vara med och bestämma vilka lekar vi leker på uteraster på fritids (%): 

 

 

Klassvis svar på fråga 20: Jag känner att jag är med och bestämmer på min fritids 

 
Diagram 6 

Jag upplever att jag kan bestämma på fritids (%). 

 

I klasserna 1a, 1b, 2a, 3a och 3b har man klassråd varje vecka. I klass 2b har man inte haft 

regelbundet klassråd. Men elevernas värdering av egen delaktighet på fritids påverkas inte av 

detta. I klass 2a tar man upp fritidsfrågor regelbundet under varje klassråd, det gör man inte i 

de andra klasserna, andel positiva svar ”alltid” och ”ofta” är lite högre än i de andra 

grupperna. I 3b har svar ”aldrig” på denna fråga största värde. I klass 2 a minsta värde. I klass 

1a ligger svaret ibland högst av alla. 

 

På den öppna frågan nummer 21 svarar 12 elever och det är liknande kommentarer: ”jag vet 

inte vad jag ska skriva”, ”fritids är bäst”, ”bu-hu-hu”, ”jag berättar sen”, ” jag kan inte komma 
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på något”. Dessa svar visar på elevernas ovilja att svara genomtänkt, antingen på grund av 

trötthet eller på grund av att eleverna inte har tänkt på delaktighet och inflytande på fritids och 

därför saknar några bestämda åsikter i frågan. Enkäten var ganska lång och det tog tid att 

svara vilket kan bidra till irritation och trötthet hos barn. Å andra sidan ville några elever 

lämna egen prägel och skriva något.  

Utförligare redovisning av enskilda resultat görs nedan i analysen. 

Intervju 

Genomförande 

I studien har tre intervjuer med barn i årskurs ett, två och tre genomförts. Innan intervjuerna 

startar har barnen fått frågan om de vill delta i ett forskningsprojekt. Det visar sig att det är 

svårare att hitta en pojke än en flicka. Båda flickor vars namn lottas ut vid första försöket 

tackar ja. De första två pojkarna vars namn lottas ut tackar nej, den tredje pojken tackar ja. 

Efteråt utförs samtal med föräldrar och med föräldrarnas skriftliga godkännande kan planering 

av lokaler och tid påbörjas. Den första intervjun äger rum i ett klassrum, två andra i ett av 

skolans grupprum. Att välja ett klassrum känns rätt eftersom barn ska känna sig så bekväma 

och avslappnade som möjligt, andra lokaler med nya okända föremål kan distrahera eleven 

under intervjun. Mitt under det första intervjutillfället öppnas klassdörren och klassläraren 

kommer in. Detta bryter flödet och intervjun tappar röda tråden efter en stund. Därför hittar 

intervjuaren ett grupprum, där elever brukar arbeta under skoltid och bokar rummet för att 

kunna genomföra hela intervjun utan avbrott. Tiden för intervjuer – under lunchrasterna - 

bestäms i överenskommelse med elever och deras lärare. Elever är vid den tiden inte lika 

trötta som i slutet av skoldagen, de är villiga att stanna inne för att delta i ett forskningsprojekt 

på sin fritid.  

Innan intervjuerna har påbörjats har intervjuguiden förbereds: fyra stora frågeområden som 

återspeglar forskningsfrågor formuleras och möjliga frågor och följdfrågor skrivs ner. De fyra 

områdena för intervjun är ”Meningsfullt för barn”, ”Meningsfullt för vuxna”, ”Möjligheter att 

påverka”, ”Styrning/makt”. Tanken med de semistrukturerade intervjuerna är att låta 

informanter dela med sig av sin egen historia, just därför väljs konkreta numrerade frågor 

bort. Dessvärre har det under intervjuernas gång blivit så att barnen suttit ganska spänt och 

väntat på frågor. Både barn och vuxen i intervjusituationen känner press av olika anledningar 

därför är resultaten inte som förväntade. Vad kan detta bero på? Dels på den sneda 

maktrelationen som barnen och forskaren har - en vuxen som ställer frågor och ett barn som 
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förväntas ge ”rätta” svar. Dels var tiden för intervjun ett stressmoment i sig. Att samla så 

mycket information på kort tid är en svår uppgift. Hinner man skapa tillräckligt med data? 

Forskarens avsaknad av erfarenhet spelar även en avgörande roll. Under transkriberingen 

träder många misstag och fel fram och de syns väldigt tydligt. Det är krävande för forskaren 

att kliva ur sin roll som fritidslärare och anta en lyssnande, öppen och nyfiken position. Att 

intervjua barn är extra ansträngande eftersom det kräver närvaro, medvetenhet, insikt och 

självkritiska reflektioner av forskaren. Detta försvåras på grund av den sneda maktrelationen 

mellan den intervjuade och intervjuaren, mellan ett barn och en vuxen, en elev och en lärare. 

De tre intervjuerna skiljer sig vad gäller intervjuarens insatser, under den tredje intervjun får 

informanten mer frihet och rum för sina svar medan intervjuaren är mer återhållsam och 

inväntar barnets svar. 

Frågorna handlar om fritids, ett område som barnen känner väl. De öppnar för ett fritt samtal. 

Barnen svarar dock ganska kortfattat och därför ställer forskaren följdfrågor och går genom 

hela dagen, punkt för punkt. Som en följd av detta börjar intervjun mer och mer likna ett 

läxförhör snarare än ett fritt samtal. Det märks att informanterna är nervösa, tvekar innan de 

svarar – har jag sagt rätt? jag vet inte… korta och intetsägande svar. Intervjuaren är däremot 

otålig, väntar inte på svaret tillräckligt länge (tidspress?), kommer med egna åsikter och 

kommentarer. 

Första intervjun går under sexton minuter, andra under femton minuter och tredje under tjugo 

minuter. Efter att den första intervjun transkriberas, syns det att ett tema har fallit bort från 

intervjuguiden, därför görs ett tillägg till första intervju på två minuter. Det märks i slutet av 

intervjuerna att barnen börjar bli trötta och otåliga, de vill avsluta intervjun för att gå ut och 

leka. 

Resultat 

De tre intervjuerna har både likheter och skillnader. Ett av de teman som träder fram är frihet 

på fritids. Alla elever svarar att de upplever att det är ganska fritt på fritids: ”vi bara liksom 

går på fritids och leker”; ”det bästa med fritids är att man får göra ganska mycket som man 

vill göra”; ”man kan göra typ vad man vill, man kan pyssla om man vill, man kan spela om 

man vill”; ”vi är väldigt fria”; ”det är väldigt roligt att det är så här fritt”. Det visar att 

upplevelsen av det fria valet och den fria leken höjer kvalitén på elevernas vardag på 

fritidshemmet. 
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Ett annat tema är meningsfull tid på fritids, där eleverna upplever det på olika sätt: ”det bästa 

var när jag gick ut med mina vänner och pratade om olika spel och ibland om skolan”; ”jag 

ritar mest och då ritar jag smilisar, olika smilisar”; ”vi leker mamma-pappa-barn i 

mysrummet, det är roligt”; ”jag vill ha en mobil-dag, det är roligt med teknik”. ”Bästa fritids 

om man kunde köra gymnastik inomhus hela dagen!”, säger en elev. Odlande av sociala 

relationer, skapande av egna fantasivärldar och lärande upplevs som mest meningsfullt av 

informanterna. Informanterna har väldigt olika favoritaktiviteter, men alla säger att de får göra 

det de tycker om varje dag och att det är detta som gör fritidsvistelsen rolig och meningsfull 

för dem. 

