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Anna Karlsson 

Sammanfattning 

Undersökningen i denna studie har avsett att undersöka barns inflytande i fritidshem ur barns 

perspektiv. Genom samtalspromenader som metod har strävan varit att närma sig barnens upplevelser, 

erfarenheter och tankar om sin vardagslivsmiljö. Resultatet visar att barnens inflytande i stor 

omfattning är villkorat med regler och förbehåll varav vissa aktiviteter och material är särskilt 

begränsat. En slutsats är att barns möjligheter till inflytande är beroende av pedagogers barnperspektiv 

samt förmåga och vilja att närma sig barns perspektiv.  
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Förord 

Jag har alltid haft ett intresse för barns möjlighet och tillgång till inflytande i sin vardag innan jag 

började utbilda mig till förskollärare och att arbeta inom utbildningsväsendet. Anledningen till att jag 

valt min studie i fritidshem är på grund av att jag vet så lite om fritidshemmet, men att det är något jag 

alltid förknippat med valmöjligheter, möjlighet till fria aktiviteter samt tillgång till flexibilitet. När jag 

fick möjlighet att följa mina barn ifrån förskolan till förskoleklass som stödlärare klev jag förs första 

gången in i fritidshemmets miljö. Det är utifrån min nya vardagsmiljö samt mitt intresse och 

nyfikenhet som jag vill undersöka barns upplevelser och erfarenheter av inflytande i fritidshem. Jag 

vill tacka min handledare Ingrid Engdahl för hennes fantastiska handledning, med en förmåga att se 

och lyssna till mina ord och tankar och föra dom i rätt riktning. Hennes uppmuntran och inspirerande 

anda har varit ovärderligt. Jag vill även tacka Bashar, min bästa vän. Tack för att du pushat mig och 

stöttat mig helhjärtat. 
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Inledning 

Denna studie handlar om att undersöka barns inflytande i fritidshem, ur barns perspektiv. Genom 

samtal med barnen via promenader i deras fritidshemmiljö har jag önskat närma mig barnens 

erfarenheter och upplevelser samt tankar och idéer om sin vardagsmiljö. Frågor som studeras är, vilka 

möjligheter och hinder till inflytande beskriver barnen samt hur kan fritidshemmets uppdrag och barns 

rätt till inflytande förstås utifrån barnens berättelser. Inom flera forskningsfält framhålls metoden 

samtalspromenader som en möjlighet att forska om barns livsmiljö tillsammans med barn där barnen 

görs delaktiga i processen. Att barnens erfarenheter om sina vardaglivsplatser undersöks i den miljö 

som forskningsfrågan är relaterad till, kan ge möjligheter för barnen att lättare kunna beskriva, då 

platsen väcker minnen, associationer samt känslor.  

Frågor som görs aktuella är, vad menar vi med inflytande? Vad innebär att utgå från barns perspektiv? 

Begreppet barns perspektiv och barns rätt till inflytande och delaktighet har lyfts fram sedan 1980-

talet, inte minst utifrån FN:s barnkonvention (1989) som i artikel 12 beskriver att ”Varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet samt att barnets åsikter skall tas på allvar 

och beaktas ” samt i artikel 3 ” som uttrycker att barnets bästa alltid skall vara i fokus vilket innebär att 

barnen måste göras hörda”. Inflytande som begrepp betonas starkt i skollagen och utgör en central del 

i skolans värdegrundsuppdrag för erhållande och utvecklandet av demokratiska värderingar, vilket 

även ur historiskt perspektiv grundar sig i Sveriges åtagande av FN:s barnkonvention för att skydda 

barnets rättigheter. I läroplanen för fritidshemmet skrivs att fritidshemmets verksamhet skall vara allt 

mer situationsbaserat och intressestyrt för att verksamheten skall vara meningsfull, vilket förutsätter 

att barnens tankar och behov bemöts i största mån. En väl fungerande fritidsverksamhet beskrivs ha 

förmågan att som ett komplement till skolans verksamhet vara flexibel som en kontrast mot den 

inrutade skolvardagen. Inom olika utbildningsformer diskuteras och problematiseras hur, när och vad 

barn ska ha inflytande över, men sällan varför. Begreppet inflytande är omdiskuterat både vad gäller 

definitionen av begreppet, vilket får konsekvenser för tillämpning i praktiken men även hur vi 

tillmäter begreppet betydelse. En kärna i debatten som beskrivs återkommande är hur tillämpning och 

arbetet i praktiken ofta leder till individinriktat perspektiv med betoning på att utveckla elevers ansvar. 

Möjlighet till inflytande ställs då i relation till huruvida pedagoger ser eleven som tillräckligt mogen 

för att kunna ta ansvar. I en studie gjord av Westlund (2011) beskrivs ett exempel på hur pedagoger 

anser sig arbeta med inflytande när barnen får välja aktiviteter utifrån förbestämda val, medan andra 

ser det som delaktighet och deltagande. Westlunds resultat pekar på att barnens inflytande är 

underordnat de vuxnas makt och styrning och att det aldrig handlar om, utan hur det sker. I flera 

studier och rapporter diskuteras konsekvenser av utökade barngruppsstorlekar i avseende på barns 

hälsa och välbefinnande inom förskola/skola med kopplingar till hur barngruppsstorleken påverkar 

elevers möjligheter till inflytande. I Skolverkets stödmaterial Allmänna råd med kommentarer till 

fritidshemmet (2014) talar man om inflytande som centralt relaterat till barns välbefinnande och hälsa. 

I rapporten framhålls även hur fritidtidshem ofta präglas av disciplinära förhållningssätt gentemot 

barn, med ytliga relationer där tillrättavisande och regler är dominerande, även detta som en 

konsekvens av utökade barngrupper. 
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Bakgrund  

Barnkonventionen 

Barnkonventionen (FN, 1989) föreskriver att barnet genom sin position som en egen unik individ med 

inneboende värde, har egna rättigheter i samhället som inte är förhandlingsbara. Barnets rättigheter 

gäller inom alla rum och inom alla institutioner och myndigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar 

som beskriver barnets rättigheter i olika frågor och sammanhang varav fyra av dessa, artiklarna 2,3,6 

och 12 utgör grundläggande principer, vilka skall beaktas i alla avseenden runt barn samt vara 

vägledande i alla frågor rörande konventionen. Artikel 12 i barnkonventionen (FN, 1989) är en av 

dessa grundprinciper och talar om att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet samt att barnens åsikter skall beaktas utifrån ålder och mognad.”. Vidare 

beskrivs i artikel 3 att barnets bästa alltid ska vara i fokus och att en utgångspunkt för barnets bästa, är 

att barn ges möjlighet till att bli hörda samt lyssnade till. Genom detta förtydligas att artikel 12 inte 

bara är ett mål utan även ett medel för att konventionen skall kunna efterlevas. Konventionen har 

därmed bidragit till att stärka ett rättighetsperspektiv på fenomen kring barns inflytande. I den 

allmänna diskussionen med rekommendationer till Barns rätt att höras (Unicef, 2007) förtydligas hur 

barnets ålder inte är något kriterium för om eller hur barnets åsikter skall bejakas. Barnets mognad har 

inte heller en entydig eller självklar definition, utan här betonas vikten av att anpassa sitt 

förhållningssätt till alla barn för att bereda möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter och önskningar 

genom flera kommunikationssätt. Här framhålls dessutom hur detta förutsätter att barnet ges 

tillräckligt med information om det som situationen eller frågan gäller för att kunna ta ställning. 

Barnrättskommittén beskriver även hur artikel tolv inte bör tolkas som rätt till självbestämmande utan 

om barns egna rättigheter som en aktiv medborgare där barnen skall beredas möjlighet att kunna vara 

delaktiga i beslut rörande deras liv (Unicef, 2007).           

Styrdokument 

Såsom beskrivits ovan är en av nyckelstrategin för implementeringen av barnkonventionen att den 

utgör en del i formella styrdokument såsom skollagen och läroplaner. Under kvalité och inflytande i 

kapitel fyra i skollagen, står att ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” (SFS 

2000:800). Fritidshemmet som en plats med stora möjligheter för elevers lärande och utveckling i ett 

helhetsperspektiv, har genom år 2010 skollag och läroplanen LGR11 (skolverket, 2017) stärkts i sitt 

uppdrag. Fritidshemmet omfattas av den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och 

riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i läroplanen Lgr11. Fritidshemmets uppdrag och syfte är att 

”erbjuda eleverna en meningsfull fritid” (Skolverket, 2017a, s. 24) En förutsättning för detta betonas 

vara, att barnen har möjlighet att kunna påverka och vara aktivt delaktig i innehållet och utformandet 

av verksamheten aktiviteter. Här framhålls hur fritidshemmet som ett komplement till 

skolan/förskoleklassen i större omfattning ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat samt att 

elevernas behov, intressen och initiativ ska främjas (Skolverket, 2017a) 

Området i nuläget  

Inflytande och delaktighet som värdegrundsfrågor är inget nytt men fortfarande högst aktuellt. I 

skriften Med demokrati som uppdrag (Skolverket, 2010) problematiseras hur personal i skolan 

beskriver sig sakna teoretisk och praktisk kompetens kring värdegrundsfrågor och hur elevers 

inflytande ofta undermineras av odemokratiska strukturer i skolan som både lärare och elev tycks 

uppleva sig maktlösa inför. I Skolverkets Allmänna råd för Fritidshemmets (2014) beskrivs hur 
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systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemmet är kraftigt eftersatt varvid frågor rörande barns 

inflytande och delaktighet hamnat i skymundan. Det beskrivs delvis som ett resultat av hur skola och 

fritidshem knutits allt närmare då större fokus hamnat på skolans arbete. Fritidshemspedagoger 

beskrivs sakna kunskap om sitt uppdrag och därmed att fritidshemmet allt oftare styrs utifrån andra 

faktorer än styrdokumenten, såsom egna intressen, eller utifrån egna prioriteringar. I Skolverkets 

lägesbedömning (2017b) går att läsa hur antalet inskrivna barn i fritidshemmet har ökat med 45 

procent under tio år, samt att antal elever per grupp i genomsnitt är 40 elever. Samtidigt som detta 

sker, minskar även antalet fritidshem vilket lett till oroväckande tankar (Skolverket 2017b). Folkman 

(2017) beskriver även hon hur stora barngrupper leder till att barnen förlorar sin möjlighet att bli 

lyssnade till och därmed sin möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Skolverkets rapport 

Attityder till skolan (2015) beskriver att elever vill ha mer inflytande än vad de upplever sig kunna få 

påverka, vilket visar på samma resultat som i motsvarande undersökning från 2012. I den senaste 

rapporten från Skolinspektionen (2018) problematiseras hur ett stort antal fritidshem fortfarande 

saknar kunskaper för sitt uppdrag samt hur organisatoriska faktorer och resurser i form av tid, bättre 

ledning, mer utbildad personal inverkar på kvalitetsutvecklingen. 

 

Tidigare forskning 

I databaser har tidigare forskning om barns inflytande i fritidshem samt om barns perspektiv sökts. Till 

detta har sökord som inflytande, participation, influence, school-age educare, leisure time, school, 

fritidshem, använts i flera olika kombinationer. Då forskning som studerat barns inflytande ur barns 

perspektiv i fritidshem är mycket begränsad har även studier som omfattar förskolan och skolan 

kommit att brukas. Till detta har även sökning av rapporter och granskningar från statliga myndigheter 

som lyfter viktiga aspekter för mitt val av undersökningsområde, använts. Till min sökning av 

forskning har framförallt svensk men även internationella källor sökts och använts. 

Lansdown (2005) skriver om barns inflytande och delaktighet i samhället och utvecklar utifrån FN:s 

barnkonvention att barns inflytande och delaktighet i samhället innebär att barn och unga görs 

delaktiga och ges rätten att kunna påverkar frågor som berör deras liv. Lansdown beskriver hur detta 

innefattar allt ifrån att vara delaktig i frågor rörande hemmet, skolan, närmiljön samt vid olika 

kommunala beslut till större samhällsfrågor. Hon skriver att det som står närmast barnens vardagsliv 

här och nu är de frågor som barnen önskar kunna påverka först och främst. Lansdown (2005) utvecklar 

hur vuxna som respekterar barnet som en fullvärdig individ som söker meningsfulla handlingar samt 

som försöker förstå barnens uttryck och uppmuntrar barnen att vara delaktig i frågor, stödjer barnens 

utveckling av kompetenser för att kunna åtnjuta sina rättigheter långsiktigt. Vuxna har ett ansvar att 

anpassa förutsättningar för att barnen skall komma till tals, vilket förutsätter vuxna som vill lyssna och 

som ger tid samt en miljö som känns trygg för barnen. Lansdown uttrycker att barnen är experter i sina 

egna liv, med kunskaper som är livsviktiga för vuxna att ta del av. Barns upplevelser av sina liv och de 

orättvisor som barnen möter blir bara möjliga att få kännedom om barnen vågar berätta. Lansdown 

beskriver att vuxna allt för sällan lyssnar på barnen då barnens erkännande som en individ med egna 

rättigheter fortfarande inte fått fäste i världen. Lansdown beskriver att artikel 12 är ett medel att kunna 

tillgodogöra sig andra rättigheter och när barnen ges möjlighet att succesivt utveckla sitt ansvar för 
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olika beslut utvecklas kunskaper och förståelser för sina rättigheter vilket skyddar barnen. Här menar 

Lansdown (2005) hur de barn som getts möjlighet att få vara delaktig och haft inflytande i sitt liv 

utvecklar kunskaper och insikter om sina rättigheter vilket bidrar till att de oftare kan stå upp emot 

orättvisor. Effekterna har även visat på att barnen utvecklar en mer sund självkänsla, trygghet och 

bättre hälsa medans de barns som inte getts denna möjlighet löper större risk att bli utnyttjade och 

diskrimineras samt utvecklar ett mer isolerat beteende då de inte vågar uttrycka sina röster. Lansdown 

(2005)      

 

Margareta Aspán (2009) beskriver i sin avhandling Delade meningar- Värdepedagogiska invitationer 

för barns inflytande och inkännande, hur barn lättare än någon annan social kategori kan förnekas sina 

mänskliga rättigheter. Aspán avhandling bygger delvis på en studie där hon studerade barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i en skola som arbetade med ett elevinflytandeprojekt. 

