
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Delaktighet i fritidshemmet 
Ett utvecklingsarbete med barnens inflytande i fokus 

Jenny Persson  

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå 

Vårterminen 2017 

Handledare: Ann-Katrin Perselli 

Examinator: Peter Karlsudd 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Delaktighet i fritidshemmet Ett utvecklingsarbete med barnens inflytande i 
fokus  

Title: Participation in the recreation center A development work with the children's 
influence in focus 

 

Författare: Jenny Persson  

Handledare: Ann-Katrin Perselli 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Med stöd i aktionsforskning genomfördes utvecklingsarbetet på ett fritidshem som vände 

sig till förskoleklass och årskurs 1. Utvecklingsarbetets syfte var att få barnen att känna 

att de fick mer inflytande och känna sig mer delaktiga på fritidshemmet genom att ha 

samtal och samlingar tillsammans med barnen och även skapa en förslagslåda och ett 

veckoschema. Förändringsarbetet dokumenterades via loggbok, bilder och film. I 

utvecklingsarbetets nulägesanalys framhävdes bristen i att inte ha en samling där barnen 

blev delaktiga och att de också borde fått ha mer inflytande över vad som händer på 

fritidshemmet. Den tidigare verksamheten hade en gemensam samling tillsammans vid 

mellanmålet i matsalen där barnen varken hörde eller satt stilla och lyssnade på vad 

personalen hade att berätta, vilket resulterade i en orolig situation. Med hjälp av, framför 

allt mindre, dagliga samlingar och veckoschema strävades det efter en tydligare struktur i 

verksamheten. När veckoscheman infördes i verksamheten blev barnen mer delaktiga i 

vad som personalen hade planerat för den veckan. Resultatet visar att samtliga elever blev 

nöjda med att ha en mindre samling på fritidshemmet. Flera av barnen som går på 

fritidshemmet upplever nu mer inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning, 

till skillnad från innan det här utvecklingsarbete startade.  
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1 INLEDNING 
Det här utvecklingsarbetet kommer handla om att försöka få barnen på fritidshemmet 

att bli mer delaktiga i de styrda aktiviteter som anordnas där med hjälp av att införa 

samling, veckoschema och en förslagslåda. 

Under min tid som student har jag varit ute på olika skolor och sett hur deras olika 

verksamheter kan bedrivas på eftermiddagarna. Inget fritidshem ser ut som något annat 

när det gäller hur man bedriver sin verksamhet. Det som är spännande att se är hur 

delaktiga barnen är i den planerade aktivitet som är under eftermiddagen. När barnen 

är på fritidshemmet under dagen skall barnen känna att det är meningsfullt att vara där 

(Skolverket, 2014). Det kan barnen känna genom att de få vara mer delaktiga i verk-

samheten. Det är en förutsättning för att den ska kännas meningsfull, att de görs 

delaktiga och får inflytande över hur verksamheten formas. Elvstrand och Närvänen 

(2015) menar att barnens delaktighet i fritidshemmet kan ses som en formell demokrati 

där barnen har möjlighet att påverka vad de ska välja att göra för aktivitet på efter-

middagen. Det kan de göra vid till exempel samlingen eller i ett fritidsråd. 

Målet med det här utvecklingsprojektet är att barnen ska få mer delaktighet och 

inflytande i vad som händer på fritidshemmet. Johansson (2004) menar i sin rapport 

att barnen på fritidshemmen inte känner sig delaktiga i samlingen på grund av att 

lärarna redan har bestämt vilken den planerade aktiviteten ska vara under efter-

middagen. En förändring som skulle kunna ske är delvis att förändra samlingen så att 

lärarna får lyssna på vad barnen tycker om det som kommer att hända på 

eftermiddagarna på fritidshemmet. Barnen ska känna att alla blir sedda och får sina 

röster hörda. 

I projektet kommer det att finnas flera olika delmål, bland annat att barngruppen ska 

bli lugnare och tryggare och att förbättra interaktionen mellan barn och lärare.  