 

I frågan om hur de planerade aktiviteterna går till, svarar eleverna att vuxna kommer med 

förslag om olika aktiviteter och presenterar dem. Personalen försöker locka eleverna att delta i 

aktiviteter genom att berätta om dessa och visa hur man gör, men det är inget måste att delta, 

utan eleverna kan välja att vara med eller fortsätta att leka: ”ja, de frågar oftast om vi vill och 

så går man förbi rummet och det finns en fröken där och så liksom frågar den om man vill…”. 

Sedan bestämmer barnen om de vill vara med: ”på sommaren förra året så erbjöd de brännboll 

och det var roligt”; ”om man planerar att typ gå till basketplanen och så gör vi det och det är 

roligt”; ”vi gör det vi vill göra och sen så om vi måste göra någonting så gör vi det”; ”det 

brukar vara roligt”; ”ibland så ville jag göra någonting av de där aktiviteterna och det var 

roligt”. Det visar att vuxna förbereder aktiviteter som är spännande och intressanta för 

eleverna, men eleverna sammankopplar inte planerade aktiviteter med egna tidigare 

önskemål. 

 

Ett tredje tema är hur barn upplever sina möjligheter att påverka val av aktivitet. Där skiljer 

sig svaren lite mellan de olika årskurserna. Om ettorna är mer styrda och oftast är med på av 

vuxna planerade aktiviteter, så är treorna mer fria i sina val: ”när jag gick i ettan och tvåan 

och förskoleklassen då fick vi många aktiviteter men nu när jag går i trean då har jag mindre 

aktiviteter”; ”Jag behöver nog inte ge förslag om något vi inte gör, vi gör ju lite mycket här”. 

Förslag till aktiviteter kan presenteras, diskuteras och bestämmas på fritidssamling, klassråd 

eller i samtal med fritidshemslärare. 

 

De hinder som framkommer väldigt tydligt i alla intervjuer är förutsättningarna för själva 

fritidsverksamheten. Eleverna berättar att deras önskemål inte kan uppfyllas på grund av 

personalbrist, tidsbrist eller frånvaro av önskat material. Om önskad aktivitet inte genomförs 
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kan det bero på olika orsaker: ”ibland så beror det på om det är en bra idé, och ibland så är det 

om det fungerar, för ibland finns det ingen tid att göra det”; ”man får välja bland det som 

finns, man kan inte säga till exempel kalkon, om det inte finns kalkon, salami om det inte 

finns salami”; ”om det inte finns någon lärare då får vi stanna inne och inte göra vad vi vill. 

Eller om vi vill gå ut och det finns nån lärare, personal där ute, så kan man se då får vi gå ut”; 

”om pingisrummet är upptaget kan vi inte spela”; ”man väljer någonting att göra av det som 

finns”. Gympasal finns inte så man kan inte köra gymnastik, man kan inte använda mobiler då 

det är mobilförbud på skolan och så vidare. 

 

Rätt miljö skapar möjligheter för fri lek och meningsfull fritid. Eleverna berättar om deras 

favoritplatser: skogen, berget, mysrummet, pingisrummet, en snöbacke framför skolan. De 

platserna skapar rum för fantasi- och rollekar. Men avsaknaden av lokaler skapar hinder för 

aktiviteterna, liksom dålig planering och framförhållning från personalens sida. Om 

pingisrummet eller danssalen är upptaget av en annan grupp kan inte eleverna vara där.  

 

Andra möjligheter att styra och påverka sin dag är samtal och förhandling med vuxna: ”Vi gör 

det ni vill och vi får göra det vi själva vill senare”. Fritidsråd finns inte men fritidsfrågor 

diskuteras ibland på klassrådet berättar informanterna. Ibland röstar man fram några 

aktiviteter, men det är problematiskt för då hamnar några utanför ”det var typ sex tjejer som 

gillar gympa så vi fick spela basket istället”. Ibland presenteras aktiviteterna och eleverna får 

välja om de vill vara med. Eleverna uttrycker en vilja att förhandla och bli tagna på allvar. 

Vuxna ska ”lyssna på våra förslag. Om de tycker att det är bra förslag då får de göra det, och 

om de inte tycker att det är bra förslag då vill vi att de skulle berätta vad, vad heter det nu 

igen, vad själva problemet… varför vi kan inte göra det.” Att bli bemött med respekt är en 

grundläggande rättighet, därför kan fritidshemslärarna leva upp till de demokratiska 

värderingar som samhället bygger på endast genom att lyssna på elevernas förslag och 

diskutera dem på allvar. 

 

Utelek och den fria leken upplevs av eleverna som de aktiviteter de kan påverka mest. Vad 

gäller aktiviteter och teman som planeras av vuxna upplever informanterna att de har ganska 

lite inflytande. De kan ibland komma med förslag - ibland när vuxna frågar, kan man rösta 

fram några favoritaktiviteter, men eleverna upplever inte att de är lika involverade i 

planeringen. ”Det är ju påverka och vara med och bestämma och så, men vuxna bestämmer 

ju”, säger en elev. ”Vi kan påverka och komma med förslag”; ” om barn får bestämma allt blir 
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allt lite kaosigt”. En annan elev säger: ”jag skulle tycka att det var bra liksom om vuxna och 

barnen fick bestämma lika mycket” och en annan elev efterfrågar också mer delaktighet i 

planering av aktiviteter: ”jag tycker att man kan göra så att vuxna bestämmer och barnen kan 

ge förslag”.  

10. Analys 
I enkätsvaren syns det hur stort antal barn det är på fritids dagligen. 118 av 121 barn är på 

fritids och 86 av dem av stannar långa dagar, det vill säga mer än fyra timmar per dag, 

exklusive skoltid. Det ger stöd till den barndomsociologiska forskningen som säger att 

barnomsorg är en del av den moderna barndomen. Det bekräftar den enorma betydelse som 

fritidsvistelse har för barns tillvaro, psykosociala, kunskapsmässiga och personliga 

utveckling. 

 

Studien undersöker vilka tillvägagångssätt som finns för barn att påverka utformandet av dag- 

och veckoschemat på fritids. Svaret är att de inte är många. Det största alternativet som 

framkommer i enkätsvar och intervjuer är deltagandet i klassrådet med egna förslag om 

aktiviteter och arbetsschema på fritids. Men det är bara 25 % av alla enkäter som visar att 

möjligheten används av eleverna.  29 av 121 elever svarade "alltid” eller ”ofta" på frågan om 

hur ofta fritidsärenden tas upp på klassrådet. Det är flest barn i två klasser som avsätter tid på 

klassrådet åt fritids. 22 elever svarade ”aldrig” på samma fråga och 20 svarade ”vet ej”. Den 

andra verkande möjligheten är ett direkt samtal med fritidsläraren. Denna modell kan stödjas 

av det socialkonstruktionalistiska perspektivet (Berger & Luckman, 2011), som säger att 

verkligheten utformas genom ständiga förhandlingar av villkor och förutsättningar. I en 

intervju berättar eleven att hen förhandlar möjligheter att syssla med sina favoritaktiviteter 

genom att först delta i de planerade aktiviteterna, den andra eleven påpekar att det bara är att 

gå och fråga en vuxen för att börja med en önskad aktivitet, som till exempel pärlplattor.  