Aspán undersökte vilka erfarenheter eleverna hade och upplevelser av hur deras åsikter och 

ståndpunkter togs tillvara genom de olika möten och handlingar som iscensatts under projektet, men 

även i informella möten mellan lärare och elev och skolledning. Utifrån samtal med elever och 

intervjuer och observationer under elevernas vardag och en uppföljning av de insatser som gjorts, 

visade det sig att elevernas åsikter inte togs på allvar. Eleverna upplevde att de olika forumen och 

tillfällen som skapats, och utifrån vad som hände under de vardagliga situationerna i skolan, mer 

handlade om ansvarighetsträning och att utveckla sin sociala kompetens, snarare än att verkligen 

kunna påverka. Eleverna upplevde att de inte visste vad de hade för deltagande att förfoga över och att 

de saknade stöd från de vuxna. Eleverna beskrev också hur det saknades möjlighet att diskutera och 

skapa nya lösningar kring frågor som eleverna själva tyckte var viktiga. Eleverna upplevde att det var 

omöjligt att kunna påverka och Aspán beskriver hur det ofta handlade om att ställa frågor om barns 

åsikter eller inställningar i en fråga som vuxna tagit fasta på, där eleverna ständigt försökte att 

förhandla och agera inom de vuxnas villkor för inflytande. Aspán beskriver hur det snarare tycktes 

vara barnen som var projektet, då de vuxna ansåg att barnen behövde öva sig i demokratiska former 

där de skulle tränas till att utveckla inflytande. Aspán problematiserar hur pedagogernas intention var 

framåtsyftande mot att förbereda eleverna inför framtiden medan barnens viljor och behov här och nu 

förringades. Resultatet visar på svårigheter att verkligen ta vara på de ungas åsikter, och att skapa 

förutsättningar så att det blir meningsfullt för barnen att vara delaktig. Personal och ledning upplevde 

att det fanns hinder i skolans organisation såsom tid men även ekonomiska resurser. Aspán menar att 

detta i grunden handlar om de vuxnas föreställningar om barn och barndom, då deras syn på barns 

viljor och behov och vad som är viktigt, blir något den vuxne beaktar, avfärdar eller styr om. Aspán 

visar hur barns inflytande är starkt relaterat till vuxnas förmåga och vilja att närma sig barns 

perspektiv, vilket enligt Aspán innebär att man ansluter sig till en ömsesidig process där man anser att 

alla har något att säga om saken. Så länge som barns intressen kring skolan särskrivs som skilda 

världar från de vuxna, blir det svårt att mötas om hur skolans vardag ska utformas anser Aspán (2009). 

Elisabeth Arnér (2006) har i sin avhandling Barns inflytande i förskolan undersökt hur pedagogers 

inställning och förhållningsätt till barns initiativ och inflytande i förskolan, skulle kunna främjas 

utifrån en förändring av ett nekande till bejakande förhållningssätt. Grunden till detta 

utvecklingsarbete bygger på hennes tidigare forskningsarbete om barns syn på vuxna, varav det ofta 

framkom ur barnens berättelser hur deras vardag skulle bli kunna bli så mycket roligare och 

meningsfullt många gånger om pedagogerna bara tillät. Arnér berättar hur barnen upplevde att det var 

mycket förbud och regler som hämmade deras möjlighet till egna initiativ och uttryckte en önskan om 

att det inte skulle finnas så mycket regler. Ur samtalen med barnen framgick ofta att barnen hade 
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många egna bra idéer och lösningar på hur förskolan skull kunna bli bättre, men när hon ställt frågan 

till barnen om de inte skulle berätta det till pedagogerna, fick hon till svar att det ändå inte var någon 

ide då det inte brukade hjälpa. Det barnen beskrev som allra roligast var ofta de aktiviteter och 

sammanhang med andra barn där deras lekar inte var kontrollerade av de vuxna. Arnér problematiserar 

hur det som står barn närmast till hand det vill säga tiden här och nu, ofta hindras genom de traditioner 

och system av regler och ritualer som förskolan/skolan byggt upp. I sitt utvecklingsarbete har hon 

utifrån ett aktivt reflektionsarbete med pedagoger samt genom deras skrivna berättelser kunnat se hur 

de ofta upplever sig styrda av traditioner där regler och förhållningssätt tyckts gå i arv, något som 

fanns innanför väggarna, vilket resulterat i att de inte förmår att bejaka barnens initiativ. Pedagogerna 

upplevde även hur detta ökade i takt med större barngrupper och bristande resurser. Här beskrevs hur 

nedskärningar, för lite gemensam reflektion men även hur pedagoger ofta var rädda att bryta mot den 

kultur som fanns på arbetsplatsen. Arnér (2006) lyfter fram hur pedagogers reflekterande över sitt 

förhållningssätt ledde till bättre självinsikt av sitt handlande och att pedagogerna genom att säga ja till 

barnen istället för nej innebar möjligheter till att mötas. På frågan som Arnér ställt sig, om det finns 

möjlighet för barn att få reellt inflytande i förskolan, besvarar hon med att det finns möjligheter men 

det kräver att ständigt aktivt reflekterande över sina förgivettagna tankar och handlingar. Här 

understrykes hur pedagogers förmåga att vilja närma sig barns perspektiv är avgörande för barnens 

inflytande.  Arnér är kritisk till hur pedagogers syn på barnen möjligheter till inflytande är 

oproblematiserade inom förskolan vilket hon menar på grundar sig i botten av att barn inte betraktas 

som lika fullvärdiga som vuxna detta menar hon är tydligt med tanke på hur barns underordning i 

samhället är minst i ifrågasatt. (2006).   

I en studie om lyssnande i förskolan, har Sara Folkman (2017) intervjuat barn om deras upplevelser av 

hur pedagoger lyssnar. Hon fann ett villkorat lyssnande samt hur lyssnandet av barnen var relaterat till 

aktivitetens och handlingens ”viktiga” och ”riktiga” innehåll, då barnens spontana samtal ofta 

omdirigerades mot vad pedagoger tyckte att barnen skulle tala och tänka om. Folkman studie visar att 

barnen upplevde sig vara underordnade då de förväntades lyssna mer än de blev lyssnade till samt att 

vardagen präglades av vuxnas kontroll och styrning genom regler och förbud. Barnen upplevde sitt 

inflytande som mycket villkorat då pedagogerna även satte ramar för aktiviteter och därmed även 

indirekt för vad barnen själva kan välja att göra. Folkman berättar om hur pedagoger använde sig av 

aktivitetstavlor som ett sätt för barnen att få större inflytande, vilket ur barnens berättelser istället 

uppfattades som ett sätt för pedagoger att hålla koll på var de var samt att även styra deras val genom 

begränsningar. Ur samtalen med barnen framgår hur barnen upplever en maktlöshet inför de vuxna, 

men trots att barnen uttrycker sitt missnöje, ifrågasätter barnen sällan pedagogerna eller protesterar 

mot dem. Barnen tycks uppfatta de vuxnas styrning som självklar. Med lyssnande menar Folkman 

(2017) en meningsskapande process, en önskan om att försöka förstå vad som är meningsfullt för den 

andre. Att lyssna menar hon är en aktiv handling och kan ses som en strävan att närma sig den andres 

perspektiv vilket förutsätter en emotionell och fysisk närhet. I studien visade det sig att barnen 

uppfattade att lyssnande i relation till pedagoger i främsta hand handlade om att göra som de säger, 

medan barnens behov av att bli lyssnade till främst handlade om att få stöd vid olika situationer.  

I forskningsöversikten Delaktighet för lärande (Skolverket, 2015) beskrivs att studier som diskuterar 

delaktighet och inflytande i förskola/skola, har ökat internationellt de senaste tio åren. Intresset för 

barns och ungdomars inflytande utgör ett växande område i samhället generellt, men att studier i 

Sverige relaterat till inflytande och delaktighet som fokuserat på positivt och framgångsrikt arbete är 

begränsat. I översikten (Skolverket, 2015) beskrivs avgörande faktorer för huruvida skolans 

demokratiska arbete med elevers inflytande och delaktighet kommer att kunna realiseras. En av 
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förutsättningarna beskrivs vara om inflytande ses som pedagogiska frågor där ansvarig personal aktivt 

diskuterar formerna för inflytande så att beslut inte tas i stunden. Vidare framhålls att skolor som 

aktivt arbetat med barns inflytande resulterat i att barnen utvecklat så kallade life skills, livskunskaper, 

med fördjupade kunskaper om demokrati, samt hur barnen och pedagogers relationer förbättrats och 

fördjupats. Här lyfts även hälsorelaterade faktorer fram där barnens motivation och välbefinnande 

ökat. En avgörande faktor som hävdas, är lärarens syn på eleverna vilket får konsekvenser för vilka 

relationer som blir möjliga med elever. Relationer som bygger på öppenhet och en gemensam dialog 

betonas som avgörande för att eleverna skall bli delaktiga och utöva inflytande. Dagens läroplaner 

utmanar i viss mån traditionella roller för hur barn/elev och lärare ska förhålla sig, då det demokratiska 

uppdraget initierar rörelse och förskjutningar i de sociala förhållandena samt i maktförhållandena 

mellan elev och lärare. Lärarens syn på sin och elevernas roll avgör vilka relationer som blir möjliga 

och därmed hur uppdraget kommer kunna realiseras (Skolverket, 2015)  

Olika förståelser 

Vad inflytande innebär har genom studier och forskning visat sig vara mycket komplext att reda ut då 

det både i allmänna diskussioner och i forskning, beskrivs utifrån en bred variation av innehåll och 

utförande. Inflytande som begrepp betonas som mångfacetterat och en anledning till detta tycks vara, 

hur inflytande och delaktighet beskrivs som två närliggande begrepp. Detta har lett till att när man 

talar om inflytande så talar vi ofta om olika saker. Detta innebär dock inte att inflytande och 

delaktighet inte kan ha samma mål men det är av stor vikt att vara införstådd i hur förståelsen för de 

olika begreppen kan utgöra begränsningar. 

Arnér (2009) beskriver i Barns inflytande i förskolan inflytande som barns möjlighet att kunna 

påverka sin vardagsmiljö på ett påtagligt sätt i olika situationer. Inflytande handlar om att kunna ta 

egna initiativ och att få gehör för sina tankar och åsikter, att kunna påverka sin dagsrytm, sina val på 

ett sätt som gör det meningsfullt för barnen själva. Pedagogers gehör för barnens utryckta åsikter och 

förmåga att forma verksamheten i samklang utifrån det, innebär enligt Arnér att barnen haft inflytande. 

Arnér uttrycker hur begreppet delaktighet, att vara delaktig tenderar till att handla om att välja att delta 

i något som redan är bestämt.  

Liknande frågor har studerats av Aspán (2009) som också talar om inflytande men utifrån en 

delaktighetsaspekt. Inflytande är enligt Aspán ett snävt begrepp, som avgränsar barns möjligheter till 

att välja och rösta på olika alternativ. Aspán som använder sig av begreppet delaktighet, hänvisar till 

hur begreppet inflytande tycks ha kommit att ersätta demokrati där det kommit att handla om 

valfriheten att välja något eller ha åsikter om som redan är befintligt. Hon menar på att inflytande 

döljer de mångdimensionella aspekter av vad det innebär att kunna utöva sitt medborgarskap och sina 

rättigheter och att vara delaktighet, menar Aspán kräver mycket mer för att kunna säga att barnen 

faktiskt är med. Aspán diskuterar över att inflytande inte inbjuder till meningsskapande eller 

rekonstruktion utan istället leder detta ofta till att verka inom de strukturer som redan finns. Här talar 

hon om delaktighet både ur formell aspekt där möjligheten att tala, delta och få sina åsikter bejakade 

medan den subjektiva känslan av delaktielaktighetens dimensioner är förbunden kring barnets 

självuttryck och möjlighet till meningsuttryck, som en pedagogisk situation kan hämma eller gynna. 

Aspán talar hur barnets självuttryck kan sägas ämna den strävan efter autonomi med möjlighet att få 

uttryck för egna önskningar, behov och handlingar, att utvecklas på det personliga planet. En känsla av 

att kunna påverka situationen. 

Det engelska begreppet participation översätts som delaktighet och inflytande. Hart (1997) talar om 

olika former av delaktighet utifrån sin delaktighetsstege, varav den högsta formen av delaktighet 
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innebär en kunna ta egna initiativ och fatta beslut. I min studie används Harts delaktighetsstege som 

analytiska bidrag och beskrivs närmare i avsnittet teoretiskt perspektiv. 

