
Meningsfulla aktiviteter på 

fritidshemmet 
En etnografisk studie kring dilemmat med meningsfulla 

aktiviteter utifrån samtal med fritidshemslärare och elever 

Kajsa Bosta Lorenz 

Patrik Granlund 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Barn- och ungdomsvetenskap 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 

hp)  

Höstterminen 2019 

Handledare: Anna Klerfelt 

Examinator: Camilla Rindstedt 

English title: Meaningful activities in leisure time center - An 

ethnografic study of the dilemma of meaningful activities based on 

conversations with leisure time teachers and pupils 



 

 

Meningsfulla aktiviteter på 

fritidshemmet 

En etnografisk studie kring dilemmat med meningsfulla aktiviteter 

utifrån samtal med fritidshemslärare och elever 

Kajsa Bosta Lorenz och Patrik Granlund 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem resonerade kring begreppet meningsfulla 

aktiviteter och hur de beskrev att de utformade och planerade aktiviteterna för eleverna. Samt hur 

eleverna resonerade kring de meningsfulla aktiviteterna. Konstruktionen av data skapades utifrån en 

etnografisk ansats och analyserades med hjälp av en diskursanalys. Konstruktionen av empiri skedde 

med hjälp av en trianguleringsmetod där åtta skriftliga intervjuer av fritidshemslärare, fyra 

observationer av aktiviteter, fyra gruppsamtal med elever som deltagit i observationerna samt fyra 
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Förord 

Det här arbetet är skapat av Patrik Granlund och Kajsa Lorenz, två före detta kollegor i branschen som 

båda nu utbildar sig vidare till att bli grundlärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa. Vårt 

gemensamma intresse för frågeställningar som handlar om hur lärare omvandlar teori i praktik samt 

vad det får för konsekvenser för eleverna har funnits med oss båda från tidigt i utbildningen vilket lett 

fram till detta arbete. Valet att rikta in oss mot begreppen meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter 

gjordes då dessa begrepp varit återkommande under hela vår utbildning. Därav fann vi det intressant 

att studera hur fritidshemslärare och elever arbetar med men även förstår dessa begrepp då det kan 

vara tolkningsbara. 

Vi vill passa på att rikta ett tack till våra kurskamrater Johan, Konrad, Katarina och Ida som varit ett 

stöd och behjälpliga vid frågor och funderingar. Till våra informanter, fritidshemslärare som elever 

som bidragit med viktiga tankar och reflektioner. Framförallt vill vi tacka vår handledare Anna 

Klerfelt som genom sin kunskap, engagemang och intresse för vårt arbete fått oss att utveckla oss 

själva och vårt arbete till något vi känner stor stolthet för. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Studien är skriven och utarbetad genom ett samarbete som genomsyrats av att låta våra olika 

kompetenser få utrymme. Vi har fördelat arbetet genom att bland annat läsa lika många artiklar, 

genomföra lika många intervjuer, observationer och transkriberingar men även genom att skriva och ta 

ansvar för studiens alla delar så väl skriftligt som vid genomläsning av det färdiga materialet.  
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Inledning 

Sedan 1998 ingår fritidshemsverksamheten i utbildningssektorn, vilket medfört att den i hög grad 

förlagts till skolverksamheten (Andersson, 2013). Detta innebär att det som föreskrivs i läroplanen 

(Skolverket, 2019a) och skollagen (2010:801) är mål som eleverna ska uppnå. Hur dessa metoder och 

arbetssätt genomförs för att uppnå målen lämnas dock över till de olika verksamheternas lärare 

(Pihlgren, 2017). Reformerna för att förändra regelstyrning av verksamhet till målstyrning har gjort att 

begrepp för att beskriva fritidshemsverksamheten har ändrats för att bli mer enhetliga med övriga delar 

av styrdokumenten. Exempelvis beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2019) barn som elever även i 

fritidshemsverksamheten och verksamhetens lärandeuppdrag som undervisning. 

Fritidshemsverksamhetens undervisning beskrivs dock i styrdokumenten som kunskap i ett vidare 

perspektiv där eleverna ska ges en möjlighet att uttrycka sin kunskap i olika former:  

”I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar 

omsorg och lärande” (Skolverket, 2019a, s. 22). 

Utvecklingen mot ett mer undervisande fritidshem syns även i Skolinspektionens (2018) beskrivning 

av verksamheten. Där uttrycks bland annat att fritidshemmet har en viktig roll som komplement till 

skolan och därmed även för elevers utveckling. Detta syns även då det från och med den första juli 

2019 lagstadgats att det krävs lärarlegitimation för att få undervisa i fritidshemmet då detta tidigare 

inte var något krav (Skolverket, 2019b). Fritidshemmet kan således sägas ha fått en framskjuten 

position som en viktig aktör för elevers lärande och utveckling. Vad innebär då ett lärande och 

undervisning som genomsyras av att kunskap ska uttryckas på olika sätt?  

En central aspekt som lyfts fram är att lärandeaktiviteter i fritidshemmet ska vara meningsfulla och 

möta elevernas behov (Skolverket, 2019a). Holmberg och Börjesson (2015) menar att för att 

fritidshemmet ska vara kompletterande på ett önskvärt sätt så är det viktigt att denna meningsfullhet 

utformas på ett speciellt sätt. Det rätta sättet enligt läroplanens (Skolverket, 2019a) riktlinjer är att 

meningsfullhet är när fritidshemmet bedriver utbildning och undervisning för eleverna. Detta kan 

skapa en form av dilemma för lärare i fritidshemmet. När det kommer till begreppet meningsfullhet 

kan ett sådant dilemma sägas uppstå i och med förändringen av fritidshemmets uppdrag och den 

neoliberala politikens inflytande av läroplanen. Warin (2014) menar att detta har lett till att 

omsorgsbegreppet förskjutits och istället har uppdraget om lärande och utbildning fått ett större 

inflytande. I läroplanen för fritidshemmet kan det sägas att denna förskjutning syns genom att 

omsorgsbegreppet enbart lyfts fram i enstaka fall. Detta genom formuleringarna att undervisningen i 

fritidshemmet ska:  

…komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och 

välbefinnande (Skolverket, 2019a, s. 22).  

…ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila (Skolverket, 2019a, s. 23). 

Läroplanens fokus i övrigt riktar sig mot att elever ska lära sig olika saker som exempelvis sociala 

färdigheter, att kommunicera på olika sätt genom olika uttrycksformer samt att pröva och utveckla 

idéer för att omsätta dessa i handling (Skolverket, 2019a). Meningsfullhet lyfts enligt de allmänna 

råden (Skolverket, 2014) fram som ett verktyg för att skapa kunskap hos eleverna, vilket kan ses som 

ytterligare ett argument för att fritidshemmet uppdrag förändrats till att skapa fler möjligheter till 

utbildning och mindre kring rekreation och omsorg (Skolverket, 2014). Ett exempel på detta är hur 
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lekens betydelse lyfts fram och beskrivs. Där förklaras leken som ett tillfälle där elever får möjlighet 

att lära sig förmågor såsom samarbete, kommunikation, turtagning, uthållighet och utveckla kreativitet 

(Skolverket, 2014). Även när leken är initierad av eleverna själva förväntas läraren kunna bistå med 

exempelvis stöd och förslag på hur leken kan förändras för att uppfylla ett syfte i enlighet med 

läroplanens mål (Skolverket, 2014).   

Frågan kring hur fritidshemslärare tolkar begreppet meningsfullhet samt hur det tar sig uttryck vid 

planering kan därför vara intressant. Då meningsfullhet är ett tolkbart begrepp kan det vara intressant 

att tillsammans med fritidshemslärare diskutera detta begrepp för att nå en djupare och utvidgad 

förståelse kring meningsfullhet i fritidshemsverksamheten.  

Tidigare forskning 

Meningsfullhet utifrån styrdokument 

För att få en förståelse för vad meningsfulla aktiviteter kan vara i fritidshemsverksamheten behövs 

även en förståelse av i vilken kontext detta begrepp huserar. Holmberg och Börjesson (2015) har 

studerat meningsfulla aktiviteter utifrån vad som sägs och hur det sägs i styrdokumenten rörande 

fritidshemmet genom användandet av ett diskursanalytiskt governance perspektiv. Studien ämnar 

därmed undersöka vilken påverkan detta får på fritidshemmets verksamhet genom styrdokumentens 

utformning och begreppsval. Dilemmat som uppmärksammas i studien är när elevers perspektiv på 

begreppet inte överensstämmer med vad styrdokumenten menar att meningsfullhet innebär och vad 

som ska få rymmas inom begreppet (Holmberg & Börjesson, 2015). Frågan kring utifrån vems 

perspektiv de meningsfulla aktiviteterna skapas diskuteras, där Skolinspektionens (2018) granskning 

understryker att lärare i fritidshem i större utsträckning behöver styra och utveckla elevernas lekar och 

aktiviteter för att uppnå ett syfte. Holmberg och Börjesson (2015) menar att genom formen av styrning 

och det syfte som finns med att fritidshemmet ska skapa medborgare som kan bidra till samhället samt 

den kostnad som fritidshemmet utgör finns det inte utrymme att låta elever välja aktiviteter fritt. 

Därför behövs utbildade lärare för att kunna styra och påverka aktiviteten för att den ska uppfattas som 

meningsfull i ett lärandesyfte. Med den nuvarande utformning av läroplanen idealiseras en verksamhet 

med aktiviteter som både är frivilliga och utbildande. Detta leder fram till ett dilemma där varje elevs 

bästa och meningsfullhet ställs mot de styrda och övervakade lärandeaktiviteterna (Holmberg & 

Börjesson, 2015). Frågan kan således ställas vilket perspektiv på barnet som antas och utifrån vems 

perspektiv aktiviteterna grundar sig på.   

Hjalmarsson (2018) har i likhet med Holmberg och Börjesson funnit ett dilemma mellan 

fritidshemmets idé och de neoliberala tendenserna i styrdokumenten genom att diskutera med lärare i 

fritidshem om läroplanen och dess utformning. De neoliberala idéerna kan sägas uttrycka vad god 

kunskap är och idealisera vissa typer av förmågor framför andra vilket påverkar valet av aktiviteter 

och undervisning på fritidshemmet (Hjalmarsson, 2018). Det som framkom av lärarnas reflektioner 

var att begreppet omsorg var centralt för fritidshemmets idé men att de aktiviteter som kunde kopplas 

till begreppet inte dokumenterades eller förklarades som målstyrda aktiviteter. I begreppet omsorg 

fyller tillit en stor roll och lärarna menade att en stor del av deras uppdrag var att skapa tillit och 

trygghet samt att finnas där. Detta uttryckte lärarna var svårt att koppla till läroplanens neoliberala 

idéer om att mäta kvaliteter och det starka fokuset på lärande och utbildning.   
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Elvstrand och Lago (2019) studerade hur skiftningar i fritidshemmets uppdrag mot ett mer 

undervisande och lärande perspektiv skapade spänning i relation till fritidshemmets tradition av att 

arbeta med sociala relationer, deltagande och frihet att välja. I studien fokuserades hur lärare förstår 

dessa traditionella värderingar i relation till de nya krav om utbildning och lärande som uppstått och 

hur detta påverkade val i vardagliga interaktioner mellan lärare och elever. Studien tog ansats i ett 

social konstruktionistiskt perspektiv som menar att olika institutioner erbjuder materiella 

förutsättningar och riktlinjer för sociala interaktioner samtidigt som aktörer konstruerar meningen av 

vad riktlinjer innebär genom sociala interaktioner på lokal nivå (Hallet & Ventresca i Elvstrand & 

Lago, 2019). Perspektivet användes som ett verktyg för att förstå hur lärare i fritidshem hanterade 

politiska krav såsom att synliggöra och göra aktiviteter utvärderingsbara i förhållande till 

fritidshemsverksamhetens praktik. Elvstrand och Lago (2019) utgår från att detta kan beskrivas som 

att det finns olika värderingar mellan dessa två aktörer som grundar sig i fritidshemmets 

kärnvärderingar och i de nya värderingar som politiska förändringar och nya krav ställer på lärare i 

fritidshemmet. Det empiriska materialet samlades in genom observationer av aktiviteter som totalt 60 

elever deltog i samt gruppkonversationer med 15 lärare i fritidshem på tre olika fritidshem.  

I resultatet framkom kategorier som rörde spänningar mellan fria val kontra obligatoriska val och krav 

på lärare kontra barns perspektiv. Båda dessa spänningar förstås genom begreppen görande av val och 

de nya kraven på riktlinjer kring genom vilken process detta ska genomföras. Utifrån detta skapades 

ytterligare fyra kategorier: Ha möjligheten att göra ett val, Att göra val även när du inte har ett val, 

Att göra egna val samt Att göra rätt val. Att ha möjligheten att göra ett val framkom bland lärarna som 

central för elevernas inflytande i fritidshemmet. Detta genom att organisera verksamheten som 

erbjudanden av olika aktiviteter för eleverna på eftermiddagen. Att elevernas deltagande i dessa 

aktiviteter skulle baseras på en frihet att vilja delta i det som erbjöds och därmed inte bli tvingade till 

att delta var central i lärarnas beskrivningar. Friheten att välja var dock avgränsad då elevernas val 

grundade sig i aktiviteter som lärarna erbjöd. Obligatoriska aktiviteter förekom dock emellanåt. Detta i 

syfte att uppmuntra eleverna till nya upptäckter och att arbeta med ett visst innehåll kopplat till 

läroplanen. Detta menar Elvstrand och Lago (2019) är exempel på en spänning mellan att erbjuda nya 

aktiviteter som eleverna kanske annars inte valt att göra och deras möjligheter till att välja fritt. Att 

göra val även när du inte har ett val handlade om elevers val beträffande om de ville delta eller ej i en 

planerad aktivitet. Dessa erbjudande kan förstås i ljuset av fria val och kontrollerade aktiviteter. I dessa 

fick eleverna välja om de ville delta eller ej i planerade aktiviteter istället för att leka fritt. Elvstrand 

och Lago (2019) menar att sådana val kan kopplas till att göra val synliga i fritidshemmet och kan 

förstås i ljuset av de nya kraven på kvalitetsredovisning i fritidshemmet. På detta sätt fick eleverna 

möjlighet att påverka sina egna val av aktiviteter genom att välja om de ville vara med eller ej. Dock 

var dessa val begränsade då flera av de förplanerade aktiviteterna hade regler innefattande aspekter 

som att ett visst antal elever kunde delta i dessa typer av aktiviteter. Valen kunde även sägas vara 

obligatoriska då eleverna var tvungna att göra val utifrån dessa premisser. Att gör egna val innefattade 

att lärarna uppfattade det individuella valet som det rätta valet. I observationerna av aktiviteterna kring 

att välja aktiviteter framkom att många elever ville göra val tillsammans med kompisarna. Lärarna i 

fritidshemmet instruerade dock eleverna vid dessa tillfällen att göra egna val utan att konversera med 

kompisar. Att välja aktivitet utifrån individuella och demokratiska processer kan därmed sägas vara 

kopplat till individuella val. Elvstrand och Lago (2019) menar att då eleverna ofta ville göra val 

tillsammans med andra men inte fick det fokuserar valet av aktivitet snarare på innehåll än sociala val. 

De menar att detta gör att möjligheten att göra val som bygger på relationer eleverna emellan 

reduceras. Spänningen blir således vad som accentueras i den pedagogiska verksamheten. Där 

fritidshemmen traditionellt fokuserar på grupporienterade aktiviteter och elevers sociala relationer, 
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skapar de nya kraven kring vikten av utbildningsresultat för varje elev en konflikt vilket syns i lärarnas 

förhållningssätt när eleverna ska välja en aktivitet. I den sista kategorin, att göra rätt val framkom det 

att valet att inte göra ett val utan att istället bara vara inte accepterades i fritidshemmet. Att enbart 

umgås med kompisar värderades inte som tillräckligt i verksamheten utan eleverna ombads istället av 

lärarna i fritidshemmet att göra rätt val. Detta skapade en spänning mellan ett lärandeperspektiv och 

elevers perspektiv att bara vilja vara. Även detta kan kopplas till den nya strävan att fritidshemmet ska 

synliggöra kvalitet och lärande i verksamheten. Elvstrand och Lago (2019) menar slutligen att även 

om val i fritidshem kan te sig som något frivilligt är dessa samtidigt omgärdade av olika värderingar 

och normativa antaganden om vad lämpliga val innefattar och dessa skapar begränsningar i hur elever 

kan välja aktiviteter i fritidshemmet samt vad för val de kan göra.    

Meningsfullhet från ett barnperspektiv  

Denna del av tidigare forskning berör meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter ur ett 

barnperspektiv.  