 

Förutom har två andra alternativ för att påverka utformande av dagen kommit upp i 

intervjuerna - samlingsstund på fritids och önskelappar som elever skriver och lämnar till 

fritidshemsläraren. De alternativen kan platsas som elevdemokrati och har en viktig plats för 

elevernas möjligheter att vara deltagande i planeringen. ”För barn och unga kan det röra sig 

om att vara delaktig gällande aspekter i det egna livet, eller att vara involverad i exempelvis 

planering, utformning, eller kanske utvärdering av specifika tjänster i egenskap av 
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konsument”, skriver Eliasson (2010, s. 28). Både barn och vuxna hittar nya modeller att 

utveckla demokratiska processer på fritids och skapar egen fritidsverklighet.  

 

Av organiserade former av elevdemokrati är det bara klassråd som förekommer på skolan där 

undersökningen har pågått. Under klassrådet har elever i några klasser som rutin att ta upp 

fritidsfrågor. Eleven som intervjuades förklarar att under klassrådet skriver man på tavlan alla 

punkter som ska tas upp och att en av punkterna alltid är fritids. Då diskuterar man vad som 

ska göras, vilka aktiviteter som ska planeras in och så vidare. Den andra eleven berättade att 

på fritidssamlingen har fritidspersonalen som rutin att berätta om planerade aktiviteter och 

elever kan komma med förslag om andra aktiviteter och framförhandla egna önskemål.  Enligt 

de intervjuade barnen framförhandlar elever sina önskemål i samtal med fritidspersonal, under 

samlingar, efter att deltagit i planerade aktiviteter, under klassråd. Men det vanligaste enligt 

intervjuarna är att bara gå och prata med fröken.  

 

Alla intervjuade elever berättar om de reella möjligheterna att påverka dagens aktiviteter på 

fritids och arbetstema genom samtal med vuxna. Eleven i årskurs tre påpekar samtidigt att 

förutsättningarna spelar avgörande roll i hur hens önskemål blir mottagna. Förutsättningar i 

form av personaltäthet, lokaltillgång, planering och framförhållning från fritidspersonalens 

sida med mera kan påverka bemötandet av elevens önskemål och förslag. ”En önskvärd 

interaktion mellan barn och vuxna handlar även om att man tillsammans skapar mening i 

tillvaron exempelvis genom samtal”, skriver Eliasson (20, s. 22). Då är det viktigt att vuxna är 

närvarande och lyhörda. Vem bestämmer att en aktivitet är meningsfull? Är det vuxna, som 

oftast prioriterar kunskapsutveckling och lärande, eller är det själva barn, som fritids 

egentligen är för? Enligt intervjuade elever kan vuxna värdera elevernas förslag. ”Ibland så 

beror det på om det är en bra idé”, berättar en elev om sina förslag till aktiviteter. I 

intervjuerna finns några trådar som träder fram som det viktigaste för barnen under 

fritidstiden: rekreation, skapande av sociala relationer, ”roligheter”, den fria leken med fantasi 

och skapande av egna världar.  

En annan aspekt som kom fram i de tre intervjuerna är skillnaden mellan hur barn i olika ålder 

upplever sina möjligheter att påverka fritidsplanering. I analysen av intervjusvaren kan 

pendelrörelser som hermeneutik lyfter fram ses, nämligen rörelse mellan del och helhet. 

Eleven i årskurs ett berättar om mer styrda dagen, då vuxna kommer med förslag om 

planerade aktiviteter och i stort sätt informerar barn om hur dagen kommer att se ut. "Vi gör 
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det vi vill och sedan det vi måste göra", berättar eleven i årskurs ett.  I årskurs två är det mer 

fritt och barn bestämmer själva vad de vill göra, till exempel åka pulka eller rita, men vuxna 

finns fortfarande med och bjuder in barn till olika aktiviteter. I årskurs tre är det ännu friare 

och eleven påpekar själv att "när jag gick i förskoleklassen, ettan och tvåan, var det många 

fler planerade aktiviteter, medan det är friare nu i årskurs tre och det är jättebra". Det visar 

möjligen på barnens mognad och förståelse för hur demokratiska processer går till. Å andra 

sidan kan det visa på barnens kunnighet att framförhandla sina önskemål till vuxna. Då kan 

det vara ett tecken på exkludering i demokratiska processer av elever som inte nått en viss 

mognad. Eller ett tecken på utveckling och lärande då elever tar till sig och lär sig att behärska 

demokratiska färdigheter i praktiken. Detta resultat ses inte lika tydligt i enkäterna, eftersom 

sekvenser av positiva svar – alltid eller ofta, gentemot negativa svar - aldrig eller sällan, är 

nästan identiskt mellan de olika klasserna. Ungefär hälften av barn i alla klasser svarar 

positivt respektive negativt på frågan om hur de upplever att de kan bestämma på fritids. Här 

nyanserar kvalitativ data från djupintervjuerna resultatet från kvantitativ data, 

enkätundersökningen. Kvantitativa data i enkäter berikar kvalitativa data i intervjuerna och 

vice versa. Studiens resultat i sin helhet pekar på att ålder kan vara en medverkande faktor i 

elevernas förståelse och upplevelser av demokratiska processer på fritids. 

 

Om man går tillbaka till den definition av delaktighet och inflytande som används i studien 

(Eliasson, 2010), visar det sig att elever i årskurs ett har inflytande på verksamheten med sina 

förslag och förhandlingar och elever i årskurs tre är mer delaktiga och aktivt handlande i de 

demokratiska processer som styr planering av dagen på fritidshemmet. ”Delaktighet innebär 

för oss att vara med i processen till skillnad från att stå vid sidan om och påverka, vilket kan 

få en prägel av godtycklighet och risken då att man är med på vuxnas villkor” (Eliasson, 

2010, s. 27). En elev i årskurs två uttrycker det i intervju "det är ju att påverka och vara med 

och bestämma och så, men vuxna bestämmer ju". Med inflytande menas att barn ”har en reell 

möjlighet att påverka sin situation”, skriver Eliasson (2010, s. 27). Ett syfte med barns 

delaktighet är att barn ska passa in i samhället och att barns makt gentemot vuxna ska öka 

(ibid). Det gör fritidshemmet till en gällande arena för barns demokratiutförande och 

deltagande i levande demokratiska processer. 

 

I analysen av intervjuresultaten framgår det tydligt att barnperspektivet tar över barns 

perspektiv just i intervjuutföranden. Barnperspektiv "står för ett utanförperspektiv, medan 

barns perspektiv är ett inifrånperspektiv, det vill säga hur barn själva tänker, tycker tror, säger, 
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erfar och känner” (Brodin, 2008, s. 32). Forskarens brister i intervjutekniken gör att barns röst 

hörs mindre än forskarens, det försvagar resultaten. Barnperspektiv handlar om ”att fånga 

barns röster och tolka dem” (Eliasson, 2010, s. 22-23). Forskaren har inte lyckats med att 

fånga barns röster på ett mer utförligt sätt utan har ställd ledande frågor och varit förhastad 

med att komma med egna synpunkter istället för att tålmodigt invänta elevernas svar. Detta 

trots att forskningsområde är väl känt för informanter och de har mycket kompetens inom 

fritids lyckades inte forskaren ”skapa en situation där informanternas kompetenser kommer 

till sin rätt och känns meningsfulla för dem” (Johansson, 2013, s. 205). Detta gör studies 

resultat fattigare. 