Sammanfattningsvis  

Forskningsgenomgången visar att det finns mer forskning om barns inflytande i förskolan och skolan 

än i fritidshem. På grund av att forskning inom fritidshemmet är relativt eftersatt och snäv, framförallt 

avseende studier relaterat till barns inflytande, avser jag att undersöka barns inflytande i fritidshemmet 

ur barns perspektiv. 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte var att undersöka barns möjligheter till inflytande i fritidshem, ur barns perspektiv. 

Genom att samtala med barn om sina vardagliga livsmiljöer, var intresset att närma mig och ta del av 

barns erfarenheter och upplevelser av inflytande. 

-Vilka möjligheter och hinder till inflytande, beskriver barnen finns i fritidshemmets vardag?  

-Hur kan fritidshemmets uppdrag och barns rätt till inflytande förstås utifrån barnens berättelser?  

Med inflytande i denna studie, har jag utgått från Arnérs (2009) definition, vilket förklarar inflytande 

som barns möjlighet att kunna påverka sin vardag på ett påtagligt sätt i olika situationer. Enligt detta 

synsätt ska barnen kunna ta egna initiativ och ha utrymme till att påverka sin dygnsrytm och aktiviteter 

som gör det meningsfullt för dem själva. Barnen ska ges möjlighet till att vara aktiva i planering av 

verksamheten samt att pedagoger utifrån elevers intresse och behov formar sin verksamhet i samklang 

med eleverna.  

Teoretiskt perspektiv 

Utifrån mitt syfte med undersökningen valdes ett teoretiskt perspektiv som kan vara vägledande både 

till undersökningens syfte, metod och slutligen analys. Som teoretisk utgångspunkt kommer Harts 

(2008) delaktighetsmodell att användas. Eftersom studien undersöker ramen av barns inflytande och 

delaktighet, kompletteras med teorier om barns perspektiv (Johansson 2003) samt teorier om barns 

perspektiv i relation till vuxnas barnperspektiv (Halldén 2003) 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

I artikeln Att närma sig barns perspektiv belyser Johansson (2003) pedagogers barnsyn och dess 

samband avseende närhet och distans till barns egna perspektiv. Med barns perspektiv hämtad ur 

livsvärlsdfenomenologin avses ”det som visar sig för barnet samt att söka förstå barns intentioner och 

meningsuttryck” (s. 42). Enligt Johansson (2003) kommer barnens erfarenheter, upplevelser, känslor 

och tankar till uttryck genom deras handlingar och interaktion med sin omgivning. För att få möjlighet 
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att närma oss barnets perspektiv måste vi delta aktivt i varandras livsvärld. Att förstå en annan 

människa fullt ut, är en omöjlighet då vi skulle behöva kliva in i den andres kropp och tankar. Men 

genom att närvara fysiskt och kommunicera med barnen såsom att lyssna, samtala, se barnens 

kroppsspråk, höra deras tonfall och att se det barnen ser eller hör, få vi större möjlighet att förstå hur 

barnen upplever sin livsvärld. För att kunna göra det krävs tid och engagemang. Johansson (2003) 

poängterar vikten av att bli accepterad av barnen, att visa respekt, vara lyhörd så att barnen inte 

upplever den vuxnes närvaro som inskränkande eller hotande. Att försöka förstå barns perspektiv och 

hur informationen skall nyttjas innebär även ett stort ansvar då det alltid finns ett maktperspektiv 

mellan barnet och den vuxne när vi vill träda in i barnets livsrum. Johansson (2003) poängterar att 

förstå ett barns perspektiv, i den mån det nu är möjligt, dock inte innebär att pedagogen per automatik 

har som avsikt att svara mot barnets tankar och viljor. Här beskriver Johansson även hur pedagogers 

olika förhållningssätt utgör hinder respektive möjlighet att närma sig barnens perspektiv, likaväl kan 

de olika förhållningssätten sägas vara uttryck för viljan att närma sig och bemöta ett barns tankar, 

känslor och upplevelser och att viljan i grunden handlar om vilken barnsyn man har.  

Halldén (2003) studerar barns möjlighet till inflytande och utvecklar i sin forskning begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Inom 

barndomsforskningen har man studerat och problematiserar hur begreppet barnperspektiv har kommit 

att användas och tolkas inom olika vetenskapsområden samt vid genomförande av politiska beslut 

rörande barn. Halldén anser att barnperspektivet är mångfacetterat men att det generellt handlar om 

vilken position barnen ges i samhället och vidareutvecklar hur man i historiska och nutida kontexter 

såsom vid politiska beslut och myndighetsutövning lyfter fram vikten av barnperspektivet i syfte att 

verka för barnets bästa, men att barnets bästa ofta är kopplat till ideologiska föreställningar om barn 

och barndom. Halldén framhåller vikten att ställa barnperspektivet i relation till barnets behov och 

barnets rättigheter och att klargöra vad begreppet barnperspektiv grundar sig i. Halldén (2003) 

utvecklar hur begreppen barnperspektiv samt barns perspektiv skulle kunna sägas beskriva olika 

förhållningssätt samt tillvägagångssätt när vi studerar barns villkor i samhället, och innebörden av 

dessa samt vilka generella erfarenheter det ger barnen. Skillnaden menar Halldén kan beskrivas som 

att urskilja vem som fångar perspektivet alternativ skapar kulturen. Ur ett barnperspektiv är inte barns 

tankar och berättelser det centrala utan här har tolkaren företräde vilket betyder att barnet ofta inte 

lämnat sina åsikter. I barns perspektiv är barnets berättelser, tankar och idéer utifrån sitt sätt att se på 

sin livsvärld centrala, vilket innebär att barnet blivit lyssnad till. Halldén betonar att ett barnperspektiv 

ska innehålla ett barns perspektiv, men tolkat av den vuxne, Genom en tolkning av den vuxne blir 

barns perspektiv något mer än bara ett barns tankar och åsikter, utan även en tolkning av ett diskursivt 

sammanhang, vilka strukturer som omger barnen, vilket handlingsutrymme som är möjligt och därmed 

vilka upplevelser och erfarenheter som är möjligt. Här menar Halldén att genom att synliggöra detta 

kan vi skapa förändringar av de livsvillkor under vilket barnen lever i.  

I denna studie är det teoretiska perspektivet, metod och metodval utformat utifrån en strävan att närma 

sig barns perspektiv. 

Harts delaktighetsstege  

Harts Ladder of participation (Hart, 2016) är en modell som utvecklats för att ge vägledning i 

demokratiskt arbete med barns inflytande och delaktighet i samhället. Hart illustrerar begreppet 

participation med hänvisningar till en stege som beskriver olika former och grader av möjlighet till 
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delaktighet och inflytande samt illustrerar när barnen är icke delaktiga utan deltagande utifrån vuxnas 

dolda agendor. 

 

                                            

Figur 1. The ladder of participation. (Hämtad från Children’s participation: the theory and practice 

of involving young citizens in community development and environmental care 2016) 

 

Hart delaktighetsstege (2016) består av åtta steg de första tre stegen innebär deltagande och 

manipulation till det högsta steget som innebär eget initiativtagande med påtagligt inflytande och 

möjlighet till delat beslutsfattande. De lägsta stegen, ett till tre handlar om aktiviteter eller 

sammanhang där barnen närvarar och deltar men inte görs delaktiga. Barnen kan här ha manipulerats 

och nyttjas och blir en symbolisk representation för att föra fram olika budskap eller åsikter där de 

representera något som de inte får uttrycka sig kring. Barnen har ingen information och är inte insatta i 

syftet för sammanhanget och aktiviteten, vilket innebär att barnen inte ges någon inblick i hur deras 

svar och handlingar påverkar dem eller vad det kommer att användas till och har därför inte kunnat ta 

ställning. Här ges heller ingen möjlighet för att lyfta frågor och idéer som de själva tycker är viktiga 

utan de vuxna har en egen agenda. Hart menar att detta är den absolut lägsta nivån och här finns ingen 

delaktighet eller inflytande alls och här bör man undvika att verka inom. På fjärde klivet i stegen 

börjar barnen göras delaktiga. Här kan barnen vara delaktiga i projekt och aktiviteter arrangerade utav 

vuxna men där barnen är informerade om syftet och ramen för aktiviteten. Utifrån att barnen fått 

information som behövs för att ta ett eget beslut, väljer de att vara delaktiga frivilligt för att de ser det 

som meningsfullt. I steg fem är fortfarande aktiviteter, projekt och förslag initierat och planerat av 

vuxna men, barnen ges utrymme att komma med förslag och rådfrågas och deras åsikter och idéer tas 

tillvara. På steg nummer sex delar de vuxna beslut med barn men det är fortfarande initierat av vuxna. 

Ett exempel kan vara hur vuxna och barn gemensamt diskuterar lösningar för att lösa specifika 

problem eller svårigheter där de barnen just är direkt påverkade och där barnen kan följa de olika 

processerna under projektets eller arbetets gång. På steg sju är olika aktiviteter eller projekt initierade 

av barnen där de vuxna stödjer och uppmuntrar samt bistår med det barnen behöver men utan att 

försöka styra och påverka.  Steg åtta innebär att barn och elever kan initiera egna projekt utifrån där de 

med stöd av vuxna får hjälp att realisera sina idéer och lösningar. Här drivs de vuxna av att utveckla 

barnens fulla kapacitet och möter deras behov och önskningar med högsta respekt. Vid denna högsta 

grad av delaktighet och inflytande beskrivs barns direkta påverkansmöjligheter där barn har möjlighet 

till initiativtagande och möjligheter att styra innehåll och beslut men där vuxnas stödjer och rådfrågas. 

Hart beskriver hur han aldrig ämnat att barnen ska ses som fullständigt autonoma vilket sista steget 

fortfarande sker i en dialog med vuxna.   
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Hart (2016) beskriver ett antal framgångsfaktorer och grundprinciper som fungerat oavsett olika 

världsdelar och olika samhällsklasser och bakgrund för att kunna arbeta demokratiskt med barns 

delaktighet och inflytande i samhället. En av dess är att alla ska kunna vara delaktiga oavsett ålder, 

vilja och kapacitet samt ges inblick och följa olika processer och frågor som berör dennes liv där 

barnen känner möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och önskningar. Hart (2016) beskriver att det är 

med erfarna vuxna som barn kan lära sig om olika beslutsprocesser och färdigheter att utöva sitt 

inflytande där vuxna och barn tillsammans i en dialog kan åstadkomma förändringar. Hart beskriver 

här att barns förmågor att ta egna initiativ och ansvar och att utveckla färdigheter och kunskaper om 

demokrati kräver träning över tid och menar på att barn inte utvecklar dessa färdigheter över en dag 

utan det är något som sker gradvis under en lång tid tillsammans med andra erfarna men även 

tillsammans med andra barn där vuxna stöttar. Att barnen delar beslutsfattande innebär att barnen inte 

behöver vara helt självständighet och ta allt ansvar utan vuxnas ska vara förebilder och finnas till stöd 

när barnen inte lyckas överskåda alla konsekvenser av olika beslut och idéer. Hart påtalar att barns rätt 

till att vara delaktiga och ha inflytande är en rättighet men ingen skyldighet för barnen. Hart menar 

även att vi inte bör tala om vad barn kan i olika åldrar eller att se begränsningar, utan att det handlar 

om att hitta sätt och strategier för barn att kunna delta så mycket som möjligt och att nyttja all deras 

kapacitet på olika sätt. Det centrala menar Hart är att kunna vara delaktig på den nivå man önskar vilja 

verka samt utifrån sin lägsta kapacitet till den högsta oberoende vad man är delaktig i (2016). Hart 

poängterar att det finns ingen universell manual för hur barns inflytande i samhället ska se ut, då det 

kan se olika ut i olika kontexter. Hart diskuterar även hur barn utifrån sin sociala kontext har olika 

förväntningar på vuxna vilket påverkar deras inflytande utifrån vad man tror sig kunna förvänta sig 

vuxna. Detta kräver en ytterst medvetenhet av vuxna om hur deras förhållningssätt kan inverka på 

barnen tro på att de har möjlighet och ta plats i en ömsesidig dialog. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras mitt val av metod samt hur jag metodiskt gått tillväga i studien. Min metod 

har valts med utgångspunkt i undersökningsfrågan med särskild omtanke till det eftersträvade barn 

perspektivet.   

Val av metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun motiverar Kvale och Brinkmann med att lyfta att, om man vill 

veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, kan man helt enkelt prata med dem” (2014). Den 

kvalitativa undersökningen grundar sig i att kunskap om ett socialt fenomen behöver beskrivas genom 

konkreta kvaliteteter såsom beskrivningar från en persons livsvärld. Genom professionella samtal 

försöker man utveckla mening ur människors erfarenheter med syfte att tolka innebörden av skildrade 

fenomen. Målet är att söka efter deras gemensamma väsen där det som blir konstant under 

variationernas gång är fenomenets väsen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Barndomsgeografi (Balldin 2010) är en tvärvetenskaplig gren med rötter i barndomssociologin och ett 

relativt nytt teoretiskt och växande perspektiv, på grund av det ökade intresset för hur barn skapar och 

erfar mening och erfarenheter i sin vardagsmiljö samt för platsens betydelse i identitet och 
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meningsskapande. Inom barndomsgeografin ses barnet som kompetent och som en medkonstruktör 

och meningsbärare av sin samtid och platsen ses som en social konstruktion, fylld av mening. 