Klerfelt (2017) studerade hur lärare i fritidshem konstruerade sin professionsidentitet, hur de tolkade 

sitt uppdrag samt hur denna tolkning tillämpades. Detta genomfördes genom att lyssna på lärarnas 

skriftliga berättelser, samtalspromenader och fokusgruppsamtal kring deras arbete i 

fritidshemsverksamheten. Studien tog dels avstamp i det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 

1978) och dialogismen (Bakhtin,1986). Klerfelt (2017) menar att genom användandet av dessa båda 

teorier kan man se hur de 21 lärare i fritidshem som deltog i studien producerar och reproducerar sin 

profession i sociala praktiker. Detta påverkas av läroplansdokument, genom interaktioner mellan 

lärarna samt genom gemensamma förhandlingar. Hon menar vidare att en av de viktigaste aspekterna i 

dessa processer är språket. Vårt språk styrs av de diskursiva praktiker vi befinner oss i. Hur lärare i 

fritidshem talar om aktiviteter som finns i fritidshemmet och deras ansvar i verksamheten formas 

således av den diskursiva praktiken (Klerfelt, 2017). Utifrån lärarnas berättelser framkom bland annat 

att en central aspekt var att inta en livsbekräftande attityd gentemot eleverna. Detta beskrevs av lärarna 

i fritidshem genom uttryck som att sprida glädje till eleverna för att på så sätt skapa goda relationer till 

dem. Lärarna beskrev att sådana relationer byggdes upp genom en prestigelöshet genom att 

exempelvis kunna skoja med eleverna. Som en del av uppdraget beskrevs även vikten av att se alla 

elever. Centrala strategier för att uppnå detta var att tänka på att se alla elever i ögonen men även att 

organisera aktiviteterna på fritidshemmet så att dessa genomfördes mindre grupper. Problematik med 

att uppnå detta beskrevs dock av lärarna genom uttryck såsom att de inte hann vara överallt på grund 

av stora barngrupper och låg personaltäthet.  

Lärarna diskuterade även hur de tillämpade sina avsikter beträffande innehåll i fritidshemmet. I 

resultatet framkom att lärarna dels använde sig av mer traditionella sätt att välja och bedriva olika 

aktiviteter i verksamheteten men även genom att ha en undervisande hållning. Oavsett hur de 

tillämpade sina avsikter beskrev dock lärarna vikten av att vara en förebild vid de olika aktiviteterna.  

Lärarna menade även att det var viktigt att skapa en miljö som erbjöd lärande och utveckling för 

eleverna genom att exempelvis erbjuda aktiviteter som uppmuntrade till kreativitet och nyfikenhet. 

Detta för att utmana eleverna till att testa på saker som de annars inte skulle göra. Klerfelt (2017) 

menar att utsagorna tyder på att det finns en medvetenhet och logisk koppling mellan lärarnas 

uppdrag, intentioner och implementering av aktiviteterna som kan skapa förutsättningar för att 

eleverna utvecklar de önskvärda kompetenserna lärarna eftersträvar. Att ha en dialog med eleverna 

beskrevs även som viktigt för deras lärande. Dock tenderade dialogen med eleverna att främst 

innefatta socialt lärande såsom hur de exempelvis kunde hantera ilska och konflikter. En annan central 
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aspekt som belystes i konstruerandet av lärarnas professionsidentitet var vikten av att ge men även 

skapa möjligheter. Detta accentuerades genom att lärarna beskrev vikten av att ge eleverna en känsla 

av trygghet men att även skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Att skapa en meningsfull fritid 

kunde göras tillsammans med eleverna men även genom att arrangera möjligheter för eleverna att 

utveckla önskvärda kompetenser utifrån exempelvis läroplanens mål. Det medförde även en 

diskussion beträffande vad som var fritidshemmet viktigaste uppgift. Här lyftes bland annat upp att 

fritidshemmet är en arena till en förlängd utbildningsmöjlighet för eleverna. En central del i denna 

förlängning av utbildning var att fritidshemmets lärandeuppdrag främst skulle erbjuda eleverna en 

möjlighet till lärande genom att erbjuda olika former att lära sig på. Främst accentuerades detta genom 

aktiviteter som riktade sig mot interaktion och lek. Genom att på ett meningsfullt sätt skapa möjlighet 

till kunskap och utveckling beskrev lärarna att utbildningen på fritidshemmet främst riktade sig mot 

förmågor som att lära sig sociala koder samt att få en god självkänsla och självförtroende.   

Boström och Berg (2018) fokuserade även de på hur lärare beskrev sin profession. Studien fokuserade 

på innehållsliga relationer mellan fritidshemslärares prioriterade uppgifter och innehållet i de formella 

styrdokumenten samt vilka strategier som lärarna använde sig av för att genomföra dessa uppgifter. 

Utifrån ett läroplansperspektiv som fokuserar på hur ämnesinnehåll och relationen till faktorer som 

påverkar undervisningen och elevers lärande i fritidshemmet analyserades hur dessa tillvägagångssätt 

förhöll sig till styrdokumentens innehåll eller ej. Det empiriska materialet utgjordes av fältstudier, 

intervjuer och gruppintervjuer på två olika avdelningar på samma fritidshem. I studien framkom att 

omsorg och social utveckling prioriterades framför lärandeuppdraget. Till omsorg och social 

utveckling hänfördes aspekter som att erbjuda en miljö där alla elever känner att de är lika mycket 

värda och att elevernas individuella intressen respekteras av andra. Vidare menade lärarna att det 

sociala även innefattade att eleverna skulle utveckla färdigheter såsom kamratskap, goda relationer och 

samarbete. Viktiga strategier för att uppnå en god omsorg och social utveckling för eleverna beskrevs 

av lärarna i termer av att skapa trygghet genom att arbeta med eleverna i helgrupp, att alla elever ska 

ses och tas på allvar samt att alla elever känner att de blir bekräftade och lyssnade på. Som ett led i 

detta beskrev lärarna att det i verksamheten var viktigt med en stark ledarskapsstruktur genomsyrat av 

att kunna sätta gränser, vara tydlig, bestämd, konsekvent och att kunna medla vid konflikter. 

Lärandeperspektivet beskrevs å andra sidan som begränsat av lärarna och nämndes ofta i sammanhang 

som att eleverna fick med sig uppgifter från skolan, som exempelvis läxläsning. I studien blev det 

således tydligt att det informella lärandet prioriterades framför det mer formella lärandet som betonas i 

officiella styrdokument. Det formella lärandet beskrevs dock uppfyllas genom informella lekar såsom 

att eleverna exempelvis lärde sig matematik genom tärningsspelet Yatsy.  

Beträffande implementeringen av läroplanen uttryckte lärarna att de var väl medvetna om målens 

styrande funktioner för verksamheten. Läroplanen användes dock snarare som en typ av struktur än ett 

dokument som låg till grund för planering, genomförande och uppföljning av den dagliga 

verksamheten. Lärarna använde förvisso läroplanens mål för att se att de var på rätt väg genom 

aktiviteter såsom exempelvis dans och lekar. Det vill säga att lärarna först genomförde dessa 

aktiviteter för att sedan kolla av om det svarade upp mot läroplansmålen. Implementeringen skedde 

även utifrån lärarnas erfarenhet för att därefter reaktivt av checkas istället för att arbeta med detta 

proaktivt. Ett medvetet och systematiserat arbete med läroplanens mål hamnade därmed i bakgrunden i 

planeringen och implementeringen av läroplanen  
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Meningsfullhet från barns perspektiv  

Meningsfulla aktiviteter kan som sagt ses utifrån lärares perspektiv och läroplanen men även från en 

elevs horisont för att få en djupare förståelse kring vad begreppet kan betyda för olika individer.  

Denna del av tidigare forskning berör meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter från ett barns 

perspektiv.  

Bergmark och Kostenius (2017) undersökte vad elever i årskurs tre fann som meningsfulla aktiviteter 

genom att be eleverna berätta om, rita och på andra sätt återge vad de upplevde som meningsfullt. 

Studien grundar sig i idén om att anta ett barns perspektiv genom användandet av multimodala 

arbetssätt för att låta elever använda flera verktyg i sitt berättande. Utifrån dessa samtal och 

beskrivningar av eleverna kunde Bergmark och Kostenius (2017) i sin analys gruppera elevernas 

åsikter i fyra kategorier. Dessa var att Få möjligheten att lära sig i en alternativ miljö, Vara fri och att 

ha möjlighet att delta, Att uppleva omsorg och gemenskap samt Att kunna se sin egen utveckling och 

prestation. Eleverna beskrev under kategorin Att vara fri och att ha möjlighet att delta upp 

möjligheten att själva välja aktiviteter i fritidshemsverksamheten. Här nämndes aspekter som att känna 

glädje och att ha kul för att aktiviteterna skulle upplevas meningsfulla. Bergmark och Kostenius 

(2017) sammanfattar kommentarerna i sin diskussion som att meningsfullhet innefattade flera delar 

som att känna omsorg från vuxna och klasskamrater och att den tryggheten skapade möjligheter för 

friheten och känslan av att vara aktiva och se sina egna prestationer. I diskussionen framhävs att 

elevernas egna förklaringar om meningsfulla aktiviteter innefattade att de själva önskade att vara fria 

och aktiva för sin tillvaro.   

Klerfelt och Haglund (2011) diskuterade även de vikten av att inta ett barns perspektiv när det kommer 

till att ta reda på vad meningsfullhet i fritidshem kan innebära. Genom så kallade samtalspromenader 

som intervjumetod kombinerat med att eleverna fick ta kort med kamera på olika platser och 

aktiviteter de ansåg som meningsfulla kombinerades verbal information från eleverna med samtal 

kring de bilder som eleverna tagit kort på. Studien genomfördes på två olika skolor där eleverna hade 

olika sociala bakgrunder. Åtta elever från de båda fritidshemmen deltog i studien. I resultatet framkom 

fyra teman som eleverna beskrev som meningsfulla. Dessa var Att vara tillsammans, Att vänta är 

tråkigt, Den vackra naturen och Att undvika platser. Att vara tillsammans beskrevs som den 

övergripande meningen med fritidshem för eleverna. Oavsett vilken aktivitet eleverna deltog i så 

beskrevs vikten av att genomföra dessa tillsammans med kamrater som avgörande för i vilken grad 

aktiviteten upplevdes som meningsfull. I de olika aktiviteterna för eleverna fanns det även en 

möjlighet att lära sig färdigheter såsom sociala spelregler eller olika tekniker vid exempelvis målning 

eller skapande av lera. I elevernas utsagor framhävdes dock samvaron med de andra eleverna som 

mest central. Något som upplevdes negativt och därmed mindre meningsfullt hos eleverna var att 

behöva vänta. Detta accentuerades främst genom att eleverna beskrev att det var tråkigt att inte ha 

någon att leka med, att behöva vänta på att få gå ut och leka när någon konflikt uppstått eller att vänta 

för att man inte kom på något att göra. Vackra platser var även viktiga för eleverna. Det kunde 

exempelvis vara kort som eleverna tagit på olika platser och växter ute i naturen. Vackra platser 

inomhus beskrevs vara platser där det var roligt att leka såsom i fritidsrummet, målarrummet och 

dramarummet. I det sista temat, att undvika platser beskrev eleverna att de undvek platser där 

konflikter uppstod. Detta var ofta platser där vuxentillsyn saknades. Andra platser som undveks var 

platser där eleverna blivit tillsagda att de inte fick vara av vuxna för att det exempelvis var farligt där.  

Elvstrand och Närvänen (2016) riktade sitt intresse mot elevers deltagande i fritidshemmet och deras 

möjligheter samt hinder till att påverka verksamheten kring beslut som rörde deras vardag. Detta 

gjordes ur ett barns perspektiv genom att elever på två olika fritidshem fick rita ut platser där de 
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befann sig på fritidshemmet genom att sätta ut glada eller ledsna smileys beroende på om de föredrog 

att vara där eller inte. Utifrån dessa bilder ställde forskarna frågor som eleverna sedan gruppvis fick 

svara på. Dessa berörde vilka typer av aktiviteter som bedrevs på de olika platserna, om det fanns 

regler kring en viss aktivitet i den miljön som diskuterades och om det fanns regler som gällde för 

själva platserna som ritats ut. Frågorna behandlade även vilka möjligheter eleverna hade till att 

påverka regler i utformandet av aktiviteterna som bedrevs på olika platser i fritidshemmen.   

I resultatet framkom att eleverna inte gjorde någon åtskillnad mellan skolverksamhetens platser och 

miljöer eller fritidshemmets. Detta då skolans och fritidshemmets lokaler delades sinsemellan. En 

central aspekt som togs upp av eleverna var dock skillnaden kring innehållet i aktiviteter beroende på 

vilken verksamhet som bedrevs. Skolverksamheten beskrevs som mer krävande där eleverna upplevde 

att fokus var att arbeta och lära sig saker, medan fritidshemsverksamheten däremot beskrevs som mer 

fri där eleverna upplevde att de kunde leka och ta det lugnt. I elevernas utsagor framkom även vikten 

av att fritidshemsverksamhetens aktiviteter skulle genomsyras av just detta, frihet och möjligheten till 

att göra det man själv ville. Faktorer som påverkade elevernas möjlighet att fritt kunna välja aktivitet 

påverkades dock av vissa övergripande regler och rutiner såsom exempelvis uteraster, samlingar och 

mellanmål. Dessa övergripande regler och rutiner beskrev eleverna som opåverkbara då de gällde alla. 

Rutiner och schemalagda aktiviteter ansågs av flertalet elever som tråkiga då det påverkade deras lek 

som när som helst kunde avbrytas för någon gemensam aktivitet. Eleverna skulle dock vilja vara med 

och påverka dessa rutiner för att kunna bestämma mer över sin egen tid. Möjligheten till påverkan 

upplevde eleverna var något som hade att göra med ålder och individuella förmågor. Detta accentuerat 

genom att äldre elever hade större möjlighet att påverka sin tillvaro samt att elever som vågade 

framföra sina åsikter oftare blev lyssnade på. 

Haglund (2015b) diskuterade hur begreppen fri lek och tematiska aktiviteter uppfattades och 

påverkade elevers möjlighet att styra innehållet i fritidshemsverksamheten. Detta utifrån ett barns 

perspektiv för att undersöka hur deras röst görs hörd i fritidshemsverksamheten och hur demokratiskt 

det kan sägas vara. Studien genomfördes på ett fritidshem under sex veckor där deltagande observation 

och samtalspromenader utgjorde grunden för empirin. Begreppen fri lek och tematiska aktiviteter 

diskuteras med såväl fritidshemslärare som elever utifrån vem som initierar och styr leken men också 

lärarens roll och syftet med aktiviteten. Den fria leken (Haglund, 2015b) kan förstås som att den är 

organiserad av och initierad av eleverna själva. I likhet med Elvstrand och Närvänens (2016) studie 

stördes den fria leken av aspekter som tid för schemalagda aktiviteter som mellanmål och raster men 

det var också det enda som lärarna lade sig i. I övrigt var eleverna fria att välja vad de ville göra. I 

samtalen med fritidshemslärare återger Haglund (2015b) att den fria leken var viktig för inventerandet 

av elevernas intressen, behov och i stöttningen av den fria leken. Haglund (2015b) menar att detta 

tyder på ett demokratiskt sätt att ge eleverna möjligheter till medskapande i sin tillvaro på 

fritidshemmet. De tematiska aktiviteterna var även frivilliga men skapades utifrån ett 

lärandeperspektiv då aktiviteterna utgick från läroplanens mål och lärarnas idé om vad goda aktiviteter 

innebar. Eleverna i studien uttryckte att de tematiska aktiviteterna var roliga men att möjligheten till 

påverkan av innehållet i aktiviteterna sakandes till skillnad mot den fria leken. Haglund (2015b) 

hävdar att tematiska aktiviteter bör innehålla mer av elevernas medbestämmande för att svara mot 

fritidshemmets läroplansdel.   

Klerfelt och Ljusberg (2018) menar att språket är ett föränderligt verktyg som påverkar vår verklighet. 

Detta gör att begreppen och språket som används för att förklara och definiera fritidshemmets 

verksamhet även påverkar praktiken. De diskuterar begreppen meningsskapande och lek, och i 

kontrast till Haglunds (2015b) definition av lek ifrågasätter de om lek som används för utbildning 
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verkligen är att betrakta som lek. Klerfelt och Ljusberg (2018) menar att elever lär sig i lek men om 

syftet är att lära sig något är det inte längre lek utan lärande. Vidare diskuterar de att om lärande och 

utbildning tillhör den traditionella skoldiskursen är meningsskapande något som även fångar in barns 

perspektiv. Detta genom att meningsskapande som process utgår från elevernas eget intresse att förstå 

världen och att kunskapen skapas i ett slags medskapande mellan elever och lärare (Klerfelt & 

Ljusberg, 2018).   

Syfte och frågeställningar  

Fritidshemslärare är ålagda att förhålla sig till styrdokument såsom läroplanen för fritidshem. 