 

Studien kan inte påvisa att det finns ett samband mellan organiserade former av elevdemokrati 

och barnens upplevelse av delaktighet och inflytande på fritids. I de klasserna där klassrådet 

förekommer regelbundet en gång i veckan och de klasserna där klassrådet uteblir är resultatet 

av barns upplevelse av sitt inflytande på fritidsplanering jämna. I klass 2a tar man upp 

fritidsfrågor regelbundet på varje klassråd och det är endast ett negativ svar på frågan om du 

är med och bestämmer på fritids. Men det är samma antal negativa svar på samma fråga i 

klass 3a, där fritidsfrågor inte tas upp regelbundet på klassrådet. I klass 3b upplever minsta 

andel elever att de är med och bestämmer på fritids. Här har 40 % av eleverna svarat ”ibland” 

på frågan om de tar upp fritidsfrågor på klassråd och 40 % av eleverna svarat "vet ej", det kan 

betyda att frågan inte tas upp eller elever inte är medvetna om sina möjligheter att påverka. 

 

Ett resultat som tydligt syns i enkätsvaren är vilka delar av fritidsverksamhet eleverna kan 

påverka (diagram 1-5). Om platsen för egen lek och val av lekar på uteraster kan väljas av 

många, verkar val av leksaker, utflyktsmål och planerade aktiviteter mindre möjliga. En av de 

möjliga orsakerna kan vara skolans ekonomiska och materiella förutsättningar som påverkar 

fritidsverksamheten. Man kan inte välja att gå på teater, bio eller ett betalt museum till 

exempel, eftersom det är många elever och det kostar en hel del. Inköp av leksaker och 

material görs inte med barnens önskemål som grund utan planeras oftast uppifrån och 

påverkas även det av ekonomin och utbudet hos de olika försäljarna av pedagogiskt material. 

Ekonomin är en av faktorer som påverkar möjligheter och hinder för elevinflytande. Men 

resultatet av de olika delar av fritidsverksamheten som barn har inflytande över visar också på 

vilka förväntningar vuxna har på elever. Vilka beslut överlämnas åt elever eller åtminstone i 

vilka beslut elever görs delaktiga. När kommer barnens kompetens in i bilden? Är eleverna 

inte tillräckligt kompetenta för planering av materialinköp eller utflyktsmål? 
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Liknande resultat ses i intervjuerna, där det tydligt framkommer att barnens önskemål inte 

prioriteras högst på fritidspersonalens agenda. Allt kan komma i vägen för barnens val – 

lokalbegränsningar, otillräckligt med personal, tidigare planerade aktiviteter, arbete med 

arbetstema på fritids eller tidsbrist. Vilka beslut överlämnas till eleverna? Enigt de intervjuade 

eleverna är det utelek och den fria leken som de kan påverka mest. Planerade aktiviteter och 

arbetstema på fritids har eleverna ganska lite inflytande över, enligt informanterna. De 

upplever mest att de kan föreslå eller rösta fram en favoritaktivitet, men deltar inte i den 

långsiktiga planeringen på fritids. Då är frågan om fritidspersonalen räknar med elevernas 

egen kompetens? Inte alltid enligt intervjuade elever, då deras idéer får värderas av 

fritidspersonalen: ”ibland så beror det på om det är en bra idé, och ibland så är det om det 

fungerar, för ibland finns det ingen tid att göra det”, berättar en av informanterna. I enkäterna 

visar svaren på frågan om vuxna lyssnar på barnens önskemål och gör en aktivitet som barn 

önskar sig på en obalans. 52 elever svarar positivt på frågan att de blir lyssnade på och 66 

elever svarar negativt, att vuxna sällan eller aldrig lyssnar på deras önskemål. Det visar att 

barnens egna resurser och möjligheter inte tas till vara och enligt Brodin (2008, s. 205) är det 

just elevernas egna resurser och möjligheter som är utgångspunkt för vidareutveckling.   

 

Barnen upplever dock att vuxnas styre har sina fördelar och att aktiviteterna brukar vara roliga 

och då behöver man inte föreslå andra aktiviteter. Det kan vara ett tecken på att vuxna 

planerar efter barnens tidigare önskningar, men medvetandegör inte elever om det. Därför får 

inte eleverna möjlighet att sammankoppla just deras personliga samtal med fritidslärare, 

diskussioner under ett klassråd eller fritidssamling tidigare i veckan och inplanerad av vuxna 

aktivitet eller arbetstema. I enkäterna kan resultaten jämföras med svar på frågor om 

planerade aktiviteter. Här antalet negativa svar – aldrig, är sex av 112. Det visar att eleverna 

aktivt deltar i aktiviteterna förberedda av vuxna. Här syns dock en reell skillnad vad gäller 

olika åldrar, eleverna i årskurs ett och två visar på betydligt högre sekvens av positiva svar än 

eleverna i årskurs tre (Bilaga 3, Enkätssammanställning). Det kan återigen peka på ålder som 

en av de avgörande faktorer för hur fritidsdemokrati fungerar i praktiken och upplevs av 

eleverna. De yngre eleverna är mer mottagliga för vuxnas förslag och de äldre fritidseleverna 

väljer oftare att göra något eget istället för att delta i vuxnas planerade aktiviteter. Samtidigt är 

fritidsverksamheten vardaglig arena för ömsesidigt berikande processer där vuxna och barn 

kan komma med egna kompetenser och skapa en meningsfull fritid (Hallden, 2005, 

Johansson, 2013) och lära sig demokratin i praktiken. Fritidshemmet har ett syfte enligt 
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Läroplanen att främja och sätta ord på de demokratiska processer som elever deltar i, att 

medvetandegöra dem om deras möjligheter att påverka sin vardag.  

11. Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
Syftet med denna studie är att undersöka barns egna upplevelser av delaktighet och inflytande 

på fritidshem. Studien undersöker möjligheter och hinder som finns för barn för att skapa en 

meningsfull fritidsverksamhet. 

 

Som Hallden (2005) skriver är fritidsverksamhet en del av den moderna barndomen. Barn i 

åldrarna sex till tolv år vistas dagligen på fritidshemmet och möter fritidspedagoger och 

fritidshemslärare under större delen av sin dag i skolan och på fritids. Det gör fritids till en 

viktig plats för elever där de kan utveckla kunskaper, skaffa nya erfarenheter, bygga sociala 

relationer och inte minst att prova demokratiska färdigheter i verkligheten. 

Enligt socialkonstruktionalismen är människa en aktiv skapande varelse som deltar i 

kommunikativa processer då verkligheten skapas och återskapas mellan människor i en 

pågående process (Berger & Luckman, 2011). Människa påverkar verkligheten samtidigt som 

hen påverkas av den. Elever, pedagoger, miljö, ekonomiska och andra förutsättningar spelar 

roll när den enskilde unika verksamheten tar form. Barnens kommunikativa förmågor 

utvecklas i samspel med ansvariga pedagoger och skolkamrater. De kommunikativa 

förmågorna hjälper eleverna att delta i demokratiska processer på fritids, förhandla sina 

villkor, och önskemål. Personalens gensvar på barnens önskemål och frågor utvecklar eller 

bromsar elevernas kommunikativa utveckling. Här syns den hermeneutiska spiralen som 

skapas i den kommunikativa processen (Thomassen, 2008, s. 101) då en “ny mening uppstår i 

en pendelrörelse fram och tillbaka” här är rörelse mellan elevernas demokratiska färdigheter 

och kommunikativa förmågor å ena sidan och fritidspersonalens demokratiska färdigheter och 

kommunikativa förmågor å andra sidan. Verkligheten byggs i samspel mellan alla parterna. 