Människans interaktion med platser kan ses som ett uttryck för en diskursiv praktik, vilket gör att vi 

kan studera platser som ett socialt fenomen. (Balldin, 2010). Jag har i min undersökning inspirerats av 

hur man inom barndomsgeografin använt promenader för att forska med barn. Promenader är en 

kvalitativ forskningsmetod som utvecklats utifrån ett behov och intresse att närma sig barns perspektiv 

och att stärka barns inflytande genom att bereda större möjlighet att komma tills tals i frågor som berör 

dem. Barn har många erfarenheter och kunskaper om sin vardagslivsmiljö som genom konventionella 

metoder kan vara svåra att kommunicera.  Promenader som metod kan även ses som ett medel för att 

lyfta barnens rättigheter att göra sin röst hörd i frågor som de görs berörda av vilket forskarens 

möjlighet är att undersöka de strukturer som omger barnen för att åstadkomma förändringar och ny 

förståelse där barnens berättelser tas tillvara.  

Metodbeskrivning 

Promenader har använts av flera forskare och har fått flera olika benämningar såsom 

samtalspromenader, gåturer, walks, tours och rundturer (Änggård 2015). Jag har i min undersökning 

valt att använda mig av benämningen samtalspromenader.  

Jag har hämtat inspiration av Eva Änggård (2015) som använt gåturer som en metod för att forska med 

barn och närma sig barns perspektiv. För att undersöka barns inflytande i fritidshem ur ett barns 

perspektiv, fann jag det som mest lämplig att undersöka den frågan genom att samtala med barnen i 

deras naturliga miljöer för att kunna få en inblick i barnens vardag på fritids. Änggård beskriver hur 

gåturer som metod ger barnen möjlighet att kommunicera i en miljö som för dem är naturlig, vilket 

kan göra att dem känner sig mer avslappnade. Ur en etisk aspekt beskriver Änggård (2015) att 

metoden kan jämna ut den maktasymmetri som finns mellan forskaren och barnet, då barnen visar och 

styr i en miljö som forskaren inte känner till. Metoden grundar sig i att man tillsammans med ett eller 

flera barn promenerar i deras vardagsmiljö och stannar på olika platser som barnen vill berätta om 

eller forskaren vill veta mer om. Utifrån vad man ämnar undersöka kan utförandet och innehållet se 

olika ut. Forskaren kan styra mer eller mindre genom att sätta struktur för hur själva turen ska ske, 

vilka rum och platser de ska besöka eller så ges barnen frihet att själv bestämma vilka platser de vill 

visa och berätta om. Forskaren kan styra med frågor, att fördjupa genom att ställa följdfrågor till det 

barnen berättar eller även låta barnet berätta fritt. Beroende på upplägget sätter det ramen för hur stort 

inflytande barnen har (Änggård, 2015). Då jag ville undersöka barnens upplevelser och erfarenheter 

kring ett specifikt tema, använde jag mig av semistrukturerade intervjufrågor till promenaden. Detta 

innebar att jag använde mig av ett antal frågor som var centrala för studiens syfte, men att barnen fritt 

kunnat berätta vad de ville. Gåturer kan ge forskaren en inblick i vilka platser, aktiviteter och 

handlingsutrymmen barnen erbjuds genom att ställa frågor om de olika rummen och vad barnen brukar 

göra. Änggård talar om att det kan både vara betryggande och hindrande om barnen går tillsammans 

med varandra. Jag har frågat varje barn om dom vill gå tillsammans med någon eller att gå själva och 

sen har barnen fått tagit ett eget beslut. Några ville gå tillsammans och några ensamma. Genom frågor 

till barnen har de lett mig till olika platser och rum där de berättat om vad de tycker om att göra och 

vilka möjligheter till aktiviteter de olika platserna inrymmer. Centralt för gåturer är hur den direkta 

interaktionen med rum och platser kan hjälpa barnen att uttrycka sina tankar och erfarenheter. Detta då 

platser framkallar minnen, känslor och associationer (Änggård, 2015).   

Till mina samtalspromenader har jag valt att använda mig av i huvudsak följande frågeområden: 

• Kan du/ ni berätta om - och visa mig ert fritidshem 
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• Vad brukar du/ni göra på fritids? 

• Var brukar du/ni vara? 

• Vad kan man göra/ vad får man göra här? 

• Vem bestämmer?  

Urval och avgränsningar 

Undersökningspersoner 

Studien har genomförts på fritidshem vid två skolor i Sverige med totalt 14 barn i ålder sju till åtta år. 

Ena skolan är belägen i Värmland och den andra skolan i norra Stockholm. Valet av att undersöka två 

skolor i olika delar av Sverige var av avsikt för att få en geografisk spridning. Jag kontaktade två 

skolor genom att ta kontakt med fritidshemsansvariga pedagoger på respektive skola. Via telefon 

presenterade jag syftet med studien samt beskrev planen för genomförande. När personalen godkänt 

sin samverkan skrevs informations- och samtyckes blanketter ut och lämnades till ansvarig personal på 

respektive skola (se bilaga 1). På båda skolor fick jag hjälp av personalen med att lämna ut blanketter 

på barnens hyllor. Totalt lämnades 154 blanketter ut och inom den möjliga tidsramen för arbetet gav20 

föräldrar samtycke till deras barns medverkan. Här bör nämnas att blanketterna delades ut tillsamtliga 

elever i sex klasser i årskurs ett, trots att alla inte går i fritids. De tjugo samtyckesblanketterna som 

lämnats in var alla tilltänkta informanter. Det som avgjorde urvalet av informanter, i detta fall fjorton 

barn av tjugo möjliga, var närvaron de aktuella dagarna. Flera barn var då sjuka och lediga.    

Det totala antalet genomförda samtalspromenader är nio. Eleverna går i årskurs ett och samtliga elever 

vistas dagligen i fritidshemmet. Fördelningen av barnen är sex flickor och åtta pojkar. I Värmland har 

fem samtalspromenader gjorts med åtta barn från tre olika fritidshem. I Stockholm har ett fritidshem 

berörts varvid fyra samtalspromenader har genomförts med sex barn. Urvalet av informanter som i 

detta fall är elever i årskurs ett, var ett aktivt val då intresset låg i att genomföra studien med barn som 

var relativt bekanta med fritidshemmets miljö samt av mitt intresse för yngre barns möjlighet att 

komma till tals i frågor rörande deras vardagsmiljö. Samtalspromenaderna har genomförts i 

fritidshemmens lokaler och rum samt ute på skolgården.  

Under studien har andra intresseväckande och innehållsrika berättelser uppdagats vid 

samtalspromenaderna med barnen. En avgränsning har varit att endast ta med berättelser med koppling 

till studiens fokus. 

Genomförande 

Efter att ha samlat in samtyckesblanketter fick jag hjälp utav respektive personal på fritidshem att bli 

bekant med de barnen som visat intresse av att delta. Jag presenterade mig för barnen och försäkrade 

mig om de visste att deras föräldrar godkänt samtycke varav jag därefter informerade om syftet med 

studien, att jag var intresserad över att veta mer om deras fritidshem. Jag beskrev för barnen hur 

samtalspromenaderna skulle gå till. Till detta hörde även att informera om hur material skulle 

användas och med vem tillhanda. Här försäkrade jag barnen om att dom kunde avbryta när som helst 

och att deras namn inte skulle användas eller att någon utom jag skulle veta vad dom berättat. Efter att 

barnen godkänt frågade jag om de ville gå tillsammans med någon från deras fritid som också lämnat 

samtycke. Denna procedur upprepades med varje barn varav jag förde en notering om vilka som ville 
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gå tillsammans med varandra eller själva. Efter att jag samlat in alla godkännanden av barnen fick jag 

hjälp av personal att se över barnens schematider. Detta för att jag skulle kunna anpassa mina 

promenader med barnen utifrån deras vardagliga bestyr och när de slutade för dagen. Då jag ville ha 

möjlighet att vi skulle kunna vistas själva i lokalerna fick jag samordna ordentligt, detta gällde 

framförallt i den skolan som hade tre fritidshem, då jag fick pendla emellan fritidshemmen för att 

kunna anpassa till tider och utrymmen. Detta var dock viktigt då jag ville ha minimal påverkan utifrån, 

såsom ljud eller andra faktorer som skulle kunna påverka barnens möjlighet att tala mer fritt. Efter att 

jag samlat in alla tider bestämdes vilka dagar jag skulle komma, vilket alltid började med första dagen 

efter att jag presenterat mig. Vid varje skola tillbringade jag tre dagar. Ibland närvarade jag hela 

dagarna och ibland kortare stunder. Detta berodde på att de barn som ibland skulle medverka plötsligt 

gått hem, eller blev ledig eller sjuk vilket gjorde att jag fick ordna om. Inför varje samtalspromenad 

tog jag kontakt med barnen och frågade om de fortfarande ville medverka. Därefter startade vi alltid 

inomhus i ett rum som barnen valt. Vi satte oss ner tillsammans och där berättade jag om att jag var 

nyfiken på att veta mer om deras fritids. Jag visade min diktafon som jag skulle använda för att spela 

in barnen och ofta ville barnen testa den och lyssna hur det skulle låta. Jag frågade om de hade några 

frågor och ibland ville barnen veta lite mer om min diktafon eller om mig eller frågor kring 

sekretessen såsom varför jag inte skulle publicera deras namn. Därefter försäkrade jag mig om att 

barnet kände sig bekväm. Varje samtalspromenad inleddes med att jag frågade barnen vart deras 

fritidshem var, på grund av att de flesta fritidshem var nära med skolans lokaler. Därefter brukade jag 

fråga vad barnen brukade göra på fritids och be dom visa de olika rum eller aktiviteter de brukade 

sysselsätta sig med. Efter att vi var färdiga inne i miljön så fortsatte vi ute beroende på intresse av 

barnen. Samtalspromenaderna varierade alltifrån trettiosju till åttio minuter.   

Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt beskrivs hur det insamlade materialet har transkriberats, bearbetats och analyserats för 

att kunna presentera meningsbärande mönster och teman relaterat till min undersökningsfråga. Till 

bearbetning och analys har Braun och Clarkes (2013) tematiska analysmodell använts.  

Analysmodellen (Braun & Clarke, 2013) består av sex olika steg där man aktivt och mycket noggrant 

genom ”läsning” av sitt material identifierar, analyserar och redogör för teman som man sedan 

organiserar och beskriver detaljerat utifrån sin insamlade data. Teman fångar något viktigt och central 

i relation till undersökningsfrågan.  

Fas ett innebär att bekanta sig väl med sitt material och skapa en klar inblick över vad som kan vara 

intressant i förhållande till undersökningsfrågan. Redan efter samtalspromenaderna började denna 

process då jag antecknade intresseväckande aspekter ur berättelserna. Efter all datainsamling samlats 

in började transkribering av data. Under transkriberingen fick jag en överskådlig bild av mitt material 

där jag noterade innehåll som var intressanta. Efter att all data hade transkriberats klart, läste jag om 

mitt material igen för att få en mera ingående och fördjupad förståelse av vad som sades samt en 

närmare blick på mer specifika aspekter som var betydelsefullt för min undersökning. Under fas två 

börjar en mer djupgående analys där man utifrån undersökningsfrågan börjar systematiskt att 

identifiera meningsbärande ord, intressanta egenskaper och beskrivningar som bildar koder. Under 

denna första bearbetning kodade jag 18 koder med en varsin färg.  Några av dom olika koderna var 

språk/villkorat, egna val, skåp, exklusivt material, speciella aktiviteter, idéer/initiativ av vuxna eller 

barn, val vanligt material. Koder kan liknas med byggstenar vilket var och sten innehåller mycket 

specifik information om något central relaterat till frågan. Efter detta påbörjas fas tre, vilket innebär 
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att allt materialet studeras noga igen för att söka efter relationer mellan koderna där de kategoriseras 

och sorteras. Vid denna tidpunkt gjordes en genomläsning igen av de koder som identifierats ifrån 

varje textmaterial. Här började jag att sortera in olika sammanhängande koder ur varje text. Ett 

exempel är hur kunde hur språk/villkor som i min kodning relaterade till barns uttryck på frågor som 

handlade om barnens egna initiativ såsom när och om och hur man fick använda vissa material eller att 

utföra vissa aktiviteter. Uttryck som ibland! När man frågar, kanske, dessa hörde ihop med vissa 

material eller aktiviteter som jag kodat exklusivt material, speciella aktiviteter, egna initiativ. Till 

speciella aktiviteter innehöll exempelvis musik och till exklusivt material var pyssel såsom färg, 

glitter. Dessa koder relaterade till varandra och fördes under samma kategori som här blev kategori 

villkorat. Fas fyra, i denna fas letar man efter teman och utifrån denna sökning kunde jag sedan se 

olika sammanhängande och meningsfulla mönster i varje datamaterial som alla var relaterade till fyra 

olika teman. Efter en noga genomläsning av samtliga citat ur olika kategorier resulterade det i fyra 

olika teman med flera kategorier under två av dessa. Fas fem innebär att ge namnge temana samt att 

beskriva bakgrunden till temana.    

I resultatdelen visar jag på och presenterar ett urval av de citat som underbygger temana vilket är steg 

fem. Det sista steg sex innebär att sammanställa och presentera en detaljerad och innehållsrik 

beskrivning av resultatet vilket kan ge läsaren en god inblick hur de olika temana relaterar till 

undersökningsfrågan vilket därefter analyseras och diskuteras. 