Läroplanen inbegriper begrepp som ska tolkas av lärare vilket kan leda till skillnader i hur aktiviteter 

på fritidshemmet planeras. Ett av de begrepp som läroplanen uttrycker som centralt för fritidshemmets 

verksamhet är meningsfulla aktiviteter. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem resonerar kring begreppet meningsfulla 

aktiviteter och hur de beskriver att de utformar och planerar aktiviteterna för eleverna. Samt hur 

eleverna resonerar kring aktiviteterna. 

Frågeställningar  

1. Hur tolkar och förstår lärare i fritidshem begreppet meningsfulla aktiviteter i fritidshemmet?   

2. Hur utformas och i vilket syfte planeras dessa aktiviteter för eleverna?  

3. Hur resonerar eleverna kring dessa aktiviteter?  

 

Att undersöka vad det kan finnas för olika uppfattningar om begreppet meningsfullhet och hur det 

påverkar utformningen av aktiviteter förväntar vi oss kan avslöja dilemman som uppstår i det dagliga 

arbetet för fritidshemslärare men också för elevens tillvaro och undervisning på fritidshemmet. Genom 

att samtala med elever förväntar vi oss även kunna få en djupare förståelse för hur de ser på begreppen 

meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter och hur de uppfattar att det påverkar deras tillvaro. 

Teoretiskt perspektiv 

Utifrån tidigare forskning undersökte vi vilka teorier som använts i studier som liknade vår studie och 

fann då det sociokulturella perspektivet tillsammans med dialogismen som rimliga och relevanta 

teorier. Detta då ger en ram för att söka förklaringar på hur individer kan tolka och samtala om ett visst 

fenomen. 

Det sociokulturella perspektivet lyfter upp förhållandet mellan tänkande och språk. Vygotskij (2001) 

menar att ord och begrepp inte enbart uppstår ur intellektet som något statiskt och oföränderligt. 

Sambandet mellan tanke och tal ses istället som något föränderligt, det vill säga att innebörden av ord 
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eller begrepp påverkas och omförhandlas genom yttre faktorer såsom kommunikation mellan 

människor. Människors förståelse av vad något innebär påverkas således av mänskligt handlande och 

uppstår i mötet mellan människor (Vygotskij, 2001). Detta innebär att olika möten mellan människor 

och olika kontexter där dessa möten sker påverkar men kan även förändra vår förståelse över hur 

någonting är.   

Bolander och Fejes (2015) beskriver detta fenomen genom att vår förståelse för vad ett begrepp eller 

ord är påverkas av vilken diskurs detta begrepp befinner sig i. Genom vårt språk skapas bilder av vad 

verkligheten är men detta är föränderligt. Genom att tala om hur saker är och vad som behövs utesluts 

andra aspekter (Bolander & Fejes, 2015). I olika diskursiva praktiker kan således ett begrepp eller 

fenomen förstås på olika sätt genom att det talas om det på ett visst sätt (Boréus, 2015). Detta blir 

intressant utifrån syftet hur lärare i fritidshem resonerar kring begreppet meningsfulla aktiviteter och 

hur de beskriver att de utformar och planerar aktiviteterna för eleverna. Det vill säga hur beskrivs 

meningsfulla aktiviteter av pedagogerna i den diskursiva praktiken fritidshem. Hur talas det kring vad 

begreppet innebär, hur och varför görs detta. Samt vad som händer med förståelsen kring dessa 

begrepp när det diskuteras och tittas på utifrån olika kontexter och perspektiv såsom elevernas 

resonemang kring vad meningsfulla aktiviteter innebär för dem.   

Studien tar även sin utgångspunkt i dialogismen som förklarar innebörden av kommunikation som en 

form av dialog mellan talare och lyssnare, där språket är av central betydelse för vår förståelse av ett 

fenomen (Linell, 2003). Teorin grundar sig i Bakhtin’s (1986) dialogism som innebär tankar om att 

allt språk är en form av kommunikation och dialog. Linell (2003) förklarar teorin genom att dra 

paralleller till den sociokulturella teorin då dessa begrepp och uppfattningar kompletterar varandra i 

idéerna kring att förståelse och skapande av kunskap sker genom kommunikation och i interaktion 

med andra människor och deras uppfattningar. Det kan sägas att dialogismen går djupare in i vad som 

krävs för att nå ny kunskap och förståelse genom samtalet med andra människor medan den 

sociokulturella teorin förklarar språket i samspelet med andra på ett vidare plan (Linell, 2003). Bakhtin 

(1986) menar att i en förståelse vilar våra tidigare åsikter och förförståelse för ett fenomen men att vår 

position till densamma måste vara föränderlig för att tillgodose oss ny kunskap och förståelse. 

Grunden för att förstå kräver alltså att individen har möjlighet att kunna ta en annan persons förståelse 

och kunskap i beaktande för att kunna lämna sin egen position i dialogen och därmed nå en högre form 

av förståelse och kunskap (Bakhtin, 1986). Studiens valda metod handlar om att i djupintervjuer med 

underlag från skriftliga intervjuer, observationer och fokusgruppssamtal med elever fördjupa sig i flera 

fritidshemslärares men även elevers uppfattningar om begreppet meningsfullhet och meningsfulla 

aktiviteter. Därmed finner vi att teorin kan möjliggöra att besvara studiens frågeställningar genom att 

nå en djupare förståelse kring elever och fritidshemslärares tankar och resonemang.  

Centrala begrepp  

Syftet med studien är att undersöka hur fritidshemslärare resonerar kring begreppet meningsfulla 

aktiviteter och hur de beskriver att de utformar och planerar aktiviteterna samt hur eleverna resonerar 

kring dessa aktiviteter. Vår teoretiska referensram grundar sig i den sociokulturella idén om att vi lär 

oss i samspel med andra och att språket är ett verktyg för att närma sig vad människor tänker. Studien 

grundar sig även i dialogismen genom att låta såväl elever som fritidshemlärare komma till tals kring 

meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter. Detta för att försöka nå en högre form av förståelse och 

kunskap kring fenomenet meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter. För att förstå meningsfullhet 

och meningsfulla aktiviteter sammanfattas här begrepp som kan sägas vara nödvändiga för förståelsen 
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kring fritidshemslärare och elever resonemang om begreppen och inom vilken diskurs begreppen 

befinner sig. Dessa är meningsfullhet, meningsskapande och meningsfulla aktiviteter, barns perspektiv, 

barnperspektiv, governmentality, skolifiering samt livslångt lärande.  

Meningsfullhet, meningsskapande och meningsfulla aktiviteter  

Skollagen (2010:801) anger att fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid, rekreation och 

stimulera lärandet. I de allmänna råden (2014) beskrivs att eleverna ska uppfatta sin tillvaro på 

fritidshemmet som meningsfull genom trygghet och intresse. En förutsättning för detta är att eleverna 

involveras och får vara delaktiga i utformningen av verksamheten (Skolverket, 2019). Begreppet 

kommer i studien diskuteras utifrån olika perspektiv men med denna beskrivning av meningsfulla 

aktiviteter som utgångspunkt.  

Meningsskapande menar Klerfelt och Ljusberg (2018) kan förklaras som ett verktyg för att eleven ska 

känna en vilja till att förstå sin omvärld och erövra ny kunskap genom gemenskap och tillhörighet. De 

menar att definitionen av begreppet kan ses som central i diskursen för fritidshemmet eftersom den tar 

elevens perspektiv i beaktande (Klerfelt & Ljusberg, 2018).  

Barns perspektiv och barnperspektiv  

Sommer, Pramling-Samuelsson och Hundeide (2013) lyfter upp vikten att anta ett barns perspektiv 

och definierar detta perspektiv som representationer som lyfter fram barns egna erfarenheter, 

uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. Genom att använda sig av ett barns perspektiv fokuseras 

således barnens egna upplevelser och utsagor.   

Halldén (2003) förklarar begreppet barnperspektiv i förhållande till barns perspektiv. Hon menar att 

åtskillnaden kring dessa begrepp handlar om att urskilja vem som formulerar perspektivet men även 

vem som skapar kulturen, det vill säga utifrån vems perspektiv sker tolkningen. Barnperspektiv kan 

således förstås genom att det som belyses och uppmärksammas är hur olika konsekvenser såsom 

politiska beslut och erfarenheter skapar olika positioner som barn tillåts inta i ett bestämt samhälle. 

Genom ett barnperspektiv studeras således strukturer som påverkar hur barn tillåts vara. Fokus riktas 

mot hur barn och barndom ges betydelse i olika sociala och kulturella system. Halldén (2003) 

beskriver att barnperspektiv skapar en dynamik åt begreppet barn och barndom genom att det lyfter 

upp hur olika praktiker i samhället skapar markeringar där barns plats förhandlas. Att studera vad barn 

säger eller gör (barns perspektiv) blir därmed inte tillräckligt för att förstå hela begreppet. För att få en 

förståelse kring begreppet är det som nämnts även centralt att utifrån ett barnperspektiv analysera 

under vilka villkor barn lever.   

Governmentality  

Michel Foucault utvecklade begreppet governmentality utifrån sina tankar om styrning och 

subjektskapande (i Dahlstedt & Olson, 2014). Foucault (i Dahlstedt & Hertzberg, 2013) menar vidare 

att denna styrningen inom governmentalityperspektivet kan förstås utifrån begreppen maktteknologier 

och självteknologier. Maktteknologier handlar om hur samhället via olika myndigheter och liknande 

styr individer mot vissa saker. Självteknologier å andra sidan är en styrningsteknik som riktar sig mot 

individens inre och hur individen producerar sig själv som medborgare genom sina egna tankar, 

beteenden och sätt att vara (Dahlstedt & Hertzberg, 2013). Lövgren (2002) menar att detta förstås 

utifrån att begreppet är en sammanslagning av orden govern (styra och regera) samt mentality 

(inställning, läggning och fantasi). Begreppet syftar till en typ av maktutövning som grundar sig på en 

samverkan och en inställning till det som ska styras. Det kan sägas att governmentalityperspektivet 
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således vilar på både maktteknologi samt självteknologi. Dean (1999) menar att detta görs genom att 

styrningen formas av det mänskliga beteendet och bygger på tanken att individen som styrs ska 

uppleva en frihet och en känsla av att hen själv bestämmer över sina handlingar och beteenden. 

Styrningen från olika samhälleliga institutioner syftar dock på att definiera hur individer kan tänka 

kring ett visst fenomen för att därmed säkerställa att dessa handlingar och beteenden står i paritet med 

målet för styrningen (Dean, 1999). Dahlstedt och Olson (2014) menar att detta innebär en skillnad mot 

traditionella styrningstekniker då styrningens objekt, exempelvis eleven eller medborgaren inte ses 

som passiva måltavlor. Detta innebär att government (Lövgren, 2002) i detta fall handlar om en 

maktutövning som syftar till att styra, leda och guida individer. Det vill säga styrningen är inte av en 

tvingande karaktär utan lagarna används taktiskt för att uppnå ett visst mål.  

Haglund (2015a) menar att styrdokument såsom skollagen gör att staten kan lägga betoning på 

förändringar men även riktning för hur det institutionella arbetet på skolor ska genomföras och att en 

skiftning i denna styrning skett genom diskursen kring utbildning och lärandebegreppet. Genom 

governmentalitybegreppet kan detta förstås som en statlig satsning med fokus på att förändra 

innehållet i aktiviteterna i skolverksamheten. I denna studie är begreppet intressant för att få en 

förståelse inom vilka ramar begrepp som meningsfulla aktiviteter kan förstås av fritidshemslärare. I 

den tidigare forskningen tas det upp hur olika skolreformer såsom läroplan och skollag kan påverka 

vad fritidshemslärare kan tycka om begreppet. Dessa typer av reformer kan således sägas vara en typ 

av governmentalitystyrning genom en maktteknologi i form av hur meningsfullhet och meningsfulla 

aktiviteter kan och ska förstås inom fritidshemskontexten. Vilket därmed även kan påverka 

fritidshemslärarnas självteknologi i form av tolkningsutrymme när de resonerar kring begreppen 

meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter samt hur dessa planeras och utformas. Detta kan i sin tur 

även påverka elevernas utsagor och handlingsutrymme när de resonerar kring de meningsfulla 

aktiviteterna.  

Utifrån Governmentalityperspektivet kan exempelvis tanken om livslångt lärande och skolifiering 

förstås som en typ av maktteknologi. Då dessa kan styra fritidshemslärarnas självteknologi i deras 

handlande samt förståelse av meningsfullhet, meningsfulla aktiviteter samt hur dessa planeras och 

utformas.  

Livslångt lärande  

Alheit (2018) förklarar livslångt lärande som en form av lärande vilket i och med EU-kommissionens 

(2000) direktiv intagit en allt viktigare roll i utformandet av lärande och kunskap. Livslångt lärande 

står i relation till såväl formell, icke formell och informellt lärande genom att det kompletterar dessa 

former och fokuserar på att lärandet ska ha en mening. Detta för att enligt EU-kommissionen (2000) 

öka meningen för samhället, lärandet och individen själv för att skapa konkurrenskraft och 

anpassningsbara individer som kan bidra till samhället. Det livslånga lärandet förklaras som kunskap 

som ska fylla en funktion senare i livet. Detta förklarar Alheit (2018) som ett sätt att möta de nya 

kraven på att bidra och vara en tillgång för samhället och världen.  

Skolifiering  

Förskjutningen av begreppet omsorg som tidigare nämnts kan förklaras genom begreppet skolifiering. 

Detta genom läroplanens uttryck kring lärande och vilka förmågor som idealiseras. Van Leare, Peeters 

och Vandenbroeck (2012) menar att i verksamheter likt fritidshemmet runt om i världen syns tydliga 

tecken på att omsorgsbegreppet blivit underordnat lärande. Detta i och med att färdigheter av social 
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och emotionell karaktär inte likställs med utbildning. Kritiken som lyfts i och med detta fenomen är att 

förmågor kopplade till omsorg som att leka, utforska och känna frihet blir eftersatta.  

Lärande på fritidshemmet  

Jensen (2011) lyfter olika typer av lärandeformer och diskuterar vilken lärandeform som brukar 

känneteckna fritidshemsverksamheten. Detta genom att belysa skillnader i procedurellt lärande och 

konceptuellt lärande, implicit och explicit lärande samt formellt och informellt lärande. Procedurellt 

lärande handlar om hur en individ kan göra vissa saker såsom exempelvis att springa, skriva, cykla och 

läsa medan det konceptuella lärandet handlar om att veta vad något innebär, det vill säga att för att 

exempelvis kunna använda sig av skrivandet måste du lära dig att skriva olika ord. Jensen (2011) 

menar att lärandet i fritidshemmet genomförs främst genom det procedurella lärandet som bygger på 

det konceptuella lärandet som elever lär sig i skolverksamheten. Elever i fritidshemmet lär sig genom 

det procedurella lärandet således hur de ska gå tillväga för att utföra handlingar som att klippa med en 

sax. Explicit lärande handlar om lärande som individen är medveten om att hen har lärt sig och 

kännetecknas av vad elever genom styrning av lärare avsiktligt och målmedvetet tränar på för att 

exempelvis klara av en uppgift. Centralt är att eleven här är medveten om att hen har lärt sig något. 

Implicit lärande å andra sidan sker när en individ lär sig saker utan att vara medveten och kan förklara 

vad hen lärt sig. Det är således något som individen bara gör. Jensen (2011) menar att lärande på 

fritidshemmet främst kännetecknas av procedurellt och implicit lärande. Eleven kan således lära sig 

liknande saker men det görs utifrån olika former. Den sista lärandeformen som tas upp (Jensen, 2011) 

är formellt och informellt lärande. Det formella lärandet bygger på att lärandet redan är förutbestämt. 