Studien visar på skillnader mellan hur barn i olika åldrar med olika demokratiska kompetenser 

deltar och upplever sina möjligheter att delta i demokratiska processer i skolan. Det betyder 

att fritidsläraren ställs inför en utmaning – att skapa förutsättningar för att inkludera alla barn i 

de demokratiska processerna, oavsett barnets ålder eller barnets vana att delta i sådana 

processer.  

Socialkonstruktionalism studerar processer genom vilka människor skapar sin verklighet. 

Processer då olika sociala fenomen formas, institutionaliseras och integreras i traditioner och 



33 
 

  

samhällets grundvärderingar. Fritidshemmet med sin enorma påverkan på den enskilde 

eleven, hela gruppen spelar en stor roll för implementering av demokratiska normer, 

värderingar och färdigheter hos de kommande generationerna av medborgare. Det är ett av 

syften som stor i Läroplanen för fritidshemmet. 

Enligt Falkner och Ludvigsson (2016) är delaktighet på fritids ett av de  aktuella områden för 

fritidshemsforskning. Författarna nämner fritidshems potentiella didaktik, ”där elever och 

lärare utmanar fixerade betydelser och gemensamt utforskar vilka kunskapsmöjligheter som 

kan finnas” (Falkner & Ludvigsson, 2016, s. 13). Denna studie visar att barn framförhandlar 

egna villkor och egna önskemål, samtidigt som eleverna deltar i vuxna styrda planerade 

aktiviteter. Studien visar i enighet med tidigare forskningens resultat att barn framförhandlar 

möjligheter för eget lärande genom att utveckla fritidshemslärarnas kunskapserbjudanden. 

Det är dock viktigt för elever att ha en frihet under fritidstiden för att egna sig åt något som är 

meningsfull för dem. Favoritaktivitet är en indikator för elever att känna meningsfullhet. En 

aktivitet som elever är bra på eller vill utveckla. Det kan vara allt från att spela fotboll eller 

dansa till att utveckla tekniken att rita smilisar eller att stå på händer. Sådana spontana 

aktiviteter bygger inte endast på elevernas egna erfarenheter och förkunskaper utan också på 

samspel med varandra och situationer när elever lär av varandra nya färdigheter och 

kunskaper. Det tar tankar till begreppet det kompetenta barnet. Brodin (2008) skriver att 

barnens egen kompetens och tidigare erfarenheter är en grund för vidare kunskapsutveckling. 

För vuxna blir det återigen en viktig uppgift att se barn, lyssna på dem och ta deras idéer och 

förslag på alvar för att skapa kreativa och lustfyllda inlärningssituationer. Här kommer också 

frågan om hur vuxna ser på eleverna? Vilka krav och förväntningar har fritidshemslärare på 

sina elever? Vilka beslut inbjuds eleverna delta i? Studien visar att kortsiktiga planeringar och 

dagliga lösningar är de beslut som barnen får delta mest i. Å andra sidan har 

fritidsverksamheten en speciell natur, då inlärningen är och måste vara enligt Läroplanen 

situationsbaserad och grupporienterad. Det vill säga att pedagoger på fritids uppmanas fånga 

tillfälle i akt och bygga nya kunskaper med avstamp i gruppens intresse och dagens tema. Det 

ska dock inte hindra fritidspersonalen att involvera elever till exempel i mer långsiktiga 

planering, materialinköp eller utformande av fritidshemmets fysiska miljöer. Här kommer de 

ekonomiska och strukturella hinder i vägen för verksamheten. 

Studien visar att strukturella hinder är vanliga för fritidsverksamheten. Elvstrand (2009) lyfter 

fram de strukturella hinder som fritidshemslärare möter dagligen. De gör att 
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fritidspedagogerna är tvungna att ägna mesta delen av sin tid åt att lösa de strukturella hindren 

och organisera elever. Studien stödjer denna slutsats, först och främst i resultaten av 

djupintervjuer. Elever berättar att deras förslag inte kan genomföras på grund av lokal eller 

personalbrist – strukturella hinder, eller materialbrist – ekonomiska hinder. I enkäterna 

framkommer ekonomiska hinder när eleverna svarar på frågor om sina upplevelser - de kan 

till exempel bestämma över platsen för fria leken eller utelekar(gratis aktiviteter), men har 

ingen inflytande över leksaksinköp eller utflyktsplanering till ett museum, en teater eller en 

konsthall.  

Elvstrand (2009, s. 49) skriver vidare att fritidshemsläraren ställs inför ett dilemma mellan 

”frivillighet, meningsfullhet, inflytande och delaktighet”. Studien lämnar fritidshemslärarens 

villkor åt sidan och utforskar fenomenet delaktighet och inflytande på fritids utifrån barns 

perspektiv (Brodin, 2008). Studien kommer fram till att barnen upplever sin vistelsetid på 

fritids meningsfull, de kan ägna sig åt sina favoritaktiviteter dagligen, de deltar i vuxnas 

planerade aktiviteter och sätter sin fria tid med möjligheter att bestämma själva över sina lekar 

och sysselsättningar högst på listan. Det som upplevs problematiskt av elever är att vuxna inte 

tar dem och deras önskemål på alvar. Samtidigt känner elever förtroende för vuxna och kan 

prata och framförhandla egna villkor som ett steg i den demokratiska processen.  

Studien visar att fritidsverksamhet befinner sig i en zon där förhandlingsprocesser spelar 

viktig roll. Varje enskild fritids är ett fenomen som uppstår med egna regler, vardagsrutiner, 

traditioner. Den styrs av många olika faktorer – som styrdokument, ledningens kompetens, 

personalens kompetens och täthet (vilka också beror i stort sätt på ledningens kompetens). 

Fysiska förutsättningar som lokaler och material påverkar också hur fritids formas. Men det 

viktigaste faktor är den mänskliga faktorn som skapar individuella skillnader på diverse 

fritids. Varje elev och varje gruppsamansättning i samspel med vuxna och andra elever formar 

det unika fritidshemmet. Barnen på fritids spelar roll. Det är deras vardag, det är plats där 

”livet levs”, som Hallden (2005) skriver i sin debattartikel. Barn som fritidsskapare, är de 

aktiva aktörer som förhandlar egna villkor och formar fritids. Men barn måste bli hörda, 

annars blir det som en elev uttrycker i intervjun: ”Det är ju påverka och vara med och 

bestämma och så, men vuxna bestämmer ju”. 

Utifrån studiens resultat kan följande frågor vara intressanta at undersöka vidare: 



35 
 

  

1. Vikten av att utforska demokratin tillsammans med barnen. Om vuxna planerar 

fritidsaktiviteter och arbetstema på fritids efter elevernas önskemål utan att förklara 

det för eleverna, är elever medvetna om sin reella inflytande på fritidsplanering?  

2. Vilka beslut överlämnas åt elever eller åtminstone i vilka beslut gälande 

fritidsplanering görs elever delaktiga. När kommer barnens kompetens in i bilden 

under planering av fritidsverksamhet?  