Forskningsetiska överväganden  

I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) Forskning behövs och är nödvändig för att förbättra 

människors hälsa och levnadsvillkor och är ett krav som samhällets medlemmar är berättigade att 

ställa. Forskning måste dock alltid ställas mot de konsekvenser de kan tänkas få till följd för dem som 

görs berörda såsom både informanter och övriga, både på lång och kort sikt. För att kunna legitimera 

studier och forskning behöver de individer som medverkar kunna tillförsäkras att de under inga som 

helst omständigheter kan komma att utsättas för fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskaren, i detta fall jag, bör därför så långt som möjligt försäkra sig om att alla åtgärder har vidtagits 

för att individen skyddats. Grundläggande för studiens genomförande är individskyddskravet vilket 

innebär att utgått från fyra huvudprinciper. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet handlar om att ge så grundlig information om studiens syfte och vad deltagandet 

kommer att innebära samt hur materialet kommer att användas. Jag har informerat både barnen och 

deras vårdnadshavare om vad studien syftar till att undersöka samt vad barnens deltagande går ut på. 

Här har jag redogjort för min metod samt hur min data kommer samlas in, i detta fall via 

ljudinspelningar. Informanterna har blivit försäkrade om att deltagandet kan avbrytas när som helst 

utan några invändningar eller förpliktelser. Föräldrar och barn har därefter fått lämna sitt samtycke till 

att delta. I detta fall fick föräldrarna först godkänna varefter jag senare även frågade om barnens 

önskan om att delta, via muntligt medgivande. För att skydda barnens anonymitet har inga personliga 

uppgifter såsom namn på barnen eller skolorna använts. Övriga uppgifter som skulle kunna möjliggöra 

en identifiering av platsen har även reducerats eller gjorts om. ett exempel skulle kunna vara olika 

namn på aktiviteter, eller rum (Vetenskapsrådet, 2002).     

Förutom att studien vilar på forskningsetiska grunder har jag under mina samtalspromenader försökt 

att använda mig av det Aspán (2015) beskriver som etiska radar. Med detta menas att jag varit 



16 

 

noggrann med att vara uppmärksam på barnens signaler såsom kroppsspråk. Genom att se om 

barnen/barnet blir obekväma genom att exempel titta bort eller ner har jag en möjlighet att göra etiska 

ställningstaganden under hela processens gång. Här menar Aspán på att etiska ställningstaganden ska 

genomsyra hela processen.   

Studiens kvalitet 

Jag är nöjd med min metod och mitt genomförande. Självklart skulle det kunna förbättras med träning 

och erfarenhet, framförallt för att det som Kvale och Brinkmann (2014) säger, krävs skicklighet och 

fingertoppskänslighet då professionella samtal är ett hantverksyrke som kräver mycket kunskap och 

förståelse för olika metoders möjligheter. Metodvalet uppfyllde kravet för det jag ville undersöka, det 

vill säga barnens egna åsikter, tankar och erfarenheter. För det jag avsåg att undersöka och för att öka 

barnens möjlighet att komma till tals i frågor som berör dom, ser jag samtalsmetoder som en värdefull 

metod. De svårigheter som jag upplevde var framförallt hur jag i början var så fokuserad på 

genomförandet snarare än innehållet. Ibland märkte jag det snabbt inpå, även under 

samtalspromenaden. Vid transkriberingen har det framkommit att jag missat tillfällen där det funnits 

möjlighet att fördjupa samtalet kring väsentliga aspekter som barnen berättat om.   

Tillförlitlighet och giltighet  

Inom kvalitativ forskning talar man om tillförlitlighet och giltighet. Giltig och tillförlitlig brukar 

relateras här till hur objektivt vi kan förhålla oss till det vi studerar vilket förefaller omöjligt när 

undersöker människors förståelse av fenomen och att beskriva dessa. I stället beskriver Patel och 

Davidson (2011) hur studiens tillförlitlighet i kvalitativa studier bygger på forskaren eller 

observatörens förmåga att skapa en intern logik för läsaren där olika delar kan skapa en meningsfull 

helhet. Patel och Davidsson (2011) talar om vikten av att förhålla sig kritisk och medveten till de val 

som görs i hantering av information där ett exempel kan vara att försöka undvika att bygga in egna 

tolkningar och meningar som i mitt fall är barnens berättelser och beskrivningar. I min studie har jag 

använt mig av ljudinspelningar där jag haft möjlighet att kunna kontrollera och gå tillbaka att det som 

redovisas är korrekt. Jag har strävat efter att noggrant redovisa samtliga delar i min forskningsprocess 

för att läsaren skall kunna bilda sig en egen uppfattning om studiens giltighet och kvalitet. Genom att 

jag noggrant och ordagrant har redovisat både frågor och svar från datamaterialet stärks 

tillförlitligheten genom att läsaren kan ta del av vad som sagts.   

Den generaliserbarhet som studien kan tänkas tillföra handlar om vilka generella kunskaper resultatet 

tänkas kan bidra till. Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ analys kan bidra till en 

förståelse för den variation av ett fenomen som en viss social kontext kan bidra till Min tolkning och 

förståelse av värden och tankar. Det resultat som studien visar på har i den mening störst värde för 

dom som arbetar i fritidshem då studiens resultat kan bidra till att läsaren och de berörda kan få upp 

ögonen.  

Övriga kvalitetsaspekter  

Utgångspunkten för mina samtalsfrågor var att de skulle vara öppna och inte slutna eller ledande. 

Under samtalens gång tenderade dock frågorna att bli mer styrda i vissa avseenden. Genom samtalen 

blev vissa teman mer framträdande och återkommande vilket gjorde att jag blev mer intresserad av om 

det fanns likheter. Ett exempel är hur barnen ofta gav liknande beskrivningar av hur de förhöll sig till 

de skåp som fanns i rummen. I den problematiska etiken talar Aspán (2015) om kritiska aspekter av att 
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forska med barn. Hon menar att en etisk ansats kan vara att vara öppen för oväntade saker som kan 

komma att ske under tidens gång samt att därmed inte avgränsa sin forskningsfråga allt för tidigt. 

Detta skulle därmed kunna sägas beskriva en styrka med studien inför det ansvar man har till det som 

barnens säger. Vid de samtalspromenader där två barn gick tillsammans upplevde jag till största delen 

fördelar. Oftast bidrog både barnens berättelser och dialog med varandra samt inflikningar under 

samtalen, till en fördjupning men även en nyansering av barnens berättelser och erfarenheter av sin 

vardagslivsmiljö. Det som flera gånger framkom var den komplexitet som tycktes finnas i förståelsen 

av regler, villkor, och hur barnen brukade förhålla sig till det. En intressant aspekt var hur flera barn 

ibland kompletterade varandra. Det barn som ibland inte inledningsvis berättade så mycket, delade 

ofta med sig mer efter att det andra barnet berättat. Detta innebar dock inte att de alltid påpekade 

samma sak eller höll med varandra utan att det verkade gynna samtalsklimatet för barnen.   

En svårighet som ibland uppstod var när den ena tog mer talutrymme än den andra, vilket krävde ett 

lyhört och noggrant förhållningssätt och att mycket varsamt se till att fördela talutrymmet mellan 

barnen. Jag eftersträvade en varsamhet och en ödmjuk dialog så att varken den ena parten upplevde sig 

prata för mycket samtidigt som den andra gavs lika stor möjlighet att komma till tals. Som presenterats 

tidigare talar Änggård (2015) om liknande möjligheter och hinder med att flera barn går tillsammans. 

Huruvida det ena eller andra är bättre är svårt att på förhand veta och det kan även bli olika beroende 

på olika konstellationer och barn. En mycket viktig del som jag upplever vara en viktig kvalitetsaspekt 

är att barnen ges möjlighet att ta beslut om detta själva, vilket jag gjort i min studie.   

Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för resultatet från samtalspromenaderna med barnen. Den tematiska analysen 

av materialet har resulterat i fyra teman. Resultatet bygger på en sammanställning av samtliga 

fritidshem. Analysavsnittet presenteras sist och sammanställs därefter i slutet av resultatdelen. Nedan 

beskrivs samt exemplifieras de olika temana genom citat från samtal med barnen, vilka benämns som 

Barn1 – Barn14.  

Ur samtalspromenaderna framgår en variation i innehållet beträffande barnens upplevelser, 

erfarenheter och tankar kring sitt fritidshem, det är dock framför allt ur det som är genomgående och 

återkommande i berättelserna som teman växt fram ur. De fyra teman som presenteras nedan är; 

Spontana berättelser, Villkorade aktiviteter, Villkorat material och Bilden av den vuxne.  

Den spontana berättelsen 

Under samtalspromenaderna berättade barnen om vad de lekte och gjorde på sina fritidshem. De gav 

exempel på aktiviteter som de själva tog initiativ till. Ofta beskrev barnen att de brukade leka och att 

lekarna var något som barnen bestämde om. Aktiviteterna innehöll oftast fantasi och variation, med 

fylliga beskrivningar av detaljer och en frånvaro av vuxnas påverkan. 

När vi är ute på gården ber jag barnen visa mig var de brukar vara. Barn 1 och barn 2 leder mig till en 

klätterställning.  

S: Här tycker du om att vara. Vad brukar du göra här? 
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B2: klättra! 

S: Finns det någon som bestämmer här? 

B2: Ingen! Barnen! 

S: Får man klättra hur högt man vill? 

B2: Ja! Mitt favoritställe, sen kommer fotbollsplanen. 

B1: Jag älskar den här! (klätterställningen) och man kan leka kull här.  

B1: Min favoritplats, jag har två favoritplatser har jag. 

B2: Jag har bara en! 

B1: Jag brukar vara i buskarna. 

B2: Vi går igenom den här busken gör vi! 

S: Är det här du menar? Brukar ni vara här tillsammans? 

B1, B2: Ja!!  

S: Vad brukar ni göra här då? 

B1: Vi brukar gömma oss!   

S: För vem? 

B2: Fröken. 

B1: Eh, ja! 

S: Vad får man göra här? 

B1: Det finns inga regler! 

B2: Nej, några vet inte om det här hålet, och så kan man gå här (visar en stig) Här brukar …. och… 

och….. vara. 

I citatet berättas att barnen älskar att vara på flera platser utomhus, barnen har hittat platser där man 

kan vara i fred och som är hemliga för de vuxna, där finns hemliga gångar som man kan leka i. De 

platser som barnen älskar att vara på, beskrivs vara fria från regler, där finns inga regler utan där 

bestämmer barnen. Under en annan promenad visar några barn mig sina favoritplatser, även de 

innehållande mycket fantasi och lek. 

S: Var är ert favoritställe på fritids? 

B3: Det är. Får vi gå in? 

S: Ja självklart, bara jag hinner med så jag hör vad ni säger.  

B3: Vi brukar oftast leka med My Little ponny här inne.  

S: Var finns de där My Little ponnysarna någonstans? 

B4: Dom finns inte! Vi brukar leka att vi är ponnysar. 

         S: Vad kan ni vara med och bestämma?    

B3: Vad vi ska leka. Om vi brukar leka hund någon gång så brukar vi ha böckerna som mat och  

vatten.  Och så brukar vi leka att vi läser och så. Och här inne brukar vi leka. 

I citatet berättas att leken är något som barnen bestämmer om, vad man leker kan begränsas med brist 

på material, men i fantasin finns ingen begränsning. Citatet nedan visar ytterligare på hur leken är 

central, leka kan man alltid göra.   

Under en promenad ber jag B5 och B6 att visa mig vart de brukar vara mest och helst på fritids, och de 

leder mig till ett rum.  
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B5: Aa mm, det är rummet som vi brukar mest vara i 

S: Vad brukar ni göra här inne då? 

B6: jag brukar mest leka mamma-pappa-barn 

S: Vad brukar (…B5….) att göra här inne? 

B5: ja, jag brukar mest leka mamma-pappa-barn också 

S: Vad får man göra mer här inne? 

B6: Leka! 

B5: Mm men det får man ju på alla ställen. 

Aktiviteter som barnen uppskattar är ofta de aktiviteter där barnen själva har möjlighet att leda och 

organisera, berättelserna innehåller oftare djupare beskrivningar och innehåll. Citatet nedan visar på ett 

exempel där B7 berättar detaljerat hur barnens lekar organiseras av dom själva. 

S: Jag tänkte om vi kunde börja med att du visar mig dina favoritställen eller där du brukar vara. 

B: Mm vet du jag tänkte först att åh det kommer att bli svårt att göra för jag är överallt! 

S: Brukar du vara överallt? 

B: Nästan. Men jag brukar mest vara där vid trapporna för jag brukar, jag älskar att leka is och sol 

och då brukar det där vara. Det är här vid den här trappan. Jag brukar fråga om nån vill leka is och sol 

och nu är det andra som liksom brukar starta is och sol och säga, då brukar jag sitta där och då ser jag 

några. Vi brukar köra sten, sax och påse vem som ska va men om det kommer någon ny som ska 

hoppa in då brukar vi börja om för då kanske den vill va i stället. 

Villkorade aktiviteter 

Under samtalspromenaderna framkom ett återkommande tema i barnens berättelser och kommentarer, 

kring deras erfarenhet av möjligheten att sysselsätta sig med olika aktiviteter i fritidshemmen. 

Aktiviteterna beskrevs huvudsakligen som initierade och bestämda av vuxna medan barnens initiativ 

beskrevs som villkorade. Det fanns språkliga variationer i beskrivningarna av dessa aktiviteter men 

med samma betydelse - att det berodde på om man fick.   

Musik 

Under en rundtur med B8 och B9 kommer vi till ett rum som barnen berättar att man kan leka kull 

och zombie i, lite och ibland. I rummet står en cd spelare som barnen berättar att man inte får 

använda och lyssna på musik på. 

S: Men om man vill använda cd spelaren, vad ska man göra då? 

B1: Då ska man fråga.  

B2: Det är en fröken som man måste fråga. 