Mitt mål med att ha samlingar är att i mindre grupper kunna ge information till barnen 

om vad som kommer att hända under eftermiddagen och att kunna föra en dialog med 

barnen för att höra vad barnen har för idéer och önskemål om vad de skulle vilja göra 

på fritidshemmet. Under samlingen ska barnen också få reda på vad som kommer att 

hända under dagen och även få reda på hur veckan kommer att se ut. Under samlingen 

kommer barnen få bli mer delaktiga i det som anordnas på fritidshemmet än den 

tidigare varit. Enligt Skolverket (2016) står det att man ska främja barnens möjligheter 

till inflytande och delaktighet i skolans alla verksamheter. Målet är, genom att ha 

samlingar och föra en dialog tillsammans med barnen, att se vad barnen har för 

intressen och vad de har för idéer och önskemål om vad lärarna kan anordna för 

aktiviteter på eftermiddagarna. På det sättet får jag reda på vad barnen gillar och barnen 

känner att de blir mer delaktiga i vad som kan och kommer att hända på fritidshemmet. 

Samtidigt behöver fritidshemmet en bättre struktur på hur de informerar om vad som 

kommer att hända i deras verksamhet under veckan. 
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2 NULÄGESANALYS 
På skolan där det här utvecklingsprojektet genomförs är det ganska mycket barn på en 

liten yta och lite personal. På fritidshemmet är det barn som går i förskoleklass och 

årkurs 1. Skolgården har gungor, klätterställning, hinderbana, en grusfotbollsplan och 

en liten grönyta med stenar och träd där barnen ofta är och leker. I den skolbyggnad 

där fritidshemmet ligger är det barn från förskoleklass till årkurs 3. Varje årskurs har 

två klasser, sammanlagt på skolan går det 136 elever. De här barnen har ofta rast 

samtidigt i skolan. Det som skiljer barnen åt är att förskoleklasserna inte får utnyttja 

hela skolgården när det är rast på dagen på grund av att lärarna måste ha mer kontroll 

på var de är för någonstans. 

Målet med utvecklingsprojektet är att försöka få barnen att bli mer delaktiga i aktivi-

teterna som anordnas på fritidshemmet genom att dels ändra samlingen i samband med 

att barnen kommer till fritidsavdelningen och dels att barnen ska bli mer delaktiga och 

få inflytande i verksamheten. 

2.1 Förskoleklassen 

Som det ser ut nu kommer förskoleklassen till fritidshemmet vid klockan 12 och 

trycker in sig på skärmen i skolans närvarorapporteringssystem ”Tempus”. Tempus är 

ett närvarosystem som fritidshemmet använder sig av. I Tempus får barnen trycka in 

sig när de kommer till fritidshemmet och även när de går hem. I Tempus kan man även 

se om barnen ska gå hem själva, är sjuka eller om de följer med någon kompis hem 

efter skolan. Den informationen lägger föräldrarna själva in i Tempus. Det är via 

Tempus som lärarna har ordning på vilka barn som ska vara på fritidshemmet varje 

dag. Efter att de har registrerat sig har de fri lek inomhus till klockan 13. Vid klockan 

13 slutar ettorna i skolan och går direkt in till fritidsavdelningen. Innan dess ska 

förskoleklassen klä på sig kläder och hinna ut på gården innan ettorna kommer. Det 

måste de göra för att undvika att det blir för mycket barn samtidigt som klär på sig. 

Det är en rutin som finns på fritidshemmet. Under tiden går en i personalen ut på 

gården och tar emot förskoleklassen och även ettorna som kommer ut efterhand. 