3. Vilken roll spelar barnens mognad och förståelse för hur demokratiska processer på 

fritids går till. Kan mognadsnivå vara en avgörande faktor i exkludering av yngre 

elever ur demokratiska processer på fritids? 
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Bilagor  

1. Missivbrev till vårdnadshavare 
 

Hej!  

Jag heter Lisa Sapan och arbetar på fritids på M-skola med barn som går i förskoleklass. 

Samtidigt studerar jag till lärare med inriktning mot arbete i fritidshem på Södertörns 

Högskola. Nu är jag inne på min femte och sista termin och skriver en examenarbete där jag 

vill undersöka hur barn uppfattar att de kan komma till tals och bli hörda av pedagoger på M-

skolans fritids, hur barn tänker kring delaktighet och inflytande i vår verksamhet. För att 

kunna ta reda på detta kommer jag att besöka klasserna 1 till 3 och genomföra ett kort 

enkätundersökning i samråd med klassens lärare. Resultat av enkätundersökningen kommer 

användas som underlag för kvalitetsarbete i vår verksamhet. All data som samlas in kommer 

behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna knytas till något barns namn. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig: 

lisa….@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Sapan 

05.03.2018 
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2. Enkät 
 

 

 

 

 

 

Enkät 

Får du vara med och bestämma på fritids? 
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Del 1 Bakgrundsfrågor 

1. Jag är   

a) En flicka 

b) En pojke 

c) Jag är mig själv 

d) Vill inte säga 

 

2. Jag går i 

a) 1:an 

b) 2:an 

c) 3:an 

 

3. Jag är på fritids 

a) En dag i veckan 

b) Två eller tre dagar i veckan 

c) Varje dag 

d) Aldrig 

 

4. Jag brukar vara på morgonfritids innan skolan börjar 

a) En gång i veckan 

b) Två eller tre dagar i veckan 

c) Varje dag 

d) Aldrig 

e) Vet ej 

 

5. Jag brukar stanna tills fruktstund på fritids 

a) En gång i veckan 

b) Två eller tre dagar i veckan 

c) Varje dag 

d) Aldrig 

e) Vet ej 

 



Del 2 Elevdemokrati 

6. Vi har klassråd i min klass 

a) En gång i vecka  

b) En gång i månad  

c) En gång om året  

d) Aldrig haft ett klassråd 

e) Vet ej 

 

7. Vi har fritidsråd på min fritids 

a) En gång i vecka  

b) En gång i månad  

c) En gång om året  

d) Aldrig haft ett fritidsråd 

e) Vet ej 

 

8. Under våra klassråd pratar vi om fritids, det som är bra på fritids och det som är dåligt 

och det som kan bli bättre 

a) Varje gång 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

e) Vet ej 

 

9. Vi har en önskelåda/tavla på vår fritids där vi kan skriva våra förslag och önskemål. 

a) Ja 

b) Nej 

c) Jag önskar att vi hade en 

d) Vet ej 

 

10. Om jag har önskemål/förslag på någon aktivitet kan jag prata med en vuxen på fritids 

a) Varje gång 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 
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11. De vuxna lyssnar på mina förslag/önskemål och gör den aktivitet som jag önskar 

a) Varje gång 

b) Oftast 

c) Ibland 

d) Aldrig 

Del 3 Mina upplevelser 

12. Min favorit aktivitet på fritids är (här kan du välja många svar  ) 

a) Pyssla 

b) Rita 

c) Bygga med lego, plus-plus, kaplastavar 

d) Origami 

e) Baka 

f) Dansa 

g) Läsa 

h) Spela schack 

i) Leka fritt 

j) Leka med dockor 

k) Leka med bilar 

l) Leka ute 

m) Fotboll 

n) Pärlplattor 

o) Armband och halsband 

p) Sy och/eller virka 

q) Klippa och klistra 

r) Annat _____________________________________________________  

 

13. Jag gör det jag tycker mest om, min favoritaktivitet på fritids 

a) Varje dag 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 
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14. Jag är med på det aktivitet som vuxna har planerat för dagen 

a) Varje dag 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

e) Vet ej 

 

15. Jag får bestämma platsen var jag ska leka eller jobba under fritids 

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

 

16. Jag får vara med och bestämma vilka planerade aktiviteter vi ska ha på fritids 

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

 

17. Jag får vara med och bestämma vilka leksaker vi ska ha på fritids 

a) Alltid  

b) Ofta  

c) Ibland  

d) Aldrig 

 

18. Jag får vara med och bestämma vilka utflykter vi gör på fritids under loven 

a) Alltid  

b) Ofta  

c) Ibland  

d) Aldrig 

 

19. Jag får vara med och bestämma vilka lekar vi leker på uteraster på fritids 

a) Alltid  
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b) Ofta  

c) Ibland  

d) Aldrig 

 

20. Jag känner att jag är med och bestämmer på min fritids 

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

 

21.    Oj! Jag kanske har missat något viktigt?! Här kan du skriva en egen 

kommentar 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stort tack för din hjälp och dina svar på mina frågor! 
Lisa 
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3. Enkätssammanställning 
 
3 B 
 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 

1f3 C a c a e c c a a a a a c c d a a 

2f3 C c d a e e e a c a c c c c d a a 

3f3 C d b a e e a a c b c a d c d b b 

4f3 C b b a e e b b c b b b d d d c c 

5f3 B d b a e c a c d c d c d d d b c 

6f3 B d b a e e b d b c b b d d d d c 

7f3 B d d a e c d d d c e c d d d d d 

8h3 A d d a d c d d c a c b c d d c c 

9h3 C d c a d d b d d a b d d d d b d 

10h3 C d c a d c c d d c c a d d d d d 

11h3 C d e a d a - - b a c b d d d b d 

12p3 B d d a e c c d c b a b c d d d c 

13p3 D d d a e e d a a b e c c d d c c 

14p3 B d d a d d c c c a e d d d d b b 

15p3 C d d a e e d a c c c a c c d b b 

                  

 
3 A 
 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1h3 C d d a e c d b b cdin b b a c b d b a 

2h3 C a d a e c d b c cdghik b a b c c b c a 

3h3 C c a a d c b a c cdeflm b c c a c c b b 

4h3 C a b a d c c c c abgiq a c a c b c c b 

5h3 C c e a d d b b b efr b c c b c b c c 

6h3 C e d a d e b c c cehipr c c c c c d b c 

7h3 C c b a e c c b a cimr a b a b d d d c 

8h3 C d a a d b b b b cil b b b c a d b c 

9h3 C b d a e b c b b i b b c d c d d c 

10h3 C b a a d c c c d abdegilpr c c c c d d c c 

11h3 C b a a d c c c c efpr c b b c d d b c 

12h3 C d b a d e c c c bci a c b d d c d c 

13h3 C c d a e b b c b befgim b b c b c c c b 

14h3 B b b a e c d b d abefgijlnq b c c c b d b b 

15h3 C d b a d c b c c adefip c c c d d d d d 

16p3 C e c a d c b c b chimr a e b b c c a a 

17f3 B d e a d c c a c Abdefgil+ a b a c b d b a 

18f3 C c a a d c c a b Abdegio+ b c b b b a b b 

19f3 B d d a e c b c c aei b c c b b b c b 

20f3 C c d a d b b b b adefgiopr b b b b b d b b 
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21f3 B c d a e e b c c abeir b c c c b d c c 