B1: Eller, eller det måste vara bestämt! 

S: Vad menar ni med att det måste vara bestämt? Vem har bestämt då? 

B1: Det är fröknarna! 

S: Så om man blir sugen, kan man fråga då? 

B1: Nej det är faktiskt fröknarna som bestämmer när den ska…. 

S: När man får sätta på? 

B1, B2: Ja!!! 
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Citatet visar att barnen till en början menar, att man inte får använda, för att sedan hänvisa att man 

måste fråga. Därefter beskrivs ett ytterligare villkor för att få använda cd spelaren, att det måste vara 

bestämt av fröknarna när musiken får sättas på. Under en annan rundtur med ett barn kommer liknande 

beskrivning fram när vi tittar i ett skåp och finner en cd spelare. 

Vid en titt in i ett skåp får vi syn på en cd spelare. B10 berättar att cd spelaren tidigare använts vid 

vilostunder vilket de inte har nu. Samtalet leder till frågan - Kan man använda den till att lyssna på 

musik? 

B: Nej! eller men då får man inte lyssna på vad som helst, och då kanske man får.  

S: Så man får inte lyssna på vad som helst?  

B: Nej eller man får typ aldrig lyssna och höra musik och så här.  

S: När ni satt och åt mellanmål så tyckte jag… ni hade lite musik därinne när ni åt? 

B: Ja vi har lite musik varje gång vi äter mellis fast då gör fröken det, då vill fröken det. 

S: Vem är det som bestämmer vilken musik ni ska ha? 

B: Fröken, för dom väljer typ rock.  

S: Gillar du rock? 

B: Nej! 

I detta citat beskrivs, hur det både först är ytterst tveksamt att man får använda spelaren för att lyssna 

på musik då man aldrig nästan får, om än, möjligtvis med restriktioner kring vad man ska lyssna på. 

Därefter beskrivs hur pedagoger dagligen under mellanmål, väljer och spelar sin musik som inte bara 

beskrivs som ogillad. Möjlighet att komma med önskemål och förslag verkar inte finnas enligt barnen. 

Under en ytterligare promenad med B11 framkommer samma tema. 

Vid en rundtur tar B11 med mig till ett rum där dom brukar bygga med klossar, pyssla eller göra 

danser och show. Utifrån samtal framkommer att dans och show är det som är det roligaste, varpå 

frågan om dom brukar ha musik till, ställs.  

B: Nej vi brukar sjunga själva 

S: Okej. Gillar du musik? 

B: Ja 

S: Men finns det möjlighet att sätta på musik här inne om man vill, jag tänker till era shower och 

dans? 

B: Nej man brukar inte få det så vi brukar inte fråga. 

Vila och läsning 

I en rundtur tar B10 med mig till ett rum B10 brukar vara i. I rummet finns filtar och kuddar som man 

kan bygga koja med. I rummet kan man leka katt eller affär, och vila vilket B brukar vilja göra vid 

trötthet. B beskriver att om man frågar kan man få vara i fred och vila ibland, om inte någon annan 

vill leka där. 

S: Var kan man vila då istället?  

B: Då kan, då har vi en soffa i köket där vi åt mellis. Där kan man vila om det inte fortfarande är 

personer som leker eller nått.  

S: Okej! Brukar du vilja vila ibland? 

B: Ah ibland och läsa en bok.  

S: Mm. Var brukar du vara då?  

B: Då brukar jag vara där för där finns det böcker och det är där man får läsa böcker 
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S: I vilket rum?  

B: I köket!   

I citatet beskrivs behovet av att kunna vara i fred och vila ibland när man är trött samt att även kunna 

läsa en bok i lugn och ro. I detta rum även kallat ”lugna” rummet kan man vara och vila, ibland. 

Annars får man vila i köket där man får läsa böcker, även där med förbehåll att ingen leker där, om än, 

möjlighet till lugn och ro. Samma tema framträder vid en annan promenad med. 

Under en rundtur berättar B12 att det roligaste som finns är att läsa. B12 beskriver att det dock ofta 

förekommer mycket ljud och skrik i rummet där böcker som han kan läsa finns. På grund av detta 

byter B12 istället rum. 

S: Men om du fick läsa var du ville, var skulle du vilja sitta då? 

B12: Typ nånstans härinne 

S: Men kan man inte ta med den boken du vill läsa hit in då? 

B12: Nej! 

Aktivitetstavlor  

Under en promenad när B12 och B13 visat mig runt i olika platser och rum och berättat vad man kan 

göra och vad dom brukar sysselsätta sig med så frågar jag: 

S: Vad kan barnen bestämma om på fritids? 

B12: Jag vet inte så mycket jag har bara gått här i ett och ett halvt år. 

S: Kan man välja vilket rum och vad man ska leka? 

B13: Aa men bara om det är det som står på tavlan 

S: Menar du tavlan där vid fritidsrummet? 

B13: Det här är tavlan som visar när man typ är i byggrummet eller fritidsrummet eller ute och så. 

B12: Aa när man byter måste man flytta sin knapp. 

S: Finns det regler för hur många man får vara i ett rum? 

         B13: Nej. 

I citatet berättas det dels att man inte riktigt vet vad man kan bestämma om på fritids, med hänvisningar till 

att man inte gått där så länge. När jag riktar frågan mer specifik, blir det klart vad man kan göra men även 

inte göra. Man kan bestämma att göra något av de valen som finns på tavlan. Här framgår även hur tavlan 

har en kontrollerande funktion för att veta var barnen är. Detta blir framträdande när barnen menar på att 

det inte finns regler för antalet barn i rummen, men man måste flytta sin knapp när man byter rum. Under 

en annan promenad dyker samma tema upp igen. 

I ett av fritidsrummen visar och berättar B10 vad man kan sysselsätta sig med i rummet och regler för 

rummet. På frågan: Vad kan barnen bestämma om här inne? visar B en tavla som sitter på vägen. 

B: Barnen, hm här finns det så här lappar, eller namn. Här är ettan och för förskoleklass. Alla 

lapparna ska sitta här och sen när man ska göra någonting så sätter man den… Om jag tillexempel 

ska rita så tar jag min lapp och sätter den på rita så att fröknarna vet var man är.  

S: Vet de inte det annars? 

B: Eller.. dom vet men om man ska hem om man typ är i det där rummet så är det stängt, så tittar 

fröknarna först där (skylten) och så går dom dit sen och säger att du ska hem. 

S: Är det barnen som bestämt att ni vill göra såna saker? 

B: Nej. För det var en fröken som ville sätta upp så att man inte fick göra någonting annat än det som 

står här.  
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Av citatet framgår att B7 upplever aktivitetstavlan som en slags redskap för att ha kontroll över var barnen 

är, även för att underlätta när barnen ska gå hem, då man snabbt kan se var barnen är. Valen av aktiviteter 

beskrivs även vara ett resultat av att pedagogen ville begränsa och kontrollera vilka aktiviteter som är 

möjliga att sysselsätta sig med.   

Vad får barnen bestämma om här inne? 

B: Jag vet inte!  

S: Vad får du bestämma om?  

B: Mm jag får ju göra det som står på tavlan 

I detta citat beskrivs hur hen vet väldigt lite om vad barnen kan bestämma om. När frågan blir mer 

riktad blir det dock tydligt vad hen upplever sig ha möjlighet till att bestämma om samt även direkt 

vilka aktiviteter som hen får sysselsätta sig med.   

Villkorat material 

Under samtalspromenaderna framgick även ett återkommande tema i barnens berättelser och 

kommentarer, kring deras erfarenhet av möjligheten att nyttja vissa material. Dessa material var ofta 

placerade i skåp, höga hyllor, förråd och i några fall var barnen ovetande om att de fanns. Materialet 

beskrevs ofta som kopplat till villkor då man ofta först var tvungen att fråga och kanske fick man, eller 

helst inte eller ibland eller när pedagogerna bestämmer att det är något speciellt. Vanligt 

förekommande material som ofta var villkorade och otillgängliga var exempelvis skapande-material, 

såsom färg, lera, lim, paljetter, glitter, pysselmaterial av olika slag. 

Vid en rundtur berättar B10 om sitt fritids och vad hen gillar att göra. Hen beskriver att rita och 

pyssla är roligt och beskriver vad man kan använda som material. I ett skåp ovanför hyllan finns 

massor av material som hen beskriver att man kan få använda ibland. 

S: När kan man få göra det?  

B: Eh ibland när man gör dom här ramarna. Ibland när man pysslar speciellt och ibland. Den här 

gången gjorde vi tavlor  

S: Vem var det som kom på den här idén då? 

B: Det var min lärare. 

S: Okej. Men om jag skulle vilja pyssla med det här materialet om jag sitter här, får jag bestämma det 

själv? 

B: Nej då måste du fråga om allt 

S: Brukar man få använda det när man frågar? 

B: Helst inte men man får det ibland. 

Vid upprepade tillfällen talar barnen om intresset för att pyssla men beskriver även regler och rutiner 

som av flera orsaker tycks hämma möjligheten. 

S: Men om man har tråkigt och vill pyssla kan man gå hit då och hämta något? 

B10: Näe för varje gång man typ säger att man har tråkigt är det inte alltid man får röra det här. För 

när     man typ tar den här och går dit och då kommer alla säga att hon har en och då gnäller man på 

fröken att; Jag vill också ha en som henne! Så då blir det liksom lite krångel… eller a kaos.  

S: För att om en vill så vill alla andra också göra det? 

B10: Aa då vill alla andra göra samma sak. 



23 

 

Ur citatet går att utläsa hur en av orsakerna till att B10 inte tar initiativ till att fråga, tycks vara en 

osäkerhet på grund av tidigare erfarenheter. Här hänvisas till hur pedagoger brukar tycka att det blir 

rörigt och jobbigt, då så många barn blir nyfikna och intresserade när ett barn hittar på något. 

Pysselmaterial är inte bara villkora utan ibland vet barnen inte ens om att det finns vilket citatet nedan 

visar på 

I ett samtal under en rundtur uttalar B13 att det inte finns något pysselmaterial någonstans så hen 

brukar klippa i papper eller vad som helst. I ett skåp som vi tittar i finns det massor av material för 

pyssel vilken hen säger sig aldrig sett. 

B13: Jag tittar aldrig där det är första gången. Dom tar aldrig fram pyssel. 

S: Här är ett till skåp vet ni vad som finns där? 

B12: Vi vet inte, vi får inte ens titta i skåpet 

S: Hur vet du det? 

B12: För att vi får, barnen får inte titta i något skåp.  

Citatet illustrerar att material finns men som inte har synliggjorts för barnen. Hen beskriver sig sakna 

material men att det inte finns något och därför används vad som helst. Barnen får inte titta i skåp 

varför kännedom om materialet saknas, framförallt inte heller när pysselmaterial aldrig plockas fram. 

Bilden av den vuxne  

Ur barnens berättelser och beskrivningar framträder en bild av vuxna som tämligen komplex och 

negativ. Den bild av vuxna som framträder ur berättelser ger en signal om att barnen har få möjligheter 

att kunna påverka innehållet i vardagen. I samtal med barnen framkom det genom flera olika 

beskrivningar att den vuxna var mycket sträng, distanserad och många gånger oförstående, flera citat 

visar även på hur vuxna inte tog barnen tankar och viljor på allvar.  

Under en samtalspromenad visar B10 ett rum och vi kommer fram till en hylla där materialet står 

högst upp i hyllan.   

S: Men når ni upp ditt? 

B: Nej! Aa, det är fröken som precis med alla andra sakerna.  

S: Så man får fråga då om de kan ta ner lådan? 

B: Nej, mm det är typ reglerna…. Mm man ska typ inte alltid vilja fråga om den där, alltså typ 

komma och fråga fröken varje dag att ta ner den lådan. Då ska man typ bara be en dag och om hon 

säger nej så får man inte gnälla, varje dag.  

S: Så om man frågat en dag och dom säger nej, så får man inte fråga nästa dag? 

B: Då får man inte fråga imorgon fast då får man fråga typ nästa vecka eller nått.  

S: Hur vet man det? Hur vet man när man inte får fråga? 

B: Aa men det vet vi för det är regler. Och det har dom sagt.  

S: Så får man oftast då, om man inte får på måndag och jag frågar nästa vecka så får man.  

B: Mm a typ, men alltså oftast så tittar inte barnen eller dom vet inte ens att det finns så dom frågar 

inte. För om dom ska ha något i skåpet, så tittar dom aa inte ens där uppe kanske. 

Citatet visar att B10 har en mycket negativ erfarenhet kring pedagogers uttryck och handlingar. Hen 

beskriver att det finns oskrivna regler kring de villkor som gäller för vad man få göra och inte göra vid 

vissa tillfällen. Innan man kan ta initiativ till något finns det massa regler och förbehåll under vilka 

omständigheter och tillfällen detta initiativ får ske. Hen uttrycker även att eftersom placeringen av 
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materialet gjorts på så hög höjd, har få av barnen vetskap om materialet, vilket även tycks beskrivas gå 

hand i hand med pedagogens syfte. 

Under samtalspromenaden med B7 har vi pratat om vad man kan göra i rummen på fritids. Bredvid 

där vi står finns flera skåp som aldrig nämnts men på ett av skåpen finns en sagofigur så jag undrar 

om det är så att skåpen rymmer material till barnen, men eftersom dom aldrig nämns så frågar jag. 

S: Vad är det här för skåp som är här nere? 

B: Det är ett frökenskåp. 

S: Har du tittat där? 

B: Nej man får inte vara där.  