2.2 Ettorna 

När ettorna har slutat skolan klockan 13 går de till fritidshemmet och trycker in sig i 

”Tempus” och sedan ska de med detsamma gå och klä på sig för att gå ut. Vid 

närvarotryckningarna blir det bara ett snabbt ”hej” till den i personalen som är kvar 

inne på avdelningen och sen har barnen bråttom ut för att leka.  Det jag kunde uppleva 

under min praktik där var att det var svårt att hinna se alla barn och att det var svårt att 

få ett ansikte som passade ihop till ett namn. Ibland kunde det också vara så att man 

inte såg alla barn som närvaroanmälde sig för att ett annat barn gjorde det åt dem. När 

ettorna och förskoleklassen har varit ute en stund är det dags för gemensamt mellan-

mål. 
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2.3 Upplevda problem 

Mellanmålet serveras i skolans stora matsal och antalet barn är runt 60 som äter 

samtidigt. Det resulterar i en väldigt hög ljudvolym vid mellanmålet. När barnen har 

tagit sin första omgång med mellanmål börjar en av lärarna att informera om vad som 

kommer att hända på fritidshemmet efter mellanmålet. Barnen får välja om de vill vara 

utomhus eller vara med på någon uppstyrd kreativ aktivitet eller fri lek inomhus. När 

läraren informerar blir det aldrig lugnt och de flesta barnen är inte tysta. De barn som 

vill lyssna hör inte vad läraren säger och läraren i sin tur får skrika för att höras. 

Respekten mellan barn och lärare är låg och skulle kunna förbättras. I den här fritids-

hemsgruppen finns det ett antal barn som är utåtagerande och har svårt för att lyssna. 

Några av barnen har svårt att hantera situationen vid mellanmålet för att det är för 

många barn och för högt ljud. När lärarna informerar barnen om vad som kommer att 

hända under eftermiddagen är det som en envägskommunikation istället för att de 

pratar och diskuterar med barnen. I det här fallet har barnen inte någonting att säga till 

om. Lärarna försöker att informera barnen snabbt vad de ska göra och sen får barnen 

snabbt bestämma sig för vad de ska välja att göra. Barnen kan ställa korta frågor om 

vad aktiviteten handlar om, men sen måste de gå dit de ska vara för att hinna med att 

genomföra aktiviteten innan de ska gå hem. 

2.4 Förändringar i verksamheten 

När jag gjorde min praktik på det här fritidshemmet frågade jag barnen om vad de 

tyckte om mellanmålssituationen. De tyckte att det inte var särskilt roligt att äta 

mellanmål när det var så stökigt. När jag pratade med lärarna tyckte inte de heller om 

hur situationen ser ut vid mellanmålet men menade att de alltid har gjort på samma 

sätt med information vid mellanmålet. Tidigare var det en mindre barngrupp och då 

var det ett lugnare klimat. Mitt förslag för att få barnen mer delaktiga i vad som ska 

hända på fritidshemmet var att bland annat införa en samling inne på fritidshemmet 

istället för vid mellanmålet. Det tyckte personalen var bra. I samtal med personalen 

framkom brister i fördelning av resurser i verksamheten. Bristen på resurser och perso-

nal menade pedagogerna leder till högre arbetsbelastning och större barngrupper. På 

grund av den brist som finns på personal och resurser till fritidshemmet, upplever 

pedagogerna att det kan vara svårt att hinna med att alltid försöka få barnen delaktiga 

i det som händer på fritidshemmet. Pedagogerna håller med att det behövs göras något 

men de har inte vetat hur de ska lösa situationen. Därför måste nu den här situationen 

förändras för att skapa en bättre miljö där barnen också blir mer delaktiga i verksam-

heten. Personalen medger att de inte gör så att barnen blir särskilt delaktiga i sam-

lingen och att detta är något som måste förbättras. Som en del i att förbättra delaktig-

heten på fritidshemmet tänkte jag införa en förslagslåda där barnen kan lägga lappar 

med förslag på vad de vill göra på fritidshemmet. Införandet av en förslagslåda kan 

öka barnens inflytande, eftersom de får skriva förslag på saker som kan hända på 

fritidshemmet (Elvstrand, 2013). Något som också saknas på fritidshemmet är ett 

veckoschema där barnen kan läsa och titta vad det är som händer på fritidshemmet 

veckans alla dagar. 
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2.5 Sammanfattning/Problemformulering 