Den formella lärandesituationen leds av en lärare som bestämt vilken lärandeaktivitet som ska äga 

rum, när detta ska göras och var detta ska ske. Sådana lärandesituationer kan ofta härledas till 

skolverksamheten. Informella lärandesituationer är således motsatsen, de är inte förutbestämda, sällan 

organiserade och styrs inte av i förväg uppsatta mål. Eleven har stor frihet att själv närma sig lärandets 

innehåll utifrån vad som passar bäst för stunden. Detta innebär att den lärande individen i viss mån kan 

välja vilken lärandesituation hen vill ingå i till skillnad från det formella lärandet. Informellt lärande 

sker på den lärandes villkor, exempelvis genom att en individ får läsa en bok som hen är intresserad 

av. Det finns således en likvärdighet och en öppenhet mellan de involverade parterna. Jensen (2011) 

menar att även om lärandet på fritidshemmet i huvudsak kännetecknas av det informella lärandet då 

eleverna befinner sig i verksamheten på sin fritid och att aktiviteterna därmed bygger på att de ska vara 

frivilliga till skillnad från skolan, finns det ändå inslag av formellt lärande. Samlingar och regelstyrda 

aktiviteter kan vara exempel på sådana formella situationer medan andra är helt oreglerade för 

eleverna, såsom att de utifrån egna intressen får välja vad och hur de vill göra olika aktiviteter. Jensen 

(2011) menar dock att detta inte behöver vara problematisk utan att fritidshemmets styrka är att kunna 

erbjuda en bredd av olika typer av lärandesituationer där så väl procedurellt och konceptuellt lärande i 

form av att exempelvis konkret kunna rita en häst men även lära sig mer abstrakta färdigheter såsom 

att lära sig att se olika mönster som förenar olika fenomen. Eleverna kan även lära sig implicit genom 

att se hur andra gör utan att tänka på att hen lär sig såväl som explicit genom att vara medveten att hen 

lärt sig något. Detta menar Jensen (2011) kan genomsyra fritidshemmet genom såväl 

individcentrerade- som gruppcentrerade aktiviteter. 
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Metod 

Val av metod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en etnografisk ansats med en diskursanalytisk analys för att 

analysera vårt material. En kvalitativ metod med etnografisk ansats innebär att vi engagerat oss i den 

sociala praktiken fritidshem för att samtala på olika nivåer, lyssna samt observera olika grupper inom 

praktiken för att söka förståelse (Kullberg, 2014). Etnografi som metod kan utformas på flertalet sätt 

men låter ofta observationer och intervjuer i form av informella samtal vara framträdande val för 

insamling av data. Metoden används med fördel i longitudinella studier men då vår studie 

genomfördes under en begränsad tidsperiod har vi istället antagit etnografi som ansats (Lalander, 

2015). Vilket betyder att vi inspirerats av etnografin genom att använda oss av flera typer av 

insamlingsmetoder och utformat dessa för att komma nära fritidshemmet som praktik och 

människorna i denna för att få en uppfattning kring deras förståelse för begreppen meningsfullhet och 

meningsfulla aktiviteter. Denna metod är fördelaktig när forskaren söker förståelse för sociala 

fenomen och karaktäriseras av att vara undersökande. Metoden tar sin utgångspunkt i människors 

språk och handling för att förstå det undersökta fenomenet och leder därför till att 

datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer är de mest relevanta för vår studie.   

Genom en diskursanalys (Börjesson, 2003) söker forskaren svar på vilka diskurser som representerar 

och ger föreställningar till vår tolkning av verkligheten. Diskurs kan definieras som en fråga om en 

reglerad samtalsordning som påverkas av hur olika institutioner och praktiker skapar olika möjligheter 

till hur aktörer kan tala om och framställa ett visst fenomen (Börjesson, 2003). Diskursanalytiska 

frågor berör således människors samhälle och vilka kulturella försanthållande som påverkar och ligger 

till grund för konstruktioner av vår verklighet (Börjesson, 2003). Vår studie utformades som en 

fallstudie på två fritidshem. Fallstudien bestod av åtta skriftliga berättelser från fritidshemslärare kring 

meningsfulla aktiviteter, fyra observationer där fyra enligt fritidshemslärarnas meningsfulla aktiviteter 

ägde rum, fyra fokusgruppssamtal med eleverna i anslutning till observationerna samt fyra 

djupintervjuer med lärarna i fritidshem. Valet av metod grundade sig i att vi i vår studie ville försöka 

gå på djupet för att undersöka och avslöja lärare i fritidshems resonemang kring begreppet 

meningsfulla aktiviteter men även att få reda på elevernas resonemang kring dessa aktiviteter. 

Fallstudie som metod bygger på att flera empiriska belägg bildar en kedja som tillsammans utgör ett 

djupt underlag för analys och diskussion om begreppet eller fenomenet (Yin, 2007).   

Olika metodologiska verktyg för att konstruera data gör det möjligt att använda både en 

metodtriangulering (Ahrne & Svensson, 2015) och en triangulering av resultat. I en triangulering utgör 

flera insamlingsmetoder underlag för analys och resultat. I denna studie används skriftliga intervjuer, 

observationer, fokusgruppsamtal samt djupintervjuer. Detta för att skapa en djupinformation inom det 

sökta området och för att det skapar en flexibel roll för den som undersöker (Fangen, 2005). 

Möjligheten att kunna ställa frågor kring observationerna eller diskutera intervjusvar kan ses som 

metodens styrka då den ger underlag för att validera tolkningar i analysen och kvalitetssäkra studien. 

Metoden kan även sägas kopplas till vårt teoretiska förhållningssätt som utgår från Vygotskijs (2001) 

sociokulturella perspektiv och Bakhtins (1986) dialogism som båda framhäver kommunikation och 

möte mellan människor som central i förståelsen av vad ett begrepp eller fenomen innebär samt att 

denna förståelse kan förändras i interaktionen och mötet individer emellan. Genom att belysa 

fenomenet meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter utifrån olika insamlingsmetoder samt utifrån 
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olika perspektiv var förhoppningen att skapa en bredd men även ett djup kring hur informanterna 

talade kring detta fenomen genom att belysa vem som talade och i vilken kontext detta skedde. 

Börjesson (2003) menar dock att en svaghet med forskning som rör såväl samtal som skriftliga 

intervjuer är att även de vilar under diskursiva ramar. Detta innebär att ingen fråga kan vara ett 

förutsättningslöst verktyg för att ta reda på hur det är i verkligheten. De frågor som ställs och de 

socialt accepterade svarsformerna kommer styra mötet och därmed producera åsikter, känslor och 

viljor. I studien är det viktigt att ha detta i åtanke. Trots att vi konstruerade empirisk data genom olika 

metoder var vi samtidigt skapare av dess form vilket kan ha påverkat svaren som producerades. Vilket 

medför att även om intentionen med de öppna intervjufrågor var att möjliggöra för informanterna att 

svara såsom de ville så var det intervjuarens initiativ genom val av följdfrågor som påverkade 

riktningen i samtalet med informanten (Börjesson, 2003).  

Skriftliga intervjuer  

I en inledande fas av konstruktionen av empiri bad vi utvalda fritidshemslärare svara skriftligt på sex 

frågor kring begreppet meningsfullhet utifrån deras eget perspektiv samt frågor kring utformandet, 

planerandet och syftet med dessa aktiviteter (se bilaga 1). Lamont och Swidler (2014) diskuterar 

fördelar och nackdelar mellan observation och kvalitativa intervjuer som metod. De menar att en 

fördel med kvalitativa intervjuer är att det är det enda sättet att ta reda på personers upplevda mening 

kring sitt agerande, det vill säga vilken självuppfattning de har kring ett visst fenomen. Dock lyfter de 

upp att observation som metod har sin styrka i att kunna fånga upp effekterna av vad som händer i en 

viss situation medan de kvalitativa intervjuernas förtjänst ligger i att ringa in förståelsen av vilken 

bakomliggande förförståelse hos aktörerna som påverkar deras handlande i den observerade 

situationen. Denna aspekt går således inte att ta i beaktande vid enbart observationsstudier. Detta 

innebär att observation som metod förvisso kan uppenbara interaktionsmönster i det som observeras 

medan kvalitativa intervjuer snarare fångar upp förståelsen för individers handlande i praktiken på ett 

djupare plan. Detta genom att intervjuaren ställer frågor som exempelvis söker svar på informanternas 

ideala uppfattning kring hur något är beskaffat. (Lamont & Swidler, 2014).   

Frågorna var av öppen karaktär utan begränsning på svarslängd och lät fritidshemsläraren svara utifrån 

sina egna tankar. Intervjun var av en strukturerad form där frågorna var bestämda utifrån ett givet tema 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att i den inledande fasen ställa skriftliga frågor 

hoppades vi kunna fånga in olika beskrivningar kring hur fritidshemslärarna själva förstod och 

uttryckte sig om begreppet meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter (se bilaga 1).  

Observationer  

Fangen (2005) menar likt Lamont och Swidler (2014) att en observation kan fungera som ett 

komplement till skriftliga utsagor då det låter forskaren titta på om det som sägs också kan studeras. I 

denna studie har observationerna skett genom att en av oss har varit partiellt deltagande och en har 

intagit en mer passiv roll, det vill säga att den som varit partiellt deltagande har i det genomförda 

aktiviteterna deltagit tillsammans med eleverna för att skapa informella samtal och göra sig bekant 

med gruppen (Lalander, 2015). Den som har intagit den mer passiva rollen har istället fört 

fältanteckningar kring vad hen sett och hört samt egna reflektioner. Det kan sägas att vi försökte likna 

metoden deltagande observationer vars styrka ligger i att få förstahandsinformation och komma nära 

den praktik eller fenomen som önskas undersökas (Fangen, 2005). Metoden fångar in komplexa bilder 

som skapar förståelse bortom vad som sägs eller uttrycks i de skriftliga eller muntliga intervjuerna, 

vilket är relevant vid en kombinerad datainsamling (Fangen, 2005). Observationerna låg till grund för 
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fokusgruppssamtalen med eleverna som deltagit i aktiviteterna (se bilaga 2). Detta för att skapa 

underlag och något att diskutera kring då begreppet meningsfulla aktiviteter kan vara ett komplext 

begrepp att samtala med elever om. Dessutom kunde vi genom observationerna och fältanteckningarna 

uppfatta om det som sades i intervjuerna stämde överens med det som hände i verkligheten samt så låg 

observationerna till grund för de teman som djupintervjuerna utgick ifrån.  

Fokusgruppssamtal med eleverna  

En informell intervju innebär ett samtal mellan människor med vardaglig karaktär som ofta uppstår i 

samband med en händelse. Denna form av intervju har sällan förutbestämda frågor utan verkar genom 

att interaktionen och händelsen skapar frågor som ligger till grund för insamlandet av data (Kullberg, 

2014). Metoden är på grund av dess fria karaktär relevant för att samtala med eleverna i samband med 

en aktivitet som fritidshemslärarna uttryckt som meningsfull för att få elevernas perspektiv på 

begreppet. Viktigt för denna del av samtal var att få tillgång och förtroende hos elevgruppen, detta 

gjorde vi genom att låta deras fritidshemslärare introducera oss i samband med aktiviteten. 

Fritidshemsläraren blev därmed det som kan förstås som en dörröppnare till elevgruppen, en person 

med stort förtroende i gruppen som kan fungera som ingång till en annars stängd grupp individer 

(Lalander, 2015).  

Samtalet är centralt i studiens teoretiska utgångspunkt och Linell (2003) menar att dialogen kräver ett 

öppet förhållningssätt och att en gemensam vilja till att förstå varandra måste finnas för att samtalet 

ska vara givande. Av denna anledning är det av stor vikt att samtalet mellan den vuxna och barnet som 

ofta definieras av maktobalans utformas utifrån vissa förhållningssätt (Haudrup Christensen, 2004). 

Haudrup Christensen (2004) menar vidare att dessa förhållningssätt handlar om att stiga in i elevernas 

“Culture of communication”. Med detta menas att forskaren anpassar sitt språk och förhållningssätt till 

att likna eleverna sätt att prata utan att för den delen låtsas vara ett barn samt genom att tydliggöra att 

deras reflektioner är av vikt för studien. Dessutom bör forskaren låta eleverna äga samtalet genom att 

inte vara allt för dominerande i styrningen av samtalet (Haudrup Christensen, 2004). För att på kort tid 

förhålla oss till detta och vinna elevers respekt och tillit ville vi därför delta i en aktivitet som tillhörde 

deras vardag och utifrån den samtala om begreppet meningsfullhet. Samtalen med eleverna efter 

observationerna användes som underlag för djupintervjuerna med fritidshemslärarna för att lyfta upp 

vad meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter kunde betyda från ett barns perspektiv. Detta genom 

ett fåtal öppna frågor rörande elevernas verksamhet (se bilaga 2).  

Djupintervjuer med fritidshemslärare  

Ovanstående datainsamling låg till grund för djupintervjuerna med de fyra utvalda fritidshemslärarna. 

Djupintervjuerna var mer formella än det öppna samtalet med eleverna. Syftet var att styra valet av 

information som vi tyckte saknades för studien för att därmed söka en djupare förståelse kring 

fenomenet. Djupintervjuer är utformade för att under en längre tid samtala om ett ämne men är också 

mer likt ett samtal mellan vänner på grund av dess personliga karaktär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Metoden används ofta för att förstå omvärlden genom informantens egna uppfattningar och 

utsagor (Kullberg, 2014). Precis som i det informella samtalet behöver forskaren förhålla sig till 

situationen för att få ett så rikt material som möjligt. Kullberg (2014) menar att forskaren bör förhålla 

sig vetenskapligt distanserad men informell för att få informanten att delge sina uppfattningar. 

Frågorna bör därför vara av öppen karaktär för att skapa utrymme för att utveckla tänkandet och med 

möjlighet till följdfrågor från tidigare givna svar (Kullberg, 2014). I studien genomfördes detta genom 

en intervjuguide av öppen karaktär med stödteman (se bilaga 3). De stödteman som användes byggde 



17 

 

på fritidshemslärarnas skriftliga utsagor samt det vi observerat och elevernas beskrivningar av sina 

upplevelser av de observerade aktiviteterna. Detta för att skapa fler nyanser och möjligheten att ställa 

andra frågor som kunde tänkas komma upp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).    

Urval och avgränsningar 

Övergripande för urvalet av informanter var att i största möjliga mån samtala med utbildad och 

verksam personal inom fritidsverksamheten. Detta på grund av att vi ville avgränsa oss till hur 

utbildad personal inom fritidshemmet resonerade och tolkade begreppet meningsfulla aktiviteter. Dels 

för att vi tror att dessa personer i större utsträckning förhåller sig till läroplanen och därför känner till 

uppdraget om att exempelvis erbjuda meningsfulla aktiviteter men även att utbildningen kan ha en 

påverkande faktor till diskursen. De tjugotal fritidshem som kontaktades var utspridda över hela länet 

och placeringen togs inte i beaktande. I stället prioriterades möjligheten till att intervjua personer med 

relevant utbildning. Fritidshemmen som besöktes var belägna i olika kommuner inom länet. I samtal 

med skolledare eller ansvariga för fritidshemsverksamheten fick vi kontakt med utbildade 

fritidshemslärare. I ett fall valde vi att intervjua en fritidshemslärare som var under utbildning då inga 

utbildade fritidshemslärare fanns att tillgå. I de skriftliga intervjuerna fanns det dock fritidsledare med 

en annan typ av utbildning. Då de skriftliga intervjuerna användes som underlag för övriga 

insamlingsmetoder ansåg vi inte att det var av lika central vikt med en adekvat utbildning. Däremot 

var de fyra fritidshemslärarna som deltog i djupintervjuerna samtliga utbildade utom en som nämnts 

var under utbildning. Samtliga fritidshemslärare som vi intervjuade gav samtycke till deltagande (se 

bilaga 4). Skolorna vi besökte har fått de fiktiva namnen Mullvadens skola, Orrens skola, 

Sjöfågelns skola samt Älgens skola. Även informanterna som deltog i djupintervjuerna fick fiktiva 

namn. Övriga informanter från de skriftliga intervjuerna benämndes dock enbart med R1 och så 

vidare. Eleverna som deltog särskildes inte utan fick alla benämningen B i transkriberingarna. På två 

av fritidsverksamheterna var det eleverna själva som valt att vara med i aktiviteten och på de andra två 

var det en av fritidshemslärarna förutbestämd grupp som deltog. Dock fick de elever i de 

förutbestämda grupperna som inte ville delta i studien vara på annan vald plats. Alla elever som deltog 

hade skrivit under samtyckesblankett samt muntligt uppgett till oss att de önskade att delta (se bilaga 

5).  

Undersökningspersoner 

Följande personer deltog i skriftliga intervjuerna.  

Fiktivt namn  Ålder  Utbildning  Skola  Yrkesverksam  
R1 Rikard  26 år  Grundlärare i fritidshem  Älgens skola  1 år  
R2  38 år  Grundlärare i fritidshem  Älgens skola  17 år  
R3 Hugo   29 år  Grundlärare i fritidshem  Sjöfågelns skola  7år  
R4  41 år  Fritidsledarutbild.  Älgens skola  20 år  
R5  60 år  Fritidsledarutbild.  Älgens skola  39 år  
R6 Dennis   33 år  Grundlärare i fritidshem  Orrens skola  7 år  
R7   33år  Fritidsledare  Mullvadens skola  12 år  
R8 Tobias  32 år  Grundlärare i fritidshem 

(under utbildning)  
Mullvadens skola  8 år  

  
  

Följande personer deltog i djupintervjuerna och genomförde de observerade aktiviteterna. 

Djupintervjuerna var mellan 24 till 40 minuter. Den totala intervjutiden blev 122 minuter. 

Observationerna var mellan 30 och 45 minuter och den totala observationstiden blev 145 minuter.  