S: Får man inte använda dom där grejerna? 

B: Nej det är fröknarnas.    

S: Står det någonstans? 

B: Nej men liksom om det har stått öppet någon gång och man vill ha papper så säger dom nej det är 

ett frökenskåp, där får ni inte vara och rota i liksom.  

B: För det här är grodan skåpet och det är ju papper och så, men ibland liksom är ju papper slut och 

så och då….. men vi har ju ritböcker också eller så får man göra något annat. 

Av citatet beskrivs hur hen vet av erfarenhet att man inte får röra skåpet, för det är fröknarnas. Hen vet 

för hen har råkat göra det någon gång när papper varit slut och har då sett när skåpet är öppet att det 

finns där. Men eftersom man inte får, för fröknarna tycker att man rotar, så låter man bli. Hen menar 

på att vi har ju ritböcker eller så får man göra något annat i stället.  

Under ett samtal med B12 och B13 pratar vi om i fall det finns någon möjlighet för barnen att 

bestämma vad dom ska göra på fritids. Barnen berättar att det är det som står på tavlan och att det är 

fröknarna som har bestämt dom olika aktiviteterna. Vi fortsätter att samtala om aktivitetstavlan när 

Bx säger   

B12: Mm dom har sagt en gång… 

B12: Mm, men dom har sagt att dom skulle ha en rosa låda som man skulle skriva på en lapp i den, 

men dom har inte satt ut den. 

S: Aha, du menar som en brevlåda som man kan lägga lappar om vad man själv vill göra? 

B12: Aa, men dom har inte satt ut den än. 

S: När sa de det? Var det längesedan? 

B12: Aa 

S: Var skulle den brevlådan sitta? 

B12: skulle typ sitta utanför fritidsrummet. 

I citatet beskriver B12 att pedagogerna tidigare sagt att barnen kan lämna förslag på idéer till fritids i 

en förslagslåda som skulle sitta utanför rummet, men som aldrig dykt upp. Detta är något som hen har 

funderat på vilket även blir tydligt, då hen efter en långt tid, kommer ihåg. 

Barnens initiativ att ta egna beslut om vad dom vill göra är inte bara villkorat utifrån vilka aktiviteter 

och material som erbjuds, utan ibland kan de begränsas som en bestraffning. 

S: Tidigare sa du till mig att du är en utemänniska, kan du välja om du vill vara ute eller inne på 

fritids? 

B8: Mm ibland! 

S: När får man inte bestämma om man ska gå ut? 
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B9: När man har gjort något dumt. 

B8: När man typ har gjort något dumt eller så. 

S: Får man inte bestämma det då? 

B8: Nej då får man vara inne. 

 

 

Analys 

Barnens berättelser om sina erfarenheter och upplevelser i fritidshemmet visar på en variation men 

ändå framkommer flera återkommande fenomen. Harts (2016) delaktighetsstege är enligt honom en 

modell för att vägleda och att skapa en kritisk reflektion till sitt förhållningssätt och i arbete med 

demokrati i form av delaktighet och inflytande. Avsikten är framförallt även att visa vad som inte är 

delaktighet och inflytande.  

Enligt Harts (2016) delaktighetsstege börjar barnens inflytande ta vid i steg fem då barnen är 

tillfrågade och informerade, samt givits utrymme att lämna sina åsikter och där deras tankar tas hänsyn 

till och beaktas i planering och aktiviteter och projekt. Besluten fattas dock av vuxna vilket innebär att 

detta är en låg grad av inflytande fortfortfarande men en början av delaktighet. Utifrån stegen kan det 

tolkas som att aktivitetstavlorna tillsynes och formellt förstås som barnens val men som av barnen 

uppfattas som reglerande och där de möjligtvis inte heller har varit tillfrågade utan snarare beskriver 

sig vara anvisade till. Aktivitetstavlorna verkar för barnen ha flera funktioner, den ena att veta var 

barnen är och den andra för att markera vad som är möjligt att välja på att göra. Hur det ofta 

framkommer att barnen saknar möjligheter till andra aktiviteter som de gillar och önskar ha tillgång 

till, såsom att pyssla, lyssna på musik och att kunna läsa och vila ifred, tyder det på att barnen har och 

haft väldigt lite att säga till om samt att deras åsikter och önskemål inte tagits på allvar då de inte finns 

som möjliga alternativ på tavlan. Barnens erfarenheter och tankar är att pedagoger har valt aktiviteter 

för att man inte ska kunna göra något annat och det man får och kan bestämma om är det som står på 

tavlan. Utifrån Harts (2016) stege kan det förstås som steg fyra vilket innebär att barnen blir tilldelade 

olika val av sysselsättning men att de är informerade och kan fritt välja att vara delaktig utifrån eget 

val, men därav möjligtvis utifrån barnens berättelser i brist på andra alternativ.  

Möjlighet att kunna ta egna initiativ till att använda cd spelaren, eller att använda skapande material 

beskrivs inte enbart som avhängigt de vuxnas intresse och vilja att tillåta, utan barnen vet ibland inte 

ens om att det finns. Material placeras även otillgängligt vilket inte enbart gör barnen beroende av den 

vuxnes godkännande utan ramen för när detta får ske beskrivs ofta som styrt av villkor och regler av 

pedagogerna. Ofta berättas det om hur vuxnas initiativ styr när dessa aktiviteter skall äga rum. Det kan 

av välvilja tänkas som att användande av material sker inom bestämda ramar för att det inte ska ta slut 

för fort. Här talar Halldén (2016) om ett barnperspektiv där man agerar om avsikter om barnets bästa. 

Halldén menar dock att det bör utgå från att barnen fått komma till tals i fråga för att barnets bästa 

skall ge bäring, vilket barnen i min studie troligtvis skulle ha andra åsikter om. Pedagoger och barn 

verkar även ha olika villkor att förhålla sig till då det i många berättelser beskrivs hur pedagoger får, 

men inte barnen, eller att man kanske får om pedagogerna vill. Att barnen upplever att de måste fråga 

om allt indikerar att det delvis inte verkar finnas en gemensam grund, då barnen aldrig med 

självklarhet vet när de får, utan att det handlar om att fråga. Barnens egna initiativ och inflytande 

framstår som tämligen begränsade och kontrollerade. På steg sex i Harts (2016) stege innebär att 
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vuxna och barn tillsammans planerar och hittar lösningar vilket skulle kunna innebära hur barnens 

intressen och önskemål blir fokuserat att utvecklas. Detta verkar dock inte ha någon självklar plats. Ur 

berättelserna framkommer ingen beskrivning om hur pedagoger och barn gemensamt planerar eller för 

en dialog om verksamhetens innehåll där barnens frågor och idéer diskuteras, utan barnens möjlighet 

att kunna påverka verkar ske inom de ramar pedagoger satt. Det skulle även finnas på ett fritidshem 

finnas möjlighet att lämna önskemål i en förslagslåda om vad man ville göra i verksamheten, men den 

möjligheten kom aldrig. Förslagslådan som barnen berättar om blev aldrig iscensatt och därmed gavs 

ingen möjlighet att kunna uttrycka sina önskningar som lovats.  

Möjlighet till att ta egna initiativ tillerkänns först att vara på steg sju (Hart 2016). Exempel på denna 

nivån kan utifrån barnen berättelser tolkas infinnas vid leken. Barnen beskriver sig uppleva ha 

möjlighet att själva styra över och ta mer egna beslut vid leken. I berättelser om lek finns inga tydliga 

beskrivningar om att pedagoger styr. Barnen berättar att leka kan man alltid göra och det bestämmer 

barnen om, för leken finns i fantasin och den kan ingen ta ifrån dem. Barnen tar här egna initiativ till 

sina lekar och utformar regler och innehåll själva. I Harts (2016) stege beskrivs hur det i steg sju 

innebär att vuxna stödjer och uppmuntrar och tillhandhåller material samt låter barnen initiativ få en 

större plats, vilket inte går att uttala sig om. Att barnens lek troligtvis sker inom satta ramar och tid för 

lek skulle då kunna tolkas som att de ändå sker en mer kontrollerad form av initiativtagande och 

inflytande.  

Johansson (2003) talar om hur möjligheten att närma sig barnens perspektiv är beroende av den 

vuxnes vilja och förmåga att förstå barnens meningsuttryck och intentioner. Den bild som framträder 

ur barnens beskrivningar är att det verkar finnas en motvilja eller oförmåga hos den vuxne att möta 

barnens tankar, känslor och önskningar i många avseenden. I flera berättelser beskrivs erfarenheter av 

den vuxne som sträng, med mycket regler och förbehåll men även en oförmåga, att försöka förstå 

barnens intention. Ett exempel är hur pedagogerna anser att man rotar i skåp när man egentligen vill ha 

papper för att det är slut och man ser att det finns i ett annat. Beskrivningar om att man kanske får 

använda pysselmaterial om pedagogen vill och orkar men att hon helst inte vill, eller hur man får 

minskat inflytande när man gjort något dumt indikerar på att inflytande är något förhandlingsbart och 

ingen självklarhet. Att närma sig barnets perspektiv innebär att man behöver skapa en relation till 

barnen där barnen känner sig trygg för att vilja släppa in de vuxna (Johansson, 2003). Detta 

framkommer inte ur barnens berättelser, utan snarare bristen på tillit till den vuxne och deras förmåga 

att försöka förstå och bejaka barnens meningsuttryck.  Barnens upplevelser är att det inte lönar sig om 

man frågar, det är de vuxna som bestämmer och man ska helst inte fråga för ofta för då är man tjatig. 

En analys utifrån barns perspektiv (Johansson, 2003) innebär att detta i stort sett saknas i de berättelser 

om de vuxna, enligt de erfarenheter av den vuxne som barnen ger uttryck för.  

Både Johansson och Halldén (2003) beskriver hur en önskan om att närma sig barnet kan säga något 

om den barnsyn man har. Föreställningar om barnet och barnens bästa leder till olika tankar och 

handlingar. Dock även om pedagoger närmar sig barnens perspektiv innebär detta inte per automatik 

att de tillmötesgår barnen. Pedagogerna kanske mycket väl vet vad barnen vill och känner men har 

ingen avsikt att möta det eller haft förmågan att svara på deras önskningar vilket vi inte vet med 

självklarhet (Johannsson 2003). 
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Diskussion. 

I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningen att diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskningen som nämnts. I sista delen av avsnittet kommer jag att belysa vad resultatet kan betyda för 

min yrkesprofession samt ventilera vad som kan vara av intresse att undersöka vidare.   

Studiens syfte var att undersöka barns inflytande i fritidshem ur barns perspektiv. Med barns 

perspektiv avsåg jag att samtala med barnen och att undersöka vilka erfarenheter, upplevelser och 

tankar de hade om sitt fritidshem. Frågeställningen som jag utgick ifrån var,  

Vilka möjligheter och hinder beskriver barnen finns i fritidshemmets vardag? och Hur kan 

fritidshemmets uppdrag och barns rätt till inflytande förstås utifrån barnens berättelser?  

Barns möjligheter till inflytande 

Resultatet visade att barnens inflyttande var villkorat. Barnens möjligheter till att ta egna initiativ 

bortom leken var begränsade och villkorade samt hänvisade till pedagogers val av aktiviteter och 

material. Resultatet visade även att det fanns material och aktiviteter som var mer reglerade samt hur 

vissa material var otillgängliga och förvarades i stängda skåp som barnen även ibland inte visste fanns, 

eller som barnen uttryckte en önskan om att få tillträde till. Pedagogers förmåga och vilja att närma sig 

barnens perspektiv beskrevs som mycket bristande. Resultatet visade på att barnens erfarenheter av 

den vuxne präglades av regler och förbehåll där man aldrig riktigt visste om eller varför man inte fick, 

men att man kanske kunde få ibland, om det var något speciellt eller om pedagoger bestämt. Barnens 

möjlighet till att ta egna initiativ var, förutom i deras egen lek, alltid hänvisat till att man måste fråga 

först.  

Hur kan dessa berättelser förstås utifrån den tidigare forskningen som nämnts, berättelserna som 

visade att barnens möjligheter till att kunna ta egna initiativ och att aktivt kunna påverka sin vardag 

beskrivs som begränsat och villkorat och hindrande av pedagoger.  

Liknande resultat och erfarenheter beskriver Arnér (2006) där hon talar om pedagogers förmåga och 

vilja att närma sig barnens perspektiv, är avgörande för barnens inflytande. Vuxnas bejakande eller 

nekande av barnets meningsuttryck beskriver Aspán (2009) kan säga något om den barnsyn man har, 

vilket leder till hur barnens åsikter blir något den vuxna bekräftar eller förbiser. I Arnérs studie 

beskrevs att barnens initiativ hämmades av regler och förbud och att det roligaste var de lekar och 

aktiviteter där de vuxna inte kontrollerade, vilket liknar barnens beskrivningar i min studie. Barnen i 

Arnérs studie berättade ofta om egna idéer och lösningar men att pedagoger inte hade intresse att 

lyssna till barnen. I min studie framkommer liknande beskrivningar och upplevelser. Upplevelser av 

aktivitetstavlor som en form av bevakning och styrning av barnens aktiviteter liknar barnens 

berättelser i Folkmans studie (2017), som   även visade att pedagogers vilja att lyssna till barnen var 

relaterat till aktivitetens viktiga och riktiga innehåll. I inledningen av min studie tas även Westlunds 

studie upp, hon menar att barnen är under vuxnas makt och styrning vilket aldrig är en fråga om, utan 

hur. Även detta kan kopplas till aktivitetstavlan som en form där pedagoger tror sig arbeta med 

inflytande. De möjligheter barnen beskriver kan utifrån Aspán (2009) definition av inflytande liknas 

det som hon beskriver som val inom redan förutbestämda aktiviteter. Eller det Arnér (2006) syftar till 

delaktighet, det vill säga att vara delaktig i något som redan är bestämt av pedagogerna.   
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I delaktighet för lärandet (Skolverket 2014) berättas om att elever i fritidshemmet inte upplever sig 

lyssnade till eller har någon möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dom. Ett liknande tema 

framkommer ur barnens berättelser i min studie. Disciplinära och ytliga relationer var även något som 

framkom ur flera av barnens berättelser. 