Det jag vill åstadkomma med mitt utvecklingsprojekt på detta fritidshem är att imple-

mentera en ny typ av samlingar i den dagliga verksamheten. Med en ny typ av samling 

menar jag att utveckla samlingen på fritidshemmet så att den blir mer anpassad till 

barnen så att de kan få mer inflytande och delaktighet i samlingen, samt dela upp 

samlingen i två grupper. Vid samlingarna ska barnen, utöver att få information från 

lärarna, kunna lyssna mer på varandra och visa hänsyn om något barn har en tanke 

eller idé på vad som kan hända på fritidshemmet. Alla ska våga prata i gruppen och 

vara delaktiga. Genom att ha samling på det här sättet hoppas jag att lärarna får en 

bättre kontakt med barnen, och att barnen ska få bli delaktiga och känna att deras röster 

blir hörda. Att ha en separat samling i mindre grupper kan sedan bidra till ett lugnare 

klimat vid mellanmålet som i dagsläget är väldigt högljutt och stimmigt. När de har 

samling i mindre grupper ska inte samlingen ta för lång tid utan det ska gå snabbt att 

framföra den information som berör eftermiddagen.  

Varje dag på fritidshemmet finns det någon planerad aktivitet som någon av lärarna 

håller i. Det kan vara allt ifrån till exempel bingo, väva, skapande eller någon turnering 

av något slag. Därför är det bra om barnen får den informationen tidigt så de har 

möjlighet att kunna fundera på om de vill delta eller inte under tiden som de är ute och 

sen äter mellanmål. Jag vill också försöka att få barnen att bli mer medvetna om att de 

kan bli mer delaktiga och ha inflytande över vilka aktiviteter som kan erbjudas på 

fritidshemmet genom att införa t.ex. en förslagslåda. 
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3 SYFTE 
Syftet med det här utvecklingsprojektet är att skapa möjligheter för barnen att vara mer 

delaktiga i fritidshemmets verksamhet. Genom att i projektet införa dagliga infor-

mationssamlingar, veckoschema och förslagslåda ges barnen möjlighet att få översikt 

över de aktiviteter som erbjuds under dagen och delaktighet i vad som händer på 

fritidshemmet under eftermiddagen. Ett andra syfte är att med hjälp av en lugnare miljö 

möjliggöra att alla barnen kan få komma till tals och därmed öka barnens delaktighet.  

Utvecklingsarbetets mål: 

- Att genom tydlighet i kommunikation och förändrade informationsvanor 

öka barnens möjligheter till delaktighet i fritidshemmets verksamhet. 

- Arbetet förväntas bidra till en lugnare miljö för barnen i fritidshemmet.  
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4 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIAN-
KNYTNING 

I följande kapitel sammanfattas forskning om barns inflytande och delaktighet i bland 

annat samlingen. Jag tycker det är viktigt att barnen får känna att de får vara delaktiga 

och ha inflytande på fritidshemmet för att de ska tycka det är meningsfullt att vara där 

på eftermiddagarna.  

4.1 Samlingar 

Haglund (2004) skriver i sin avhandlingsstudie om ”fritidspedagogers arbete i 

samlingar i skolan” att samlingar med barnen ska vara ett tillfälle för diskussion och 

ska därför inte ses som ett rent informationstillfälle som kan förekomma på vissa 

fritidshem. Barnen borde i samlingarna kunna påverka innehållet i verksamheten 

genom idéer och diskussioner. Haglund skriver också att lärare i fritidshemmen ofta 

tycker att det är svårt att motivera barnen till att vara delaktiga i diskussionen och 

samtidigt lyssna på de andra barnen. Därför ser lärarna samlingar som ett bra tillfälle 

för att förbättra elevernas sammanhållning i gruppen.  