Fiktivt namn  Ålder  Utbildning  Skola  Yrkesverksam  
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Rikard  26 år  Grundlärare i fritidshem  Älgens skola  1 år  
Hugo  29 år  Grundlärare i fritidshem  Sjöfågelns skola  7 år  
Dennis  33 år  Grundlärare i fritidshem  

  
Orrens skola  7 år  

Tobias  32år  Grundlärare i fritidshem 

(under utbildning)  
Mullvadens skola  8 år  

  

Antal elever som deltog i samtal efter observation. Dessa samtal var mellan 10 och 15 minuter med en 

total tid på 45 minuter.  
Skola  Antal  Årskurs  
Älgens skola  30 st  Årskurs 1  
Orrens skola  9 st  Årskurs 3  
Mullvadens skola  11 st  Årskurs 1  
Sjöfågelns skola  2 st  Årskurs 2  

Genomförande 

För insamlandet av empirin etablerades kontakt med ett tjugotal skolor via mail, besök och 

telefonsamtal för att berätta vårt syfte med studien samt vad vi önskade göra. Detta ledde till att fyra 

olika skolor tackade ja och erbjöd sig att bistå med information. Efter detta kontaktade vi lärare i 

fritidshem på respektive skolor som svarade på de skriftliga intervjuerna och därefter bokades tider för 

observationer där fritidshemslärarna själva fick välja tider som passade dem. Detta underlättade också 

insamlandet av samtyckeblanketter för elever då fritidshemslärarna själva kunde samla in dessa för 

den aktivitet som observerades. Samtyckesblanketterna (se bilaga 4 & 5) för både fritidshemslärarna 

och eleverna samlades in innan djupintervjuerna, observationerna och fokusgruppssamtalen med 

eleverna och arkiverades i mappar.  

De skriftliga intervjuerna skapades via en webbsida och skickades ut via mail till åtta lärare i 

fritidshemmen på de fyra skolorna (se bilaga 1). Svaren på dessa intervjuer sammanställdes i ett 

dokument som vi skrev ut och analyserade för att utgöra ett underlag inför djupintervjuerna.   

Observationerna genomfördes genom att en av oss gick runt eller satt med eleverna i aktiviteterna för 

att samtala och lyssna på dem. Den andra satt avsides och skrev vad hen såg och hörde. Vi använde 

oss av ett observationsunderlag som skapats för att lättare anteckna och utveckla det vi såg och hörde 

(se bilaga 2). Den av oss som gick runt eller satt med eleverna och samtalade med dem kompletterade 

sedan hens upptäckter till observationsunderlaget. Våra olika roller förklarades för eleverna innan 

aktiviteten startades. Efter aktiviteten samlade vi eleverna och ställde frågor angående aktiviteten men 

också allmänna frågor om deras tillvaro på fritidshemmet. Dessa frågor var förutbestämda och ställdes 

av den som hade fört observationsanteckningar (se bilaga 2). Vid en skola deltog över 30 elever i den 

observerade aktiviteten vilket medförde att vi fick dela upp oss i två mindre grupper för att låta fler 

komma till tals.  

Djupintervjuerna leddes av en av oss studenter medan den andra lyssnade och kom med inspel från 

observationerna och samtalen med eleverna (se bilaga 3). Informanterna som valdes ut var de som höll 

i den observerade aktiviteten. 

Databearbetning och analysmetod 

Materialet som samlats in spelades in via mobiltelefoner och transkriberades sedan ordagrant i 

worddokument. Det transkriberade materialets omfång var följande: skriftliga intervjuer (4 sidor), 
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fokusgruppssamtal med eleverna (elva sidor) och djupintervjuer med fritidshemslärare (tjugonio 

sidor). Dessa lästes sedan noggrant igenom för att hitta likheter och skillnader i såväl elevernas som 

fritidshemslärarnas utsagor. Dessa låg sedan tillsammans med observationerna och de skriftliga 

intervjuerna till underlag för de kategorier som togs fram för att besvara våra frågeställningar.   

Analysmetod  

Vår utgångspunkt för analysarbetet har varit en diskursanalytisk ansats. Vi har i vår empiri sökt efter 

vad som sägs om och hur begreppet meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter tolkas enligt 

fritidshemslärarnas och elevernas utsagor, samt vilken betydelse det kan sägas ha för praktiken. Detta 

då syftet med studien var att undersöka hur lärare och elever talar om begreppen och hur det kan sägas 

påverka praktiken, språket och vad som sägs. Hur detta görs blir därför centralt för att förstå hur 

fritidshemslärare och elever tänker och gör. Diskursanalys kan förstås som att språket vi använder ger 

oss en bild för hur vi uppfattar något och hur vi genom det tolkar denna uppfattning men också hur det 

påverkar och får konsekvenser för den värld vi lever i (Boréus, 2015). Då studien bygger på en 

triangulering av insamlingsmetoder har analysarbetet både skett i olika faser för att ligga till grund för 

varandra men också genom en slutgiltig analys där vi tittat på allt material sammantaget. Följande del 

kommer att redogöra för hur vi gått tillväga för att fånga upp vad som återgetts i de skriftliga 

intervjuerna observationerna, fokusgruppssamtalen med elever samt djupintervjuerna med 

fritidshemlärarna.   

En inledande fas i analysarbetet var att översiktligt läsa och gå igenom de skriftliga intervjuer som 

skickats ut via mail till fritidshemslärarna. Här skapades en grov översiktsbild kring liknande 

beskrivningar och avvikelser kring begreppet meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter samt hur 

fritidshemslärarna beskrev att dessa aktiviteter utformades och i vilket syfte detta gjordes. Vi började 

med att på varsitt håll stryka under intressanta, avvikande och återkommande utsagor för att sedan 

tillsammans diskutera vad vi kunde se. Detta låg senare till grund för observationen, teman till 

fokusgruppssamtalen med eleverna samt intervjuguiden till djupintervjun med fritidshemslärarna.   

Efter observationen och fokusgruppssamtalen med eleverna lyssnade vi igenom det inspelade 

materialet och tittade igenom våra anteckningar från observationerna. Därefter formulerades frågor 

från det vi sett som vi önskade diskutera tillsammans med fritidshemslärarna under djupintervjuerna 

(se bilaga 3).   

Sista fasen i analysen blev den mest omfattande, vilket var att titta på allt insamlat material. Alla 

transkriberingar skrevs ut. Vi började med att arbeta med de skriftliga intervjuerna som hade gett oss 

våra initiala kategorier: syfte, lärande, utformning. Dessa färgkodade vi för att i 

observationsunderlagen, transkriberingarna från fokusgruppssamtalen med eleverna och 

djupintervjuerna kunna se vad som sas eller kunde visa på mönster. De första urklippen tejpades fast 

på väggen som en tankekarta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.   

Därefter började vi klippa ut fler excerpter och skrev ner underkategorier som kunde representera vad 

som sades om meningsfullhet, meningsfulla aktiviteter och hur dessa utformades. Dessa lades i 

grupper på golvet med rubriker i form av nya underkategorier. I denna fas uppfattades vissa mönster i 

vad som sades och vilka kategorier som kunde sägas ha en koppling till varandra. I samband med detta 

reducerades materialet till ett mindre antal kategorier som vidareutvecklades och tittades närmare på 

utifrån excerpten och händelser från observationerna. 
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Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska överväganden som studien tar hänsyn till innefattar både studien som egen 

produkt samt införskaffandet av empiri. Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017) genom vårt arbete och detta har gjorts synligt genom att arbeta på följande sätt.   

I vår roll som studenter förhåller vi oss till det som kan ses som samhällets etiska normer som 

exempelvis att tala sanning och att visa öppenhet och transparens för arbetsprocessen samt 

insamlandet av material. Det innefattar även att vi inte stjäl någon annans arbete och att strukturera 

och hålla ordning i vårt arbete och material (VR, 2017).   

Grundläggande för att studien ska vara etisk försvarbar och för att skydda den enskilda individen i 

studien är att den förhåller sig till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (VR, 2002). Informationskravet innebar att de som på något sätt deltog i projektet fick 

både skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt deras roll och rätt i att avbryta sitt 

deltagande.  

Genom samtyckeskravet ska deltagares samtycke inhämtas från respektive person samt elevernas 

vårdnadshavares godkännande. Om eleven ifråga själv uttrycker att de inte vill delta trots föräldrarnas 

godkännande är det barnets åsikt som värderas högst. Detta gjordes genom samtyckesblanketter till 

vårdnadshavare och fritidshemslärare som deltog i studien samt genom muntlig tillfrågan av elever vid 

observationstillfället (Se bilaga 4 & 5).   

I frågan om konfidentialitetskravet hanterades information kring informanter på ett varsamt och säkert 

sätt så att obehöriga inte kunde ta del av personliga och känsliga uppgifter, detta också genom att 

avkoda samtliga informanter för att anteckningar och inspelningar inte kan spåras till någon enskild 

person. Nyttjandekravet säkerställde att information och anteckningar användes till studiens syfte och 

inte till några andra ändamål. Detta för att uppgifterna inte skulle kunna komma att användas i 

kommersiella syften. Därför förvarades studiens inhämtade material med stor försiktighet och delades 

inte med andra parter.   

Eftersom en viss del av insamlandet av empirin består av elevernas reflektioner och tankar har vi tagit 

hänsyn till deras unika karaktär genom att låta dem i grupp återge sina reflektioner. Detta för att de 

skulle känna sig trygga i att vara i majoritet och inte känna sig utpekade. Vi använde ett begripligt och 

vardagligt språk för att förklara vårt syfte med studien samt i våra formuleringar och frågor gällande 

aktiviteten de deltagit i. 

Studiens kvalitet 

Då studien bygger på kvalitativ forskning har vi vidtagit vissa förhållningssätt för att studien ska anses 

som trovärdig och tillförlitlig. Detta inbegriper våra val av metoder samt studiens transparens och 

generaliserbarhet.  

Triangulering som metod (Ahrne & Svensson, 2015) bygger som tidigare nämnts på att flera typer av 

datainsamlingsmetoder används för att fånga in vad som kan sägas om ett fenomen, vilket gör att 

studien blir mer objektiv och rättvis mot verkligheten då flera röster hörs och på olika sätt. I studien 

innefattar det samtal med både fritidshemslärare och elever, vilket gör att frågan lyfts ur två olika 

perspektiv. Då studien genomfördes under en begränsad tidsperiod fanns det vissa svårigheter att 

använda sig av detta, då det i regel kräver mer tid och skapar en större datamängd som behöver 

bearbetas.   
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Vi har använt oss av diskursanalys (Bolander & Fejes, 2015) för att analysera vårt material. En viktig 

förståelse när den metoden används är vetskapen om att vi som studenter kan ses som medskapare av 

diskursen som konstrueras. Detta genom att vi uttalar oss om hur meningsfulla aktiviteter kan tänkas 

förstås utifrån fritidshemslärares och elevers utsagor. Därför är det viktigt att lyfta fram andra 

förklaringar till begreppet genom tidigare forskning för att påvisa andra ingångar till hur begreppet 

meningsfulla aktiviteter kan förstås.  

I studien har vi strävat efter en tydlighet kring hur vi gått tillväga genom att argumentera för våra val 

och därmed visa på en transparens vilket kan stärka studiens kvalitet (Ahrne & Svensson, 2015). Detta 

innefattar också att visa på studiens eventuella brister eller svagheter. En svaghet kan exemplifieras 

genom antal informanter. Då studien innefattar ett mindre antal av fritidshemslärares uppfattningar och 

utsagor samt ett fåtal observationer av aktiviteter och fokusgruppssamtal med elever kan vi inte göra 

för stora anspråk på eller uttala oss om hur begreppet meningsfulla aktiviteter tolkas av lärare i 

fritidshem och elever i stort. Dock kan vi tillsammans med de andra insamlingskällorna och tidigare 

forskning underbygga våra resultat och på så sätt lyfta fynd som kan spegla en verklighet. 

Resultat och analys 

Vi har kommit fram till fem kategorier som kan sägas förklara hur lärare i fritidshem tolkar och förstår 

begreppet meningsfulla aktiviteter, hur dessa utformas och i vilket syfte de planeras för eleverna samt 

elevernas resonemang kring meningsfulla aktiviteter. Kategorierna, som kan sägas svara på våra 

frågeställningar, har vi valt att benämna som Meningsfullhet utifrån lust, glädje och intresse, Att veta 

att en meningsfull aktivitet är lustfylld, rolig och intressant för eleverna, Meningsfullhet utifrån 

läroplanen, Meningsfullhet som lärande samt Meningsfullhet utifrån eleverna.  

Meningsfullhet utifrån lust, glädje och intresse  

Aktiviteter som planeras med eleverna i tanke. Kan vara vilka aktiviteter som helst bara de utgår från 

eleverna och är roliga (R7, Mullvadens skola)  

Fritidshemslärarna beskriver tidigt i de skriftliga intervjuerna att meningsfulla aktiviteter bygger på 

elevers lust och glädje men också deras intresse. De uttrycker att när elever känner lust så blir 

aktiviteten meningsfull för eleverna. Dessutom lyfter de upp en önskan om att det ska påverka 

elevernas intresse.   

Det är väl det här att utveckla lust, att man jobbar för att få ett intresse hos eleverna (Rikard, Älgens 

skola)  

Att intresse, lust och glädje var centrala delar i fritidshemslärarnas beskrivningar av meningsfulla 

aktiviteter kan förstås som att om aktiviteterna är intressanta för eleverna så kommer de vilja delta och 

därmed även göra bättre ifrån sig.  

...jag själv tycker det är väldigt viktig att man tar hänsyn till just deras behov och intressen för att det 

är, det är då vi får dom att prestera bäst. Om vi vet att eleverna tycker att det här är kul då kommer 

dom ju göra så gott dom kan. Det hoppas jag dom vill göra annars också men det blir lite extra om 

det är nånting man brinner för (Tobias, Mullvadens skola).    

Fritidshemlärarnas utsagor kring vikten av att involvera elevers lust/glädje samt intresse i meningsfulla 

aktiviteter kan kopplas till begreppet meningsskapande (Klerfelt & Ljusberg, 2018) som förstås som 
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ett verktyg för att få eleverna att vilja förstå sin omvärld och därmed tillgodose sig ny kunskap genom 

att känna gemenskap och tillhörighet. Fritidhemslärarnas strävan efter att skapa aktiviteter som känns 

intressanta och lustfyllda kan i ovan nämnda excerpt sägas svara upp mot just detta. Att 

fritidshemslärarna uttrycker att de vill att aktiviteterna ska vara kul och utgå från elevernas intresse 

kan sägas vara uttryck för att eleverna ska känna gemenskap och tillhörighet och därmed som ovan 

nämnda excerpt belyser prestera bättre och göra så gott dom kan, vilket kan kopplas till att eleven ska 

känna en vilja till att förstå sin omvärld och erövra ny kunskap. Uttrycken kan även förstås som ett 

försök att utgå från ett barns perspektiv och därmed lyfta fram elevernas egna erfarenheter, 

uppfattningar och förståelse av sin livsvärld (Sommer, Pramling-Samuelsson & Hundeide, 2013). 

Utifrån Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv kan det dock sägas att det i samtalet med 

fritidshemslärarna blev tydligt att elevers lust/glädje och intresse som central i skapandet av 

meningsfulla aktiviteter inte var tillräckligt i sig. Dessa aspekter menade fritidshemslärarna även var 

verktyg för att få eleverna att utveckla ny kunskap och därmed fanns det även en förhoppning att de 

kunde prestera bättre. Som tidigare nämnts kan utsagorna dels sägas utgå från ett barns perspektiv i 

form av att skapandet av aktiviteterna ska utgå från deras intressen. Dock kan utsagorna om att detta 

även görs för att eleverna ska prestera bättre och utveckla kunskap förstås från ett vuxet 

barnperspektiv (Halldén, 2003). Detta då fritidshemslärarna kan sägas ha en baktanke med att detta 

även ska föranleda en vilja att prestera och därmed införliva någon form av kunskap hos eleverna. 

Därmed kan fritidshemlärarna sägas skapa en kultur där elever utifrån lust, glädje och intresse även 

ska prestera något.        

I observationerna av de lärarledda aktiviteterna kunde dessa utgångspunkter i fritidshemslärarnas 

tidigare utsagor om att involvera lust, glädje och intresse men även någon form av prestation skönjas. 

Detta accentuerades främst genom aktiviteter såsom en Pokèmonjakt (Älgens skola), där eleverna 

skulle hitta olika Pokèmonfigurer som var gömda på olika ställen. Genom en kollageuppgift där 

eleverna fick klippa ut saker från tidningar (Mullvadens skola) utifrån eget intresse och klistra in dessa 

på ett pappersark, samt genom en målaraktivitet (Orrens skola) som kallades Monotypi där eleverna 

fick pröva på en sorts tryckteknik med målarfärg på kakelplattor. Vid observationerna kunde elevernas 

intressen och glädje skönjas genom att de dels genomförde uppgifterna fokuserat och att de inte ville 

sluta vid aktivitetens slut samt genom skratt och uttryck som “coolt” och “jag älskar det här”. Att 

aktiviteterna skulle utgå från elevernas intressen och genom lust och glädje kunde även uppfattas 

utifrån fritidshemslärarnas instruktioner i aktiviteterna. Tobias (Mullvadens skola) uttryckte att 

eleverna skulle välja bilder utifrån sina intressen genom instruktionen “ta något ni tycker om”. Dennis 

(Orrens skola) gav instruktioner utifrån ord som att eleverna inte skulle fråga utan istället “våga testa, 

pröva och se vad som händer”. Dennis (Orrens skola) skojade även mycket med eleverna medan de 

arbetade med uppgiften. Exemplen kan sägas tyda på en ledarskapsstil som bygger på en 

prestigelöshet (Klerfelt, 2017) genom att sprida en glädje till eleverna för att bygga upp relationer.  