22h3 B d b a e c b a b eflp a b b c c c b b 

 
2 A 
 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1h2 C e e a d c a c c bf a a c a d d d d 

2h2 C c e b d a b a a m a a a a a d a a 

3h2 C d e e e a c c c abefnopq b a b b d d a b 

4h2 C a a a - e e a a i b a a c b d b b 

5p2 C a d e e b b a c Abceilm+ b a c d b a a a 

6p2 C c d e e b b b b glmr a b b c d d a b 

7p2 C d d a e a b c b beilmr a b b d d d b c 

8p2 C c e a e a b c c i b c c c d d c b 

9p2 C d e e d e c d d dl a e c d d d a c 

10p2 C d d e d c d a c bdhim c e a c a c a c 

11p2 C a b a e c a a b m a b c d c d b c 

12f2 C a e e e e d c c i d c c a c c c c 

13f2 C e c a d a d a c er c c c c c d c c 

14f2 C d b e e e c c b i b a c d d d c b 

15f2 B c b a e e b a a e c b a b d d b b 

16f2 C e b a e b b d c Abdefgh+ b a b d c c b b 

17f2 C d c b e a b a b aeflnopq b a a b c d c b 

18f2 C b b a d a c a b eiglopg b - - - - - b a 

19f2 C e e a e e d b b abinopq a b a c b c b a 

 
2 B 
 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1h2 b d d b d e c c c Adefgil+ b b c c d d d c 

2h2 c d d b c d b c c abn b b c b c d c b 

3h2 b e e e d e b d b Abcdeh+ a a b c d c c d 

4p2 c d d b e d b c d m c b c c d d c b 

5p2 c d e - d d b c d bdeiq b c c c d d c b 

6p2 c b c b e d c a b Aceilm+ b b c c c d c b 

7p2 c b d b e d b c c bdlmpq b b c c c d b c 

8p2 c c b b d d c a C lmr a c c c d d b c 

9p2 c d d e d e d b b Bcdegh+ b b c c d d c c 

10p2 c b d b d d b c c m a d c c d d c c 

11p2 c d a b d d c a c Abcdefi+ b b d b d d d d 

12p2 c a d b e d c b c Abcdef+ b c c c c b b d 

13f2 c b b b d e b c b Abdefi+ a a c c d d c c 

14f2 c e e b d d b c b Abdef+ a a c a d d c c 

15f2 c d d b d d c b c Abdef+ c c b b d d c c 

16f2 c a b b d d c d c Abdefi+ a c c c d d b c 

17f2 c b e b d d d c b Abilo+ b b c c d c c c 
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18f2 c e b b d d c a b Abdefin+ b b b c b c b b 

19f2 c d a b e d c b c abdefiq b b c c c d c b 

20f2 c a b b e d c c c Abdefh+ b a c c c c b b 

21f2 d b d b e d c c d Abdlin+ c d c c d b c a 

22f2 c d b b d c c a b Abdefil+ b b c b c d b a 

1 A 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1p1 c a d a d a b C a hi a a a c c c b d 

2h1 c b d a d a c c C e c c c c d b b c 

3h1 c d e a d a b c c efgi c c b c b d c c 

4h1 b d a a e a c b c r a d a c d c c c 

5h1 b b c a a c c c c r a d c b d c c c 

6h1 c d e a d a c a c i c e c d a c b c 

7h1 c c e a d a b a a Aeilno+ c c c c b d c b 

8p1 c c c a d c b d a ber b b b d a d b d 

9p1 c e a a d a b c b abfil a c c c b d b c 

10p1 c d a a d a b c c m b c c c c c c c 

11p1 b b a a d a b c d bmn b c b c d d b c 

12p1 c b d a d a b c c him b e c d c d a c 

13p1 c d d a d c c b a h a b b c c c c b 

14p1 c a c a d a d a a b a a c d b d a a 

15p1 c b b a d a c d c filmr c c c c c b d a 

16f1 c a b a d a b d d bemp c d b d c d c d 

17f1 c d c a d a b b c befgin c c c d b b b c 

18f1 c c b a d a c c c er c c b d d b c c 

19f1 c d b a d a c c d abefip c b c d d d b b 

20f1 c b a a d a c c c befir c c c c b c c b 

21f1 c c b a d a b b b befgn a c c c d c c b 

22f1 c d d a - a b a a f a b c d c b a a 

 
1 B 

N1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1h1 c e d a d c c c c Absdef+ a b b d d b b a 

2h1 c e e a d e c - - hi a c b d d d a b 

3h1 c d d a d d c a a Abdef+ a b b c d c c b 

4h1 b e e e d e b b - Cfghlm+ b a a c c c c b 

5h1 b d e a d b c b b fijpr b b c c c d c c 

6h1 c e e a d e d c d behilmp c e c c b d c c 

7h1 c c d a d c b c b Abefgn+ b b b d d c d d 

8p1 c b d a d c b d d hilm a a b d d d d d 

9p1 c c c a d c c c a Absd+ a a a a c d c c 

10p1 c c d a d c c d b abir b c b b d d b b 

11p1 c c d a d c c c d ehim b c c c d d b b 

12p1 c c e a d c b c a cr a a a a a a b a 

13p1 c e d a d e b a a fhilm - c b c c c a a 

14f1  c c c a d a b a b aeg b a b d d c a d 
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15f1 c d a a d c c b d Abdefi+ b c d d b d d d 

16f1 c b b a e e d a a Abefgn+ b b a c d b b c 

17f1 b d - a d c b b b no b c c - d d b - 

18f1 c e e a d c d d a abiq a - - - - - c c 

19f1 c b a a d c c c c Aefhij+ c a a d d d a b 

20f1 c b b a d c c c c Abdef+ b b c d d c c b 

21f1 c d b a e d b a b abhmn a a b c c d c a 
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4. Enkätsanalys 
 
121 barn har svarat på enkäter.  

Del 1 Bakgrundsfrågor 

1. Jag är   

e) En flicka: 44 

f) En pojke: 36 

g) Jag är mig själv + d) svarade: 40 

h) Vill inte säga 

 

2. Jag går i 

d) Åk 1: 43 

e) Åk 2: 41 

f) Åk 3: 37 

 

3. Jag är på fritids 

e) En dag i veckan:1 

f) Två eller tre dagar i veckan: 19 

g) Varje dag: 98 

h) Aldrig: 2 

 

4. Jag brukar vara på morgonfritids innan skolan börjar 

f) En gång i veckan:16 

g) Två eller tre dagar i veckan: 21 

h) Varje dag: 21 

i) Aldrig: 47 

j) Vet ej: 15 

 

5. Jag brukar stanna tills fruktstund på fritids 

f) En gång i veckan: 14 

g) Två eller tre dagar i veckan: 29 

h) Varje dag: 14 

i) Aldrig: 40 

j) Vet ej: 21



Del 2 Elevdemokrati 

6. Vi har klassråd i min klass, 1 -0 

f) En gång i vecka: i fyra av sex klasserna är klassråd en gång i veckan, alla barn 

svarat full pott. Antal svar: 90 

g) En gång i månad: 22 

h) En gång om året  

i) Aldrig haft ett klassråd 

j) Vet ej: 8 

 

7. Vi har fritidsråd på min fritids, 1 - 0 

f) En gång i vecka: 1  

g) En gång i månad  

h) En gång om året  

i) Aldrig haft ett fritidsråd: 76 

j) Vet ej: 41 

 