Hur kan barnens berättelser ytterligare förstås utifrån en vidare kontext 

Denna studie undersökte barnens berättelser om sina fritidshem, och innehöll även beskrivningar av de 

vuxna på fritidshemmen. Syfte och metodval och tidsramarna innebar att de berörda vuxna inte har 

kunnat lämna sina tankar och kommentarer till barnens berättelser, därmed blir det omöjligt att 

diskutera hur de ser på sin situation. Dock har tidigare forskning som uppmärksammat barns möjlighet 

till inflytande visat på flera liknande resultat med beskrivningar om olika orsakssamband, som nu 

kommer att lyftas. Här vill jag ytterligare påpeka att denna studie har haft som syfte att undersöka 

barnens upplevelser, erfarenheter och tankar för att göra barnen röster hörda. Därmed blir barnens 

perspektiv centralt, och inte de vuxnas, utan att för den sakens skull förringa dess relevans. Det 

angelägna blir här att försöka förstå hur barnens berättelser kan säga något om de strukturer och den 

diskursiva praktik som barnen omges av och som påverkar deras vardaglivsmöjligheter (Balldin, 2010; 

Halldén, 2010). 

I tidigare forskning och granskning påtalas hur bristande resurser och förutsättningar får konsekvenser 

för barnens inflytande, exempelvis delvis växande barngrupper, tidsbrist, kompetens och uppföljning 

av kvalitetsarbete. Redan i Skolverkets stödmaterial till fritidshem (2014), beskrivs hur ökade 

barngrupper lett till att fritidshem ofta präglas av disciplinära förhållningssätt med ytliga relationer 

mellan elever och personal vilket får konsekvenser för barnens möjlighet att bli lyssnade till. I 

Skolverkets lägesbedömning (2017b) problematiseras hur antalet inskrivna barn i fritidshem kraftigt 

ökat de senaste tio åren samtidigt som andelen verksamheter minskar. Folkman (2017) beskriver även 

hon hur brister i barnens möjlighet att bli lyssnade till samt få sina rättigheter tillgodosedda var 

relaterat till stora barngrupper. Det avgörande var verkade där vara storleken på barngruppen snarare 

än personalbrist. Även i Arnérs (2006) forskning uttrycker pedagoger att en anledning till att de inte 

förmådde sig lyssna och bejaka barnens intressen och behov, var bristande resurser i relation till deras 

stora barngrupper. I Aspáns (2009) studie uttalade pedagoger hur svårigheter med att lyckas fullfölja 

utvecklingsprojekt med barnens delaktighet och inflytande var relaterade till flera organisatoriska 

faktorer såsom tidsbrist då barnens scheman utgjorde organisatoriska svårigheter för samordning. En 

ytterligare orsak var enligt vuxna en effekt av att ansvariga i ledningen slutat vilket gjort 

arbetsprocessen svårarbetad och medfört brister i ansvarsfördelning och hög arbetsbelastning. 

Skolverket (2014) lyfter även fram att ytterligare anledningarna förefaller vara att personalen alltmer 

samverkar i skolan vilket bidragit till högre arbetsbelastning men även minskad tid för planering av 

fritidsverksamheten.  

Något som ytterligare betonats i studier och granskningar handlar om personalens kompetens. Redan i 

Demokrati som uppdrag (Skolverket, 2010) beskrivs att värdegrundsfrågor är kraftigt underprioriterat 

och hur pedagogers säger sig sakna både teoretisk och praktisk kunskap för tillämpning inom detta 

område. I Skolverkets stödmaterial (2014) poängteras hur barnen har brist på inflytande och att 

fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete är undermåligt. En av orsakerna hävdas vara att personal 

saknar kompetens för sitt uppdrag vilket förefaller resultera i att fritidshemmen styrs av andra faktorer 

såsom egna intressen eller andra prioriteringar än styrdokumenten. Även i Skolinspektionens rapport 

(2018) framförs att personal beskrivs sakna kunskaper om fritidshemmens uppdrag, vilket resulterat i 

att flera centrala områden inom fritidshemmet är underprioriterat med undermåliga resultat. En av 
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orsakerna till den brister i kvalitets- och uppföljningsarbetet anges vara stor omsättning av personal, 

brist på utbildad personal men även ledningens bristfälliga kompetens och förmåga att stödja 

utvecklingsarbetet. Även här har flera ansvariga i skolledningar uttalat att fritidshemmet inte alltid i 

första hand blivit prioriterat då utveckling av skolans arbete tar allt större plats.  

Ur ett ytterligare vidare perspektiv har betydelsen av att forskning och studier saknas diskuterats. I 

Delaktighet för lärande (Skolverket, 2014) belystes att forskning om barns inflytande i Sverige är 

eftersatt framförallt studier som belyst positiva och framgångsrika arbeten. Lansdown (2005) beskriver 

hur väldigt få studier om inflytande gjorts, trots de ovärderliga och positiva effekter som barns 

inflytande har långsiktigt. Det gäller både för att utvärdera kvalitén i barnens möjlighet till inflytande 

och intresset och initiativ för att utveckla etiska modeller och metoder för att kunna undersöka och 

mäta effekterna. Aspán (2009) har även belyst denna problematik men menar att trots att modeller för 

att främja barns delaktighet och inflytande ökat, är problemet att väldigt få studier gjorts för att 

undersöka huruvida barnen verkligen fått kommit till tals.             

Utifrån resultatet framträder ingen samstämmighet över fritidshemmets uppdrag, i att vara 

upplevelsebaserat, samt utgå från barnens intressen och behov samt skollagen som säger att barnen 

skall ges inflytande. Det är oklart vad som kan vara förklaringen till att barnens inflytande är så 

villkorat. Även om barnen i stor utsträckning tyckte att det var roligt på fritids samt berättade om 

aktiviteter de gillade så finns brister i relation till barnens rättigheter och vad skolans styrdokument 

säger. Det är möjligt att barnen kan ha svårt att överskåda de prioriteringar och tankar som ligger 

bakom de vuxnas beslut och agerande vilket gör att de inte har en fullständig bild. Detta förklarar dock 

inte det faktum, även om det inte går att dra några generella slutsatser, att det är anmärkningsvärt att 

barnen från fyra olika fritidshem beskriver liknande berättelser om villkor, regler relaterat till barnens 

initiativ men även brist på tillit att vuxna söker sig förstå barnens tankar, önskningar och intentioner. 

Utifrån Lansdown (2005) framkommer en ytterligare problematik, beträffande barnens möjlighet att 

förstå vuxnas prioriteringar. Lansdown menar att det inte handlar om att barnen alltid kan få sina viljor 

bejakade, men att barnen har rätt till inblick och information om vad som föranleder beslut som tas. 

Här hävdar även Hart (2016) att barnens rätt till information är en grundläggande princip för att arbeta 

demokratisk.  

Vidare går att diskutera utifrån de svårigheter som Halldén (2003) hävdar finns i begreppet 

barnperspektiv där tolkningar om barnets bästa ofta innehåller ideologiska föreställningar om barn och 

barndom. Traditioner och ritualer som sitter i väggarna och går i arv (Arnér, 2006) och där barnen ses 

som ofullständiga och måste förberedas inför det riktiga livet sen, vilket resulterar i en ständig strävan 

framåt där barnens tankar och åsikter förbises (Aspán, 2009). Lansdown (2005) beskriver att artikel 

12, som uttrycker barns rätt att höras, innebär en grundsyn som motsätter sig barnets som passiv och 

ofullständig och där barndomen enbart ses som en förberedelse. Detta är dock en orsak som påtalats 

bidra till att barnens rättigheter inte tillgodoses. Det som ligger närmast barnen är här och nu, vilket 

innebär att barnens delaktighet och inflytande innebär först och främst möjligheten att kunna påverka 

frågor relaterat till sin vardagslivsmiljö, där barnen har möjlighet att succesivt öka sina kompetenser 

och kunskaper om att utöva sitt inflytande (Hart, 2016; Lansdown, 2005). Detta har dock ofta 

underminerats av vuxnas förmåga att lyckats skapa förutsättningar för att detta ska ske. Arnér (2006) 

menar att så länge barns underordning är oproblematiserade i samhället tycks barn betraktas som inte 

lika fullvärdiga som vuxna, vilket kan förklara varför vuxna har så svårt att lyssna till barnen och att 

respektera att alla har något att säga om saken.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Det måste vara av högsta angelägenhet att vi vuxna som arbetar och delar vår tid med barnen 

anstränger oss och tar vårt uppdrag på allvar inte bara som pedagoger utan som vuxna medmänniskor. 

Detta kan handla om att ifrågasätta våra egna föreställningar, vår egen verksamhet och praktik där vi 

genom kritisk reflektion kan göra oss medvetna om hur olika faktorer har en förmåga att skapa 

odemokratiska strukturer i vår verksamhet för att försöka få till förändring. Det kan vara mycket svårt 

att nå kärnan ibland då olika faktorer har en förmåga att skapa en kedjeeffekt vilket gör det svårt att 

finna svar och lösningar. En ännu starkare insikt och en viktig lärdom för alla som arbetar med barn, 

borde vara att barnen är källan till att hjälpa oss förstå hur barnen påverkas här och nu och vilka tankar 

och idéer de har om sin situation. Att barnen har en självklar plats där deras tankar och idéer tas 

tillvara samt där frågor om barns rätt till inflytande och delaktighet, borde ges högre prioritet inte bara 

som pedagogiska frågor utan som en rättighet i sig själv. Utifrån fritidshemmets uppdrag och plats för 

en meningsfull fritid menar jag att det finns stora möjligheter rent teoretiskt till barns inflytande och 

delaktighet, men att åstadkomma detta krävs dagliga insatser men framförallt erkännande av barnens 

som viktiga här och nu. Detta är oerhört angelägna frågor för praktiken och professionen att ta tag i. 

Slutsatser 

Studiens resultat visar att barnens inflytande i verksamheten både vad det gäller val av aktiviteter och 

möjlighet att använda vissa material är villkorat. En anledning till detta beskrivs av barnen vara 

pedagogers bristande förmåga och vilja att låta barnens önskningar och meningsuttryck få gehör. I 

vissa fall beskrivs till och med att pedagoger saknar förmågan och viljan att närma sig barnens 

perspektiv. Utifrån den tidigare forskning som gjorts inom området och mitt resultat är en slutsats att 

barnens inflytande är mycket reglerat. Möjligheterna att vara delaktiga och kunna påverka sin 

vardagslivsmiljö är styrda av regler och förbehåll. En rimlig slutsats är att behovet av att öka barnens 

rätt till en meningsfull vardag i fritidshemmet, där deras tankar och åsikter räknas, är stort.   

Vidare forskning.  

Många nya tankar och frågeställningar har väckts under studiens gång. Både beträffande metodens 

möjligheter för att forska om barns erfarenhet och kring ett intresse för hur barnens berättelser skulle 

kunna bidra till nya metoder för ett utvecklingsarbete i fritidshem. Studiens resultat har även gett 

upphov till många tankar om hur forskning om barns perspektiv och hur promenader som metod kan 

utgöra ett mycket viktigt tillvägagångsätt för att göra barnens röster hörda.  

I min undersökning har jag haft promenader med både en och två barn vilket väckt intresse att det 

skulle vara intressant att undersöka skillnader mellan vad som framkommer när ett eller flera barn går 

tillsammans.   

Den 1 juli 2017 inleds en treårig satsning för utbildning inom barnrättsfrågor då barnkonventionen 

planeras bli till lag år 2020. Till denna satsning har 20 miljoner kronor tillförts för att utbilda de som 

arbetar med barn inom flera områden varav utbildningsväsendet är ett. Det vore intressant att koppla 

denna satsning till forskning och följa den satsning som till stor del handlar om kompetensutbildning 

för alla ansvariga men förhoppningsvis även till att utbilda barn och unga om deras rättigheter i 

samhället.  
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Bilagor  

Sollentuna 2017-10-3                                                                                            

 

 

Hej Föräldrar på (xxxx) Fritidshem 

 

Jag är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie handlar om barns inflytande i fritidshem. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i fritidshemmet under några dagar, mellan 

vecka 42–43. Vid dessa tillfällen vill jag använda mig av samtalspromenader som är en metod där jag 

tillsammans med eleven, promenerar och samtalar om de olika platser, rum och aktiviteter som eleven 

har tillgång till och brukar sysselsätta sig med. Under samtalspromenaden kommer jag att använda 

mig av stop - stationer där eleven kommer att få stanna där hon/han/hen vill berätta något om.   Jag 

kommer att dokumentera med hjälp av anteckningar/ljudupptagningar/digitalkamera.  

 

I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed 

(VR, 2011). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får 

avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Anna Karlsson 

 

Anna Karlsson  

Tel.nr: XXXXX 

Mailadress: XXX @gmail.com 

 

Handledare: Ingrid Engdahl 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
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