På den sista skolan (Sjöfågelns skola) genomfördes en aktivitet kallad ritskola där eleverna skulle träna 

på att göra mönster genom att dra streck med linjal för att sedan färglägga mönstret. Denna aktivitet 

stack ut något i utförandet. Aktiviteten byggde på tydliga instruktioner vilket kan kopplas till Jensen 

(2011) resonemang kring formellt lärande där ett förutbestämt mål bestämts av läraren. Eleverna 

verkade under genomgången ha svårt att förstå uppgiften då flertalet räckte upp handen för att få hjälp. 

I likhet med Klerfelt och Haglund (2011) som hävdade att eleverna i deras studie upplevde väntan som 

något mindre meningsfullt kan elevernas reaktion att inte förstå och räcka upp handen vara ett uttryck 

för att vilja komma igång med aktiviteten. Eleverna fick dock i slutet av aktiviteten testa samma 

uppgift fast på en dator där Hugo (Sjöfågelns skola) instruerade eleverna att testa sig fram. Under 
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denna del av aktivitet upplevde vi att eleverna var mer intresserade av uppgiften då flera elever räckte 

upp handen och utryckte “Jag vill, jag vill”.   

Att veta att en meningsfull aktivitet är lustfylld, rolig och intressant för 

eleverna  

I och med att fritidshemslärarna förklarar att meningsfyllda aktiviteter är lustfyllda, roliga och 

intressanta uppkommer en fråga kring hur de vet att aktiviteterna är just detta. Det framkommer dels 

att fritidshemslärarna på olika sätt inhämtar och uppfattar elevernas åsikter men att det även fanns 

svårigheter att verkligen veta om eleverna upplevde samma sak kring aktiviteterna.  

För att få en uppfattning om aktiviteterna som genomförs var lustfyllda, roliga och intressanta kan det 

sägas att fritidshemslärarna gjorde detta på tre sätt. Dels inventerar de dem genom att stämma av med 

eleverna efter en aktivitet om de upplevde den rolig, dels under en aktivitet genom att använda sig av 

samtal i flykten för att fånga in elevernas intresse samt genom att se på elevernas deltagande och 

reaktioner.   

Exempel på hur fritidshemslärarna inventerade elevernas tankar om aktiviteten var rolig, lustfylld och 

intressant var att göra en kort avstämning. Detta var gemensamt för de flesta observerade aktiviteter. 

Vid ett tillfälle (Älgens skola) accentuerades detta genom att eleverna samlades i en ring efter avslutad 

aktivitet och fick visa vad de tyckte om aktiviteten genom att visa upp en tumme upp (bra), tumme 

mittemellan (mellanbra) och tumme ner (tråkigt). Detta sätt att kolla av hur aktiviteten upplevdes 

uttrycktes av flera fritidshemslärare som en strategi de använde sig av.  

Om man gör en liten utvärdering efteråt så brukar man ju ofta få ett ganska, alltså en range på hur 

dom tycker att det var också om det är tummen upp, tummen ner eller en liten applåd eller liknande 

(Tobias, Mullvadens skola).  

Ett annat sätt att ta reda på vad eleverna uppfattade som roligt, lustfyllt och intressant var att i det 

dagliga samtalet inventera elevernas nuvarande intressen. Under observationerna skedde detta genom 

att fritidshemslärarna gick runt och småpratade med eleverna kring deras intressen under aktiviteterna. 

En fritidshemslärare hamnade till exempel i ett samtal om Minecraft med eleverna.   

...så är det fortfarande ett sätt för mig att komma eleverna närmare så det är ju en tanke varför man 

kanske pratar lite extra men sen också det här fånga i flykten lite, alltså hitta nåt ämne som dom vill 

diskutera, prata om, lyfta upp å sen är det nånting som man kanske kan utveckla till senare 

tillfällen…nu hörde jag ju att majoriteten utav grabbarna tycker ju att Minecraft är fantastiskt å då 

känns ju det som en kul grej att ta upp som nån aktivitet längre fram att nej men då kan vi jobba lite 

mer tematiskt kring det (Tobias, Mullvadens skola).  

Fritidshemslärarna uttryckte även att de såg och läste av elevernas deltagande och reaktioner för att 

veta om aktiviteterna var meningsfulla.   

...alltså man märker ju på deras reaktioner, om de vill stanna eller om dom sticker, motivationen 

kommer ifrån mig eller inifrån att dom tycker det är roligt liksom och det är det lättaste sättet och se 

om dom är intresserade då vet man att det är meningsfullt på något sätt i alla fall (Hugo, Sjöfågelns 

skola).  

Excerpten kan tyda på att fritidshemslärarna inventerar och hämtar elevernas åsikter i det dagliga och 

spontana samtalet mellan dem för att ta reda på vad eleverna uttryckte var intressant. Denna 

information användes för att utforma nya aktiviteter. Fritidshemslärarna menar även att de ser, lyssnar 

och tolkar elevernas reaktioner under aktiviteterna. Vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(Vygotskij, 2001) skulle kunna ses som att fritidshemslärarna får en uppfattning om vad eleverna 

tänker genom deras språk, både kroppsligt genom deras uppenbara närvaro men också genom deras 
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uttryck för glädje och intresse. Utsagorna kan även kopplas till Bakhtins (1986) dialogism där 

individen söker uppnå en högre form av kunskap eller förståelse genom att lämna sin egen idé och 

försöka sätta sig in i hur motparten i dialogen tänker och förstår ett fenomen. Klerfelt (2017) menar att 

ett sådant förhållningssätt även kan förstås som att fritidshemslärare uttrycker en vikt av att se alla 

elever. Något som även Boström och Berg (2018) lyfter upp i form av att elever ska ses och tas på 

allvar samt att alla elever känner att de blir bekräftade och lyssnade på.  

Ett annat sätt att förstå det kan även vara att fritidshemslärarna sällan tar reda på elevernas åsikter efter 

aktiviteterna mer än med verktyg som tummen upp, mellan eller ner samt genom att tolka deras 

reaktioner. Detta kan förstås som att eleverna har få chanser till att uttrycka sina tankar rent språkligt. 

När detta görs initieras det av fritidshemslärarna på ett mer informellt sätt genom att samtalet med 

eleverna genomförs under tiden som eleverna genomför den meningsfulla aktiviteten. Ur ett dialogiskt 

perspektiv (Bakhtin, 1986) kan det här sättet att samtala vara uttryck till ett försök att möta eleverna i 

ett samtal. Dock är frågan om detta genomförs utifrån fritidhemslärarna och eleverna som jämbördiga 

med ett delat intresse för att förstå det som det samtalas om. Återigen kan fritidshemslärarna sägas 

pendla mellan ett barns perspektiv (Halldén, 2003) då de dels vill ta reda på elevernas intressen och 

hur de upplevt en aktivitet och därmed närma sig elevernas livsvärld. Dock så är det fritidshemslärarna 

själva som bestämmer när detta sker genom samlingar som tummen upp, mellan och ner samt genom 

att initiera informella samtal under aktiviteten. Utifrån denna information är det även 

fritidshemslärarna som utformar framtida aktiviteter vilket kan kopplas till ett barnperspektiv 

(Halldén, 2003). Detta då fritidshemlärarna gjorde en egen tolkning av den information de fick av 

eleverna för att sedan överföra detta till framtida aktiviteter. Främst accentuerat genom uttryck som 

Tobias (Mullvadens skola) “att fånga intresset i flykten”.   

Att inte kunna mötas mer jämbördigt och på ett djupare plan med eleverna kan förstås genom 

fritidhemslärarnas uttryck kring strukturella svårigheter men även genom att det ibland kan vara svårt 

att veta att det som uppfattas meningsfullt för fritidshemslärarna är meningsfullt även för eleverna. 

Detta accentuerades som brister i den egna verksamheten såsom att det saknas forum för var ett sådant 

möte kan ske. Detta uttrycktes genom att fritidshemslärarna upplevde att eleverna hade få andra 

möjligheter att göra sin röst hörd genom exempel som brist på fritidsråd eller lådor där eleverna fick 

komma med förslag. 

... ja men då sitter vi en grupp och pratar lite, vad skulle ni vilja göra, vad skulle, vad tycker ni passar 

liksom men det är ju inte ofta man har den möjligheten känner jag att dom får vara involverade 

liksom i den processen vi liksom. I andra år har jag försökt haft önskelådor och sånt där och lite sånt 

men jag känner att det inte har funkat jättebra utan den har använts på fel sätt då men om man får in 

den, alltså hur det funkar liksom så skulle den tror jag vara en bra grej (Hugo, Sjöfågelns skola).  

Meningsfullhet utifrån läroplanen  

Utöver att fritidshemslärarna uttrycker att aktiviteterna ska utformas efter elevernas lust, glädje och 

intresse uttrycker de att de i sina planeringar av aktiviteterna även utgår från läroplanen. Detta då det 

enligt fritidshemslärarna uttrycks som ett måste att förhålla sig till denna.  

Ja alltså, det är ju ett måste att de finns med, sen så är det ju vårt uppdrag att vi ska göra det som står i 

läroplanen och vi måste göra det intressant (Rikard, Älgens skola).  

Detta visar sig i fritidshemslärarnas tal kring utformande och planering när meningsfulla aktiviteter 

diskuterades.  

Dels så blir det ju utifrån det som läggs fram utifrån Skolverket och liknande. Vad dom anser är, ja 

riktlinjer som vi ska försöka följa och gå efter och skapa någon form av meningsfull fritid för 

eleverna (Tobias, Mullvadens skola).  
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Boström och Berg (2018) menar att fritidshemslärarna i deras studie var väl medvetna om 

läroplansmålens styrande funktioner för verksamheten. Något som Tobias excerpt även gör gällande. 

Excerpten kring att läroplanen måste finnas med i utformandet av meningsfulla aktiviteter genom 

uttryck som att det är vårt uppdrag och att riktlinjer ska försöka följas kan kopplas till 

governmentalityperspektivet och Foucaults tankar om styrning samt subjektskapande (Dahlstedt & 

Olson, 2004). Fritidshemslärarna uttrycker att det är deras uppdrag och att detta måste göras intressant. 

Denna del av fritidshemlärarnas utsagor kan tyda på läroplanens styrande funktion, det vill säga det 

som Lövgren (2002) kallar för govern i governmentalitybegreppet. Å andra sidan kan även den andra 

delen av begreppet sägas skönjas. Det som Lövgren (2002) kallar mentality, det vill säga individens 

inställning till det styrande. I det här fallet läroplanens riktlinjer. Uttrycket att försöka följa och gå 

efter riktlinjerna öppnar upp för att det är fritidshemlärarna själva som tolkar hur detta arbete ska 

genomföras. Detta är i linje med Dean (1999) som menar att governmentalityperspektivet som 

styrningsteknik syftar till att individen ska känna frihet till att själv bestämma över sitt beteende och 

sina handlingar.  

Hur tolkningen av läroplanens riktlinjer görs av fritidshemslärarna kan även kopplas till Boström och 

Berg (2018) som menar att fritidshemslärarna i deras studie använde dessa mål som en struktur istället 

för grund till planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Detta innebar att 

fritidshemslärarna genomförde aktiviteter för att sedan checka av huruvida dessa aktiviteter svarade 

upp mot läroplanens mål. Detta är inte något som kan skönjas i resonemanget kring arbetet med 

aktiviteter i förhållande till läroplanen bland fritidshemslärarna i vår studie.  

...ja vi gör baklängesplaneringar. Så vi använder frippar1 där vi dels går igenom vad det är för, dom 

fyra områdena för kapitel fyra som vi ska utgå från som vi känner att det här kan vi jobba på... 

(Tobias, Mullvadens skola).  

Först så gör vi en grovplan på hela veckan att vi ska göra det här och det här, sen delar vi upp oss, vi 

är tre personal, så vi har varsin aktivitet i veckan som vi planerar på vår planeringstid och så den där 

första grovplaneringen den kopplar vi alltid från läroplanen och de (Rikard, Älgens skola).  

Fritidshemlärarna i vår studie arbetar således proaktivt (Boström & Berg, 2018) genom ett 

systematiserat och medvetet arbete där läroplanens mål står i fokus vid utformandet av aktiviteter på 

fritidshemmet.  

Andra uttryck kan kopplas till självteknologin i governmentalityperspektivet som fokuserar på 

individens inre och hur hen producerar sig själv som medborgare genom sina egna tankar (Dahlstedt & 

Hertzberg, 2013). I studien kan detta förstås i samband med hur utformandet och planerandet ska gå 

till utifrån läroplanen samt hur denna tolkas genom att fritidshemlärarna uttrycker att det handlar om 

att erbjuda olika aktiviteter utan krav på att eleverna ska tvingas till att delta. Eleverna ska istället få 

välja det som erbjuds.  

...ge valmöjligheter skulle jag säga. Med andra ord, erbjuda det här, den här grejen, den här grejen 

och den här grejen. Att det inte ska vara “nu ska vi göra det här” utan att det finns fyra-fem saker att 

kunna välja på men då har vi ju kopplat det till att dem lär sig nånting (Rikard, Älgens skola).  

Det Rikard (Älgens skola) uttrycker kan kopplas till att meningsfulla aktiviteter ska vara en möjlighet 

till att göra ett val (Elvstrand & Lago, 2019) där fritidshemsverksamheten ska ge erbjudanden till val 

av olika aktiviteter men att dessa ska vara frivilliga för barnen. Valen kan dock sägas vara begränsade 

då det är fritidshemslärarna som väljer vilka aktiviteter som erbjuds. Detta då de som nämnt tidigare är 

ålagda att arbeta med läroplanens riktlinjer.   

 
1 Fritidspedagogisk planering 
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Erbjudandet av aktiviteter kan även förstås som att de ibland är obligatoriska, vars syfte är att 

uppmuntra elever till nya upptäckter och att arbeta med ett visst innehåll kopplat till läroplanen. 

Elvstrand och Lago (2019) menar att detta kan skapa en spänning mellan just det fria valet för eleverna 

och kravet från läroplanen att erbjuda olika aktiviteter. I studien nämner några av fritidshemslärarna 

just denna aspekt att det ibland är viktigt att eleverna får göra saker det annars inte skulle göra. Detta 

genom uttryck som att det är viktigt att testa på saker.  

...och sen vet jag att det var två där som inte tycker att den typen av aktivitet inte är så himla rolig och 

självklart kan det vara meningsfullt för dem att testa på nånting utan intresse (Dennis, Orrens skola).   

...Så att det är ju lite så ibland ja men den här gången idag, testa sen är du fri (Hugo, Sjöfågelns 

skola).  

Dessa utsagor kan ges en förståelse utifrån Elvstrand och Lago (2019) resonemanget kring de nya 

värderingarna kontra fritidshemmets kärnvärderingar. Där de nya värderingarna handlar om politiska 

krav att synliggöra aktiviteter och göra dem utvärderingsbara kontra fritidshemmet kärnvärderingar 

som bygger på elevers fria val. Detta är även i linje med Holmberg och Börjessons (2015) resonemang 

kring att meningsfulla aktiviteter enligt skolinspektionens utsagor inte kan vara helt fria utan att ha en 

försäkran om att ett syfte uppnås. Att erbjuda aktiviteter kan vara ett sätt att synliggöra ett lärandesyfte 

i fritidshemmet. Klerfelt (2017) menar att fritidhemslärare uttryckte att det var viktigt att skapa miljöer 

och erbjuda aktiviteter som uppmuntrade till kreativitet och nyfikenhet hos eleverna och för att testa på 

saker som de annars inte skulle göra. Något som ovan nämnda excerpt också belyser. Detta kan även 

sägas skapa ett dilemma vilket syns i Dennis (Orrens skola) resonemang kring hur meningsfulla 

aktiviteter utformas och planeras i verksamheten.  

Vi planerar och tänker på tre olika sätt, vad vi tycker att barnen behöver träna på, det vi tycker att det 

här behövs i samhället, till exempel IT-viktigt, källkritik viktigt. Det behöver dem lära sig. Och sen 

barnens intresse och där har vi exempelvis en låda där de får önska och den använder vi...den 

använder vi när vi ska planera aktiviteter men större delen av dagen är uppbyggd kring barnens 

impuls och vad de vill just då. (Dennis, Orrens skola) 

Detta uttryck kan sägas accentuera just detta dilemma. På ett ben står förmågor och färdigheter som 

eleverna behöver träna på och på det andra elevernas intresse och fria vilja i vad de vill göra i stunden. 