8. Under våra klassråd pratar vi om fritids, det som är bra på fritids och det som är dåligt 

och det som kan bli bättre 

f) Varje gång: 28, (19 av 22 i en klass) 

g) Ofta:1 

h) Ibland: 39 

i) Aldrig: 22 (17 av 22 elever i en klass) 

j) Vet ej: 20 

 

9. Vi har en önskelåda/tavla på vår fritids där vi kan skriva våra förslag och önskemål, 1 

-0 

e) Ja: 4 

f) Nej: 50 

g) Jag önskar att vi hade det: 49 

h) Vet ej: 20 

 

10. Om jag har önskemål/förslag på någon aktivitet kan jag prata med en vuxen på fritids  

1- 0 

e) Varje gång: 32 
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f) Ofta: 23 

g) Ibland: 48 

h) Aldrig: 16 

 

11. De vuxna lyssnar på mina förslag/önskemål och gör den aktivitet som jag önskar, 2 -0 

e) Varje gång: 18 

f) Oftast: 34 

g) Ibland: 49 

h) Aldrig: 17 

 

Del 3 Mina upplevelser 

12. Min favorit aktivitet på fritids är (här kan du välja många svar  ) 

s) Pyssla 

t) Rita 

u) Bygga med lego, plus-plus, kaplastavar 

v) Origami 

w) Baka 

x) Dansa 

y) Läsa 

z) Spela schack 

å) Leka fritt 

ä) Leka med dockor 

ö) Leka med bilar 

aa) Leka ute 

bb) Fotboll 

cc) Pärlplattor 

dd) Armband och halsband 

ee) Sy och/eller virka 

ff) Klippa och klistra 

gg) Annat _____________________________________________________  

 

13. Jag gör det jag tycker mest om, min favoritaktivitet på fritids 

e) Varje dag: 41 
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f) Ofta: 51 

g) Ibland: 27 

h) Aldrig: 1 

 

14. Jag är med på det aktivitet som vuxna har planerat för dagen, 2 - 0 

f) Varje dag: 24 

g) Ofta: 38 

h) Ibland: 42 

i) Aldrig: 6 

j) Vet ej: 8 

 

15. Jag får bestämma platsen var jag ska leka eller jobba under fritids, 2- 0 

e) Alltid: 21, 17% 

f) Ofta: 35, 30% 

g) Ibland: 59, 50 % 

h) Aldrig: 4, 3% 

 

16. Jag får vara med och bestämma vilka planerade aktiviteter vi ska ha på fritids, 3-0 

e) Alltid: 7, 6 % 

f) Ofta: 16, 13% 

g) Ibland: 60, 50 % 

h) Aldrig: 35, 30% 

 

17. Jag får vara med och bestämma vilka leksaker vi ska ha på fritids, 1-0 

e) Alltid: 6, 5 %  

f) Ofta: 20, 17%   

g) Ibland: 36, 31 % 

h) Aldrig: 57, 47 %  

 

18. Jag får vara med och bestämma vilka utflykter vi gör på fritids under loven, 2-0 

e) Alltid: 3  

f) Ofta: 12  

g) Ibland: 27 
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h) Aldrig: 77 

 

19. Jag får vara med och bestämma vilka lekar vi leker på uteraster på fritids  

e) Alltid: 16 

f) Ofta: 44  

g) Ibland: 46  

h) Aldrig: 15 

 

20. Jag känner att jag är med och bestämmer på min fritids 1-0 

e) Alltid: 19 

f) Ofta: 38 

g) Ibland: 47 

h) Aldrig: 16 

 



5. Skriftig tillåtelse från föräldrar att delta i forskningsintervju 
Hej!  

Jag heter Lisa Sapan och arbetar på fritids i M-skolan med barn som går i förskoleklass. 

Samtidigt studerar jag till lärare med inriktning mot arbete i fritidshem på Södertörns 

Högskola. Nu är jag inne på min femte och sista termin och skriver en examenarbete där jag 

vill undersöka hur barn känner och tänker kring delaktighet och inflytande i vår verksamhet. 

Under vecka 11 kommer jag att genomföra ett antal fördjupade individuella intervjuer med 

barn i åk 1 och 3 där barn får möjlighet att berätta om egna uppfattningar och upplevelser 

kring inflytande på fritids. Jag kommer dokumentera materialet med hjälp av ljudinspelning 

och all material kommer att avidentifieras så att det inte kan knytas till ett namn eller klass. 

All data som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och det är bara jag och min 

handledare som kommer ha tillgång till intervjuerna. Ert barn har rättighet att intill den dag 

som arbetet publiceras stoppa sin deltagande i studien. 

 

Jag är tacksam för all hjälp med mitt examensarbete och hoppas på ett gott samarbete. Har ni 

några frågor är ni välkomna att kontakta mig: lisa…..@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Sapan 

Älvsjö, mars 2018 

 

 

 

 

 

✓ Ja, jag ger tillstånd att mitt/vårt barn deltar i studien 

 

Barnens namn 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

Ort/datum 
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6. Intervjuguide 
 

Berätta om din vanliga dag på fritids, hur brukar det gå till? Lite kort. (Du kan börja med 

morgonfritids självklart). 

Meningsfull för barn 
Vad är det bästa stunden för dagen? Vad är din favoritaktivitet.  

Hur känns det för dig när du gör det?  

Brukar du göra det ofta? Varje dag?  

Är det du själv då som väljer att ”sitta och rita”?  

Varför är det viktigt för dig att rita? Hur tänker du då? 

Kommer vuxna och frågar dig om du vill göra något annat? Varje gång? Hur känns det för 

dig?  

Meningsfull för vuxna 
Om vuxna har planerat någon aktivitet och bjuder in alla barn, brukar du vara med? Måste du 

vara med? Vad händer om du inte vill? 

Berätta hur brukar det gå till.  

När vuxna har de planerade aktiviteter vilka brukar det vara?   

Tycker du att det brukar vara roligt? Berätta hur du tänker. 

Om det är ute lek, brukar du vara med? 

Brukar vuxna säga till dig vad du ska göra?  

Brukar du bestämma själv vad just du ska göra? 

Planering 
Vet du hur det går till när de vuxna planerar?  

Hur väljer de aktiviteter, material, leksaker?  

Är det något som ni har önskat er?  

Är det något som de har själva bestämd?  

Vem är det då som bestämmer? Rektor? Läraren? Fritidsläraren? Föräldrar? Barnen? Vad tror 

du? Varför tror du det? (Med hjälp av bilder) 

Möjligheter att påverka 
Om du vill jätte gärna göra något och det inte finns planerad vad gör du då? 

Hur gör du för att vuxna ska lyssna på dina förslag?  

Kan du berätta mer om en sådan situation?  

Kan du ge mig ett exempel?  

Brukar de ta in det du vill i planeringen? 
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Har ni någon speciell rutin för att önska sig något? Kanske en tavla eller en önskelåda? Pratar 

ni på era samlingar om vad ni vill göra på fritids?  

Brukar vuxna lyssna på er? Har ni fritidsråd? Klassråd? Diskuterar ni fritidsfrågor på 

klassråd? 

Kan du prata med vuxna om dina önskemål?  

Styrning/makt 
Vem tycker du bestämmer på fritids?  

(Med hjälp av bilder) När bestämmer vuxna och när bestämmer barn?  

Hur vill du att det ska vara? Varför tycker du det? Kan du förklara hur du tänker? 

 

Hur skulle fritids se ut om barn fick bestämma om allt? 
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