Dilemmat kan även förstås i ljuset av Klerfelt (2017) som menar att fritidshemslärare använder sig av 

traditionella sätt att välja och bedriva olika aktiviteter men även att aktiviteter kan motiveras genom att 

anta en mer undervisande hållning. De traditionella förhållningssätten kan förstås genom Dennis 

(Orrens skola) uttryck att de planerade aktiviteterna till större delen är uppbyggda kring elevernas 

impuls och vad de vill här och nu medan den undervisande hållningen accentueras som saker eleverna 

behöver träna för att lyckas i samhället.   

Meningsfullhet som lärande  

Det blir även tydligt i såväl de skriftliga intervjuerna som djupintervjuerna att fritidshemslärarna 

framhåller att lärandet på fritidshemmet är kopplat till vissa förmågor. Dessa förmågor uttrycks som 

mål i läroplanen och uppfattades av fritidshemslärarna som meningsfulla. Förmågorna som lyfts upp 

är socialt samspel, kreativitet och kommunikation. Dessa uttrycks som meningsfulla då de förväntas 

fylla en funktion senare i livet.  

... alltså det är väl nån slags generella saker som man är i behov av livet ut, så har jag tolkat det i alla 

fall att det här är såna förmågor som du ständigt jobbar med som människa och alltså så här som är 

viktiga på sidan om matte, svenska, no, om du inte är kreativ då kanske du inte men då kanske du 

fastnar i ja men på matte eller i kompislivet..././...du kommer ju möta människor hela livet, i behov av 

dom för att växa och för att få kompisar och ja men det är ju det, det är livsviktiga egenskaper som 

inte finns i skolämnen på det sättet... (Hugo, Sjöfågelns skola) 
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Excerptet ovan kan förstås utifrån begreppet livslångt lärande (Alheit, 2018) som syftar till att möta 

kraven till att bidra och vara en tillgång för samhället och världen.   

Utöver att förmågorna socialt samspel, kreativitet och kommunikation verkade vara centrala för att de 

fyller en funktion senare i livet så uttrycker fritidshemslärarna att dessa också är viktiga för att skapa 

trygghet i gruppen. De uttrycker det som grundläggande för allt lärande och för att klara av tillvaron 

på fritidshemmet.  

Det är nog för att de är grunden till så himla mycket annat, funkar det sociala samspelet och 

kommunikationen till exempel då klarar man av det mesta. Så det är väl grunden till allt lärande, att 

man mår bra i sig själv och klarar av att vara med andra..././... mycket till sist handlar det ju om att 

klara av att vara i stor grupp. För det är stora grupper på fritids, så det krävs ju av barnen att de klarar 

av det. Så helt klart viktigt. (Dennis, Orrens skola) 

Ytterligare en aspekt som fritidshemslärarna menade var meningsfullt var att lärandet skulle ske 

informellt. Samtliga fritidshemslärare framhåller att det är viktigt att eleverna inte uppfattar att de lär 

sig något. Detta för att ta avstånd från att lärande likt den under skoldagen inte är meningsfull för 

eleverna då den saknar lust och glädjande inslag.  

Jag tror att lust och glädje är 1000 gånger viktigare än att de kan koppla ihop det med ett skolämne, 

nu var det bara tur att det blev så, för det var ju inget jag tänkt på överhuvudtaget..././... för barn vill 

göra det som de tycker är roligt och sen kanske det blir så automatiskt men det är inget vi jobbar 

aktivt med att koppla det vi gör till olika skolämnen. (Dennis, Orrens skola).  

Genom idén om att vissa förmågor är viktiga och att fritidshemslärarna tar avstånd från att 

kommunicera lärande får det effekter på hur de utformar sina aktiviteter och hur de kommunicerar 

med eleverna. I observationerna på Orrens skola, Mullvadens skola och Sjöfågelns skola kunde vi höra 

att fritidshemslärarna uttryckte sig med ord som att testa, pröva, träna på att klippa, måla och rita. 

Ingen av fritidshemslärarna vi observerade uttryckte dock eleverna de skulle lära sig något. När vi 

frågade om detta framkom att fritidhemslärarna uttryckte att lärandet skulle vara informellt.  

Ja alltså det är ju lärande, det är väl informellt lärande kan man väl säga då alltså att det är, det är 

liksom inte lika tydligt för barnen att nu ska ni lära er det hära men att vi gör utflykter eller gör nåt 

med barnen, att vi har en tanke att det faktiskt ska tränas upp nånting och att dom får användning av 

det som vi gör och att ja lärandet är en lite bonus på sidan liksom...det är ju tanken ja och när vi är i 

grupper liksom, att man lär av varandra. (Hugo, Sjöfågelns skola)   

Fritidshemslärarna uttrycker att informellt lärande sker när de inte kommunicerar vad för typ av 

kunskap eleverna förväntas lära sig. Jensen (2011) menar att informellt lärande kan beskrivas som när 

lärandet sker på individens villkor och att det inte handlar om kunskap som kommuniceras. Det 

fritidshemslärarna uttrycker kan även uppfattas som en form av implicit och procedurellt lärande. Det 

implicita och procedurella lärandet menar Jensen (2011) kan sägas vara typiskt för lärandet på 

fritidshemmet. Detta då det finns en mening med att träna en viss förmåga som till exempel att klippa 

men att det inte är av vikt att förstå hur det kan tänkas användas eller varför det tränas. 

Fritidshemslärarna menar att genom att eleverna inte är medvetna om att de lär sig blir aktiviteterna 

mer meningsfulla.  

I samband med vilka förmågor som är viktiga uttrycktes ett dilemma kring att läroplanen framhåller en 

viss typ av lärande medan fritidshemslärarna menar att förmågorna som socialt samspel och 

kommunikation tillsammans med att skapa trygghet inte riktigt kan ses som meningsfullt utifrån 

styrdokumenten. Detta genom att förmågor av social karaktär enligt Tobias (Mullvadens skola) 

framstår som inofficiella och undanskuffade. Tobias (Mullvadens skola) uttrycker det som att det han 

anser vara meningsfullt för eleverna inte överensstämmer med styrdokumenten.  
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...alltså oftast tycker jag att det ligger väldigt mycket just på att det ska handla om ett lärande och att 

det ska handla om ett officiellt lärande just det här med inofficiella lärandet tycker jag inte riktigt 

kommer fram så mycket och just särskilt det här med de sociala delarna tycker jag är någonting som 

man har sopat iväg lite grann..././... det är inte riktigt så utvecklat som det kanske borde kunnat ha 

varit med tanke på att fritidshemmet ju handlar mycket om just dom här sociala bitarna, det som man 

kanske inte gör i skolan utan vi har dragit ganska starka paralleller till hur vi arbetar inom skolan och 

så hoppats på att fritidshemmet ska göra ungefär likadant men det är ju väldigt olika typer utav 

områden och arbeta inom. (Tobias, Mullvadens skola).  

Tobias (Mullvadens skola) uttrycker här att de förmågor som han anser som meningsfulla för barnen 

inte lyfts fram av läroplanen, utan att i och med läroplanens utformning förloras de viktiga värdena i 

förmågor som sociala sampel och kommunikation. Diskussionen kring att fritidshemmet fått en allt 

starkare koppling till skolan och att detta skapat förskjutningar kopplade till omsorgsbegreppet har 

som tidigare nämnts etiketterats skolifiering (Van Leare, Peeters & Vandenbroeck, 2012). Vilket 

skulle kunna tyda på att fritidshemslärarna menar att det finns ett dilemma med att vissa förmågor 

idealiseras av läroplanen medan fritidshemmet är att betrakta som en annan verksamhet än skolan och 

med andra värden. Utifrån ett governmentalityperspektiv (Haglund, 2015) kan det därför ifrågasättas 

vilken roll styrdokumentens utformning har på praktiken och hur fritidshemslärare tolkar begreppet. 

De blir i fritidshemlärarnas utsagor tydligt att de inte är passiva måltavlor utan snarare formas av 

styrningen (Dahlstedt & Olson, 2014) från läroplanen. Även om läroplanen är i fritidshemslärarnas 

medvetande och att de uttrycker att de ska följa denna, så märks det att fritidshemslärarna förhåller sig 

till den genom en upplevd frihet och att de har egna tankar kring hur den bör tolkas (Dean, 1999). 

Detta syns vidare i fritidshemslärarnas uttalande kring att vissa förmågor är viktigare än andra utifrån 

begreppet meningsfullhet. Detta skapar även ett dilemma när fritidshemslärarna upplever att 

styrdokumenten idealiserar ett annat lärande än vad de själva finner meningsfullt. Utifrån Bakhtin, 

(1986) dialogism kan resultaten sägas visa på en högre grad av förståelse kring vad meningsfullhet 

som lärande är efter samtalen med fritidhemslärarna. Detta då de betonar att de förvisso förhåller sig 

till läroplanens riktlinjer där förmågor som även nämns i läroplanen lyfts upp och varför de är viktiga. 

Resonemangen tyder dock på att de även är kritiska och upplever ett dilemma som kommer till uttryck 

genom att de dels vill distansera sig från en formell undervisning där det är uttalat vad eleverna ska 

lära sig för att istället fokusera på ett mer implicit, procedurellt och informellt lärande. Detta syns 

exempelvis i Tobias (Mullvadens skola) uttalanden där han framhäver att fritidshemmets verksamhet 

inte handlar om det som görs i skolan även om det kan kännas som att fritidshemmet bör göra 

likadant. Men att det i slutändan handlar det om en annan typ av verksamhet.  

Meningsfullhet utifrån eleverna  

Eleverna på skolorna uttryckte att de på fritidshemmet helst lekte med kompisar, ute eller med mer fria 

aktiviteter som att pärla, rita eller läsa där de själva fick bestämma över sitt skapande. På Mullvadens 

skola lyfte eleverna upp att de upplevde den fria leken som det de helst ville ägna sig åt.   

Jag gillar fri lek för det är såhär mycket klättring och jag är väldigt bra på att klättra (barn, 

Mullvadens skola).  

Inflytandet på vilka aktiviteter som skulle finnas på fritidshemstiden varierade, de fanns möjligheter 

genom att lämna lappar i förslagslådor eller genom att ge muntliga förslag. På ett av fritidshemmen 

uppgavs det dock att eleverna inte hade något sätt att påverka innehållet i aktiviteterna.   

...Jag minns faktiskt inte att det har hänt någon gång...Kanske i förskoleklass, då fanns det elevens 

val. (två elever, Sjöfågelns skola).  
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Dock svarade majoriteten av eleverna ändå att det var de själva som bestämde vad de skulle göra på 

fritidshemmet, även om det var fritidshemslärarna som bestämde vilka aktiviteter som fanns att välja 

på. Eleverna upplevde att de hade valmöjligheter, vilket de uppfattade som att de bestämde vad de fick 

göra på fritidshemmet. På frågan om vem som bestämde över vad de gjorde på fritidshemmet svarade 

de flesta på liknande sätt som i excerptet nedan.   

Oftast är det jag själv, vad jag vill göra men det kan också vara om jag hänger med några kompisar så 

gör jag ju vad de flesta andra vill. Man vill ju inte vara ensam. (Elev, Orrens skola).  

Excerptet från Orrens skola kan också sägas förklara att det många elever uttryckte som viktigt var att 

det fanns flera klasskompisar med i leken. Det kan sägas vara ett uttryck för att gemenskap med andra 

var viktig för eleverna oavsett aktivitet. Det roliga med en lek eller aktivitet uttrycktes som att de fick 

vara med sitt fadderbarn, med kompisar eller i en lek som involverade fler personer.   

Aktiviteterna som observerades var av både frivillig och obligatorisk karaktär. På Sjöfågelns skola var 

eleverna tvungna att testa minst en ny aktivitet varje vecka, likt den vi observerade. Eleverna menade 

att de var fria att gå från aktiviteten efter cirka femton minuter, när de hade prövat. De trodde att det 

berodde på att fritidhemslärarna ville att de skulle testa på nya saker. Dock upplevde eleverna den 

obligatoriska aktiviteten som rolig men att de själva inte kunde påverka innehållet i den.  

...För att de vill att vi ska lära oss andra saker tror jag...De vill väl inte att vi ska missa roliga grejer 

(två elever, Sjöfågelns skola)  

Meningsfullhet utifrån ett barns perspektiv har förklarats av Bergmark och Kostenius (2017) som att 

elever känner att deras tillvaro är meningsfull när de har möjlighet att välja, lära sig i nya miljöer och 

känna omsorg och trygghet i gemenskap med andra samt att se sin egen utveckling. Även Klerfelt och 

Haglund (2011) fann liknande värden som viktiga för elever men att känslan av gemenskap var det 

mest centrala från ett barns perspektiv. De menade att eleverna prioriterade gemenskapen med andra 

framför innehållet i aktiviteten. Detta blir uppenbart även i vår studie när eleverna uttryckte att de helst 

lekte tillsammans med andra och att de upplevde det som centralt för att det skulle kännas lustfyllt.  

De olika formerna av aktiviteter kan liknas med Haglunds (2015b) definition av fri lek och tematiska 

aktiviteter. Precis som eleverna i Haglunds (2015b) studie upplevde eleverna de tematiska 

aktiviteterna som utformades av lärarna som roliga men att de inte hade möjlighet att påverka 

innehållet. Däremot var det ingen elev som vid frågan av vad de helst gjorde på fritidshemstiden som 

uttryckte att de planerade aktiviteterna var föremål för deras val. Där uttryckte eleverna istället de 

mindre styrda aktiviteterna fri lek ute, fritt skapande eller läsning som mer intressanta. Vilket kan tyda 

på att eleverna föredrar fri lek där de själva får styra utformningen som meningsfull. Dessa utsagor kan 

även förstås i ljuset av begreppet meningsskapande (Klerfel & Ljusberg, 2018) som ett verktyg för att 

eleven ska känna en egen vilja till att förstå sin omvärld och tillgodose sig ny kunskap genom 

gemenskap och tillhörighet. Utifrån ett barns perspektiv (Halldén, 2013) verkar meningsskapande från 

eleverna således innefatta att få göra det som hen själv vill främst accentuerat genom den fria leken 

och tillsammans med andra.  

Friheten att välja vad man vill göra verkar enligt både eleverna i vår studie och i tidigare forskning 

som en central aspekt för att tillvaron ska upplevas som meningsfull. Elvstrand och Närvänen (2016) 

lyfter upp att elever inte vill känna sig tvingade att delta och att det ska finnas möjligheter att välja 

bland aktiviteter. Dock verkar eleverna ha en förståelse för att vissa aktiviteter är obligatoriska. 

Eleverna på Sjöfågelns skola uttryckte det som att de trodde att fritidshemslärarna använde sig av 

dessa för att få eleverna att testa på nya saker eller att inte missa något kul. Elvstrand och Lago (2019) 

menar att fritidshemslärare ofta vill att elever ska testa på nya saker för att de ska lära sig något. Det 
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kan alltså finnas en viss önskan hos fritidshemslärarna att eleverna ska testa på nya saker även om 

eleverna själva uttrycker en önskan om att vara fria att välja. Detta kan också tyda på att eleverna är 

medvetna kring att fritidshemslärarna pendlar mellan de två perspektiven barnperspektiv och barns 

perspektiv (Halldén, 2013) när de förklarar att de tror att fritidshemslärarna har en önskan om att 

eleverna ska lära sig något men också för att fritidshemslärarna tror att eleverna inte vill missa något 

roligt. 

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem resonerade kring begreppet meningsfulla 

aktiviteter och hur de beskrev att de utformade och planerade aktiviteterna för eleverna. Samt hur 

eleverna resonerade kring aktiviteterna. Förhoppningen var att kunna avslöja dilemman som kunde 

uppstå i det dagliga arbetet för fritidshemslärarna och i elevernas tillvaro på fritidshemmet. Syftet var 

även att i samtal med såväl elever som fritidshemlärare söka nå en djupare förståelse kring begreppen 

meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter.   

Genom samtalen med fritidshemslärarna och eleverna framkom det att fritidshemslärarna önskade utgå 

från elevernas lust, glädje och intresse vid utformandet av meningsfulla aktiviteter. Fritidshemslärarna 

inventerade därför elevernas intressen genom att samtala med eleverna för att i flykten plocka upp 

ämnen eller aktiviteter som eleverna uttryckte som roliga. För att veta att eleverna upplevde glädje, 

lust och intresse uttryckte fritidshemslärarna att de såg detta i elevernas sätt att prata, i deras 

deltagande samt på deras reaktioner. Dock framkom det att det kunde vara svårt att alltid veta om 

eleverna upplevde aktiviteterna som meningsfulla. Detta accentuerades främst genom faktorer såsom 

brist på mötesplatser där detta kunde ske. Ett annat sätt att planera och utforma meningsfulla 

aktiviteter för eleverna genomfördes enlig fritidshemslärarna utifrån läroplanens riktlinjer där 

förmågor som kreativitet, kommunikation samt socialt samspel beskrevs som centrala. Läroplanens 

riktlinjer användes proaktivt som grund för planerandet av dessa aktiviteter. Dock uppdagades det att 

fritidshemslärarna upplevde att läroplanen idealiserad en viss typ av lärande och förmågor medan 

förmågor av social karaktär undanskuffades. Kreativitet, kommunikation och socialt samspel beskrevs 

av fritidshemslärarna som viktiga då dessa var färdigheter som eleverna hade användning av senare i 

livet. Det var även centralt i fritidshemslärarnas utsagor att dessa förmågor inte skulle kommuniceras 

till eleverna utan att aktiviteterna istället skulle vara av informell, implicit och procedurell karaktär. 

Eleverna uttryckte att de helst av allt deltog i aktiviteter som fri lek eller tillsammans med andra. På 

frågan om vem som bestämde över deras val på fritidshemmet svarade eleverna att det var de själva 

som gjorde detta även då aktiviteterna var förutbestämda av fritidshemslärarna. Trots att de inte 

uttryckte förutbestämda aktiviteterna som central i deras upplevelse av meningsfulla aktiviteter på 

fritidshemmet fanns en förståelse bland eleverna varför dessa utformades av fritidshemlärarna. Detta 

genom uttryck som att fritidshemlärarna inte ville att de skulle missa något roligt.  

I resultaten framkom att fritidshemslärarna fann ett dilemma mellan läroplanens utformning och 

önskan om att tillgodose elevernas behov utifrån lust, glädje och intresse samt genom förmågor som 

kreativitet, kommunikation och socialt samspel, vilka lärarna ansåg vara meningsfulla för eleverna på 

sikt. Eleverna själva visade på en förståelse för fritidshemslärarnas utformning och uttryckte ändå att 

de hade frihet att välja vad de ville göra. Dock tydde deras svar på att de värdesatte fri lek framför 
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styrda aktiviteter i frågan om meningsfullhet. Detta kan liknas med de resultat som Holmberg och 

Börjesson (2015) fann att läroplanens utformning och skolinspektionens (2013) direktiv inte ger något 

utrymme för att låta eleverna välja helt fritt då de menade att fritidshemslärare i större utsträckning 

behöver styra och utveckla elevernas lekar för att uppnå ett lärandesyfte. Anledningen till detta menar 

Holmberg och Börjesson (2015) grundar sig i en önskan om att skapa goda medborgare som kan bidra 

till samhället. Fritidshemslärarna i vår studie uttryckte att de försökte styra flertalet aktiviteter för att 

utveckla vissa livsviktiga förmågor men att de samtidigt önskade att dessa skulle vara lustfyllda och 

skapa glädje och intresse för eleverna då de förstod att det var en central del för att eleverna skulle 

uppleva aktiviteterna som meningsfulla ur ett barns perspektiv. Att som fritidshemslärare anta ett 

barns perspektiv menar Klerfelt och Haglund (2011) är centralt i utformandet av meningsfulla 

aktiviteter och att det handlar om att ta reda på hur eleverna upplever sin tillvaro. I vår studie gjordes 

detta genom olika tillvägagångssätt men det kan sägas att detta skedde på fritidhemslärarnas initiativ 

och informellt. Detta är något som fritidshemslärarna själva lyfte som en brist då de saknade ett mer 

jämbördigt samtal med eleverna. Resultaten visade även på att fritidshemslärarna hade en vilja att 

skapa en verksamhet utifrån elevernas perspektiv kring meningsfullhet men att de upplevde sig ålagda 

att förhålla sig till läroplanens styrning i form av det skulle finnas ett lärandesyfte. Till skillnad från 

Elvstrand och Närvänen (2016) studie så uttryckte inte eleverna i vår studie någon önskan att 

ytterligare få påverka fritidsverksamheten utan verkade uppleva sin tillvaro och möjlighet att påverka 

som tillräcklig.   

Betydelse för praktiken och professionen 

Studien belyser begreppen meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter som är centrala för arbetet 

inom fritidshemmet från flera perspektiv. Studien kan sägas ge en ökad vikt och förståelse i och med 

att resultaten belyser såväl fritidshemslärares som elevers förståelse för begreppet och hur det kan 

tänkas påverka deras tillvaro. Då läroplanen är tolkningsbar kan det finnas flera begrepp som kan 

tänkas skapa dilemman mellan elever och fritidshemslärares uppfattningar och på så sätt förklara något 

om praktiken. I och med att fritidshemslärarens roll är i förändring genom de lagändringar och nya 

kursplaner som trätt i kraft ger studien en inblick i och bidrar med en djupare förståelse för 

fritidshemslärarprofessionen och hur fritidshemslärare resonerar kring begreppet meningsfulla 

aktiviteter. Resultatet visar även på en spänning mellan dels fria aktiviteter kontra styrda aktiviteter 

från såväl fritidshemlärarna som eleverna och kan därmed sägas öppna upp för tankar och diskussioner 

för hur fritidshemslärare kan arbeta med att tillgodose båda dessa aspekter.    

Slutsatser 

Vygotskij (2001) menar att vår förståelse över vad något innebär påverkas av såväl mänskligt 

handlande såsom exempelvis kommunikation som uppstår i mötet mellan människor. Dessa möten kan 

påverka men även förändra vår förståelse över hur någonting är beskaffat. Olika kontexter kan även 

förstås som diskursiva praktiker. Boréus (2015) menar att i olika diskursiva praktiker kan ett begrepp 

eller fenomen förstås olika utifrån att det talas om det på ett visst sätt. Bakhtin (1986) menar vidare att 

i en förståelse vilar våra tidigare åsikter och förförståelse för ett fenomen men att vår position till detta 

fenomen måste vara föränderlig för att tillgodogöra oss ny kunskap och förståelse genom att lämna vår 

egen position i dialogen för att möjliggöra högre form av förståelse och kunskap. I studien har vi 

observerat och diskuterat begreppen meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter dels utifrån ett 

barnperspektiv (fritidshemslärarnas) samt ett barns perspektiv (elevernas). Detta för att närma oss 
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olika kontexter och därmed diskursiva praktiker för att få en förståelse över hur dessa begrepp kan 

förstås och tolkas. Slutsatsen från resultateten kan tolkas som att eleverna och fritidshemslärarna har 

liknande uppfattningar om meningsfullhet och meningsfulla aktiviteter. Från fritidshemlärarnas håll 

genom utsagor som att aktiviteterna ska utgå från elevernas intresse, lust och glädje samtidigt som de 

ska innehålla en typ av lärande vilket medför ett behov till att ha styrda aktiviteter som tillgodoser 

eleverna just detta. Detta då läroplanens riktlinjer belyser utformandet av styrda aktiviteter som 

central. Eleverna uttrycker det genom att deras intresse, lust och glädje inte först och främst är 

kopplade till dessa styrda aktiviteter utan till en frihet att välja själv. Däremot verkar de ha en 

förståelse för att fritidshemslärarna erbjuder styrda aktiviteter för att de inte ska missa något roligt. 

Utsagorna tyder på att fritidshemlärarna och eleverna talar om samma saker men från olika perspektiv 

och därmed kan både elever och fritidshemslärare sägas visa upp en förståelse för varandras 

perspektiv. Detta trots att fritidshemslärarnas i sina utsagor beskriver svårigheter med att hitta former 

för möten där samtalen kan ske med eleverna. En annan slutsats som kan dras är att fritidshemlärarna 

tar avstånd från det formella lärandet i de meningsfulla aktiviteterna. Detta då det enligt 

fritidshemslärarna är något som skolverksamheten ska bedriva. Meningsfullhet kopplas istället till det 

mer informella, implicita och procedurella lärandet vilket kan tolkas som att fritidshemlärarna inte 

anser det formella lärandet som meningsfullt för eleverna. 

Vidare forskning 

Studien lyfter bland annat fram att aktiviteter som sker på fritidshemmet blir meningsfulla ur 

fritidshemslärarnas perspektiv om det finns lust, glädje och intresse hos eleverna. Dessutom vill 

fritidshemslärarna att lärandet ska ske informellt, implicit och procedurellt. Detta då de anser att det är 

först då lärandet blir meningsfullt. Fritidshemslärarna tar avstånd från lärandet som sker under skoltid 

då de anser att detta inte är lustfyllt eller meningsfullt för eleverna i samma utsträckning. Därav skulle 

det vara intressant att ställa frågan om varför lärare i fritidshem tar detta avstånd och hur det kan sägas 

påverka samverkan mellan fritidshemmet och skolan. En annan intressant framtida studie skulle kunna 

vara att göra en liknande studie som även involverar ämneslärares tankar kring meningsfullhet och 

meningsfulla aktiviteter utifrån deras förståelsehorisont. Detta skulle eventuellt kunna öka förståelsen 

för varandras verksamheter. Studien skulle då också ha en möjlighet att fördjupa sig i de etnografiska 

metoderna genom att till exempelvis använda sig av videoinspelning som datainsamlingsmetod. 

Fördelen med videoinspelning i observationerna skulle då kunna vara att lättare gå tillbaka till 

observationerna i efterhand för att få en mer detaljerad empiriinsamling från denna informationskälla. 
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Bilagor  

Bilaga 1: De skriftliga intervjufrågorna  

  

1. Bakgrundsinformation (ålder, antal år i yrket och eventuell utbildning, skola du arbetar på)  

2. Hur tolkar du begreppet meningsfull fritid inom ramen för ditt yrke?  

3.Ge exempel på meningsfulla aktiviteter för eleverna i fritidshemmet  

4. Varför anser du att just dessa aktiviteter är meningsfulla?  

5. Hur planerar du dessa aktiviteter och vilket syfte har du med dessa aktiviteter?  

6. Beskriv platser där du upplever att meningsfulla aktiviteter sker på er skola.  

7. Kan du ge exempel på vad som sker på dessa platser som du upplever som meningsfullt för 

eleverna?  
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Bilaga 2: Observationsschema  

  

Observationsschema  
  

  

Skola:__________________________ Plats:_________________________  

  

  

Tid:__________________________ Antal:_________________________  

  

  

Aktivitet  

Vad är det för aktivitet:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vad händer/Vilket typ av lärande kan sägas 

ske?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Individuell  

• Gemensam  

• Samspel  

• Rörelse  

• Kreativitet  

• Avkoppling  

• Kommunikation  

  

  

Annat:_________________________________  
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Verkar eleverna lustfyllda/glada?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hur visas det?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Förmågor  

Kommuniceras någon förmåga som eleverna 

ska träna på, i så fall hur?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Kommunikation  

Vad kommunicerar läraren?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Är aktiviteten frivillig, hur syns det?  
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Allmänna frågor  
  

Vad tycker ni om att göra på fritids?  

Varför tycker ni om detta?  

Vem brukar bestämma vad ni gör på fritids?  

Får ni alltid bestämma vad ni gör på fritids?  

Om inte vem gör det och hur känns det?  

  

Frågor efter aktiviteten:  

  

• Vad tyckte ni om leken/aktiviteten?  

• Fick ni välja om ni vill vara med?  

• Om inte hur kändet det att vara med ändå, varför kändes så?  

• Vad var det som var roligt/tråkigt/lätt/svårt med leken/aktiviteten?  

• Är det någon som tycker något annat?  
• Har ni lärt er något i leken/aktiviteten som ni nu gjorde?  

• När lämnar ni aktiviteten? Varför gör ni det?  
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Bilaga 3: Djupintervjuguide  

  

  

Syfte med meningsfulla aktiviteter  

Lust/glädje       utbildning/lärande       elevers intresse och behov   

  

Hur vet du att elever upplever lust och glädje vid era meningsfulla aktiviteter?  

Vilken typ av lärande och utbildning arbetar ni med på fritidshemmet?  

Är lärande meningsfullt från ett fritidshemsperspektiv? På vilka sätt?  
Tror du att eleverna upplever att lärande är meningsfullt?   

Hur vet du att elever har lärt sig något i aktiviteterna?  

  

  

Tillvägagångssätt vid val av meningsfulla aktiviteter  

Lgr11          Arbetslag         Individuellt          Pratar med barnen  

  

Hur går du tillväga när du ska planera en aktivitet som ska vara meningsfull för eleverna?  

Upplever du detta/dessa tillvägagångssätt som framgångsrikt vid planerandet av meningsfulla 

aktiviteter? Varför/varför inte?  

Elevers intresse och att aktiviteter ska vara intressanta för eleverna nämns flertalet gånger i de 

skriftliga intervjuerna. Vad tänker du om det?   

- Hur gör ni i arbetet med detta?  

  

  

Intressanta begrepp  

Erbjuda          För skilda syften           Stimuleras          Främja  

  

Vad innebär dessa begrepp för dig?  

Exempel:   

“...uttrycka sig muntligt och kroppsligt i olika sammanhang och för skilda syften.”  

“Främja elevens förmåga till fantasi och inlevelse”  

“...eleverna stimuleras och erbjuds aktiviteter som de i sina vanliga familjeliv inte kommer i kontakt 

med...”  

  

Förmågor  

Socialt samspel             Kreativitet           Kommunikation          samarbete  

Att lära tillsammans med andra Rörelse   
  

I de skriftliga utsagorna från respondenterna uttrycks att eleverna ska lära sig förmågor som   centrala. 

Håller du med om att dessa är viktiga och varför tror du att just dessa nämns?  

  

Utifrån observation av aktivitet samt samtal med eleverna  

Hur planerades aktiviteten?  

Vad ville du uppnå med den?  

Anser du att aktiviteten som genomfördes var meningsfull för eleverna, varför/varför inte?  

När vi pratat med eleverna uttrycker de att de upplevde aktiviteten……Vad tänker du om det?  

  

Avslutning  

Finns det något du saknar eller vill belysa som du vill lyfta upp kring meningsfulla aktiviteter utifrån 

det vi pratat om?  
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Bilaga 4: Samtyckesblankett lärare  

  

19 september 2019 Stockholm  

Hej informant!  

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som läser på 

grundlärarprogrammet mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet. Under denna kurs, 

självständigt arbete, intervjuar och observerar vi grundlärare i fritidshem angående hur de 

resonerar kring begreppet meningsfulla aktiviteter.   

Intervjuerna är utformade genom dels en skriftlig intervju som ni får via mail och en 

djupintervju där en lärare i fritidshem samtalar om begreppet, detta samtal spelas in för att vi i 

efterhand ska kunna gå tillbaka och analysera resultatet. I observationen tittar vi och för 

anteckningar på vad som sker i en vald lärarledd aktivitet på fritidshemmet.  

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God 

forskningssed (VR, 2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

fritidshemmets 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 vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under nedan.  
  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 
handledare vid Stockholms universitet.  
  

  

Vänliga hälsningar Kajsa Lorenz & Patrik Granlund  
  

  

Kontaktuppgifter:   
  

Kajsa Lorenz: Mail: …………………………………...  

Patrik Granlund: Mail:-----------------------------------------------  
  

…………….  (handledare)  

Mailadress: ……………….  

Telefon: ………………..  

Stockholms universitet  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, 106 91 Stockholm  
  

Jag samtycker till att intervjuas, observeras och att jag har tagit del av informationen 

ovan.  

________________________________  _________________________________  

Namnunderskrift Ort och datum  
  

_________________________________  

Namnförtydligande  
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Bilaga 5: Samtyckesblankett elever  

 

  

Hej Vårdnadshavare på …………...!  

Vi är studenter som går på grundlärarprogrammet inriktning fritidshem på Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna termin skriver 

vi ett examensarbete som kommer att handla om meningsfulla aktiviteter på fritidshemmet 

och är intresserade av både lärarnas samt ditt barns tankar om vad det kan betyda.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet 

under V. 39. Vid dessa tillfällen vill vi efter att ha observerat en aktivitet på fritidshemmet 

höra med de deltagande eleverna hur de upplevde aktiviteten. Detta sker i en kort 

fokusgruppsintervju med hjälp av anteckningar och ljudupptagning. Detta innebär att ditt barn 

kanske inte kommer att delta i studien men i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

regler (2017) söker vi samtycke för alla barn som kan tänkas komma att delta.   

På samma grund utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God 

forskningssed (VR, 2017) vilket innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

fritidshemmets identitet inte 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. 

Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.   

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkan 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 oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet.  
  

  

Vänliga hälsningar Kajsa Lorenz & Patrik Granlund  

  
Kajsa Lorenz                                           Patrik Granlund                  

Tel: ……………  Tel: ……………  

Mail: ……………. Mail: …………….  

  

  

                     (handledare)  

Stockholms universitet  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  

106 91 Stockholm  

Mailadress: …………………...  

  

  

  

Återlämnas ifylld till fritidspersonal eller klasslärare innan torsdag den 19 september. Om 
du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.   
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Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien.  
  

  

  

Barnets namn  
  

 …………………………………………………………………………………………………  
  

  

  

Vårdnadshavares namnunderskrift/er  
  

…………………………………………………………………………………………………  
  

  

Namnförtydligande  

  

……………………………………………………………………………………………………..  

  

  

  

Ort och datum  

  

……………………………………………………………………………………………………....  

  
  
 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