Syftet med samlingar är ofta att de pedagogiska situationerna ska göra så att barnen 

ska få utöva inflytande. Det kan till exempel ske genom att lärarna tar fram en förslags-

låda där barnen har skrivit förslag på aktiviteter. Genom en sådan situation erbjuds 

barnen att göra olika sorters val (Elvstrand, 2013). En strategi för lärande i samlingar 

är, enligt Johanssons (2003) studie, att göra barnen delaktiga. När läraren håller i 

samlingen kan hen fråga barnen om de har några förslag på vad de kan göra på fritids-

hemmet. När barnen har kommit med ett förslag är det bra om läraren visar och följer 

upp förslaget. Detta kan synliggöras till exempel i ett veckoschema där barnen kan 

läsa och se de föreslagna aktiviteterna. När läraren gör på det här sättet blir barnen del-

aktiga i verksamheten och de får också möjlighet till inflytande. 

4.2 Delaktighet på fritidshemmet 

Johansson (2004) framhåller i sin rapport om barnens vardag i fritidshemmet, att 

barnen på fritidshemmen ofta inte känner sig delaktiga i samlingen på grund av att de 

vuxna bestämmer för mycket över den planerade aktiviteten. Därutöver är det fri lek 

på fritidshemmet vilket innebär för det mesta att det inte är någon planerad aktivitet. 

Istället är det barnens egna initiativ och samspel med andra barn som spelar roll för 

vad de vill göra på fritidshemmet. Johanssons forskning handlar om hur barnens 

vardag ser ut i fritidshemmet genom att han själv har varit ute på ett fritidshem och 

observerat barnen och hur deras miljö ser ut där. Johansson skriver att det är barnen 

själva som tar initiativ till vad de vill göra på fritidshemmet och det är något som 

Rönnlund (2011) också skriver om i sin avhandling. En betydande anledning till att 

låta barnen vara delaktiga och ha inflytande i skolan är att utveckla deras eget 

kunnande och bli intresserade av hur de kan påverka samhället. När barnen känner 

delaktighet och har inflytande i verksamheten är målet att de ska stärka sin tilltro till 

sin egen förmåga att kunna påverka. Det kan leda till att de senare kommer att bli mer 

aktiva som medborgare i framtiden (a.a). Barns inflytande och delaktighet i verksam-

heten kan bland annat vara att barnen får vara med och ge förslag på olika saker som 

ska hända på fritidshemmet (Johansson, 2004). För att uppnå detta ska jag införa en 

förslagslåda, där barnen får rita eller skriva på lappar vad de vill ska hända på efter-

middagen. 
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I Skolkommitténs rapport, Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) står det att barnen ska 

få möjlighet till inflytande i verksamheten eftersom det är en kvalifikation för lek och 

lärande. Barnen ska själva få ge förslag på olika aktiviteter som de vill göra på fritids-

hemmet. När barnen får vara med och bestämma stärks deras inre motivation att våga 

uttrycka sig.  

Elvstrand (2009) skriver i sin avhandling om delaktighet i skolans vardagsarbete, som 

bland annat kan vara social delaktighet. Hon skriver att den sociala delaktigheten hand-

lar om att barnen ska få vara med i den sociala samvaron, där barnet är delaktigt i 

gruppen och på fritidshemmet tillsammans med sina kompisar. Det är inte alltid lätt 

att kunna vara delaktig på fritidshemmet. Elvstrand (2013) nämner olika hinder som 

finns för barnens delaktighet. Hinder som lyfts fram i den här artikeln, som handlar 

om den villkorade delaktigheten som finns i fritidshemmet, är att barn kommer och 

går olika tider på fritidshemmet, storleken på elevgruppen och att elevgrupper slås 

samman och förflyttas mellan olika lokaler under dagen. En konsekvens, enligt forsk-

aren blir att utrymmet för barnens egna val inte blir så stort eftersom alla barnen inte 

är samlade tillsammans en längre stund (a.a). Ibland är barngruppen på fritidshemmet 

stor, vilket får konsekvensen att barnens möjlighet till att få ha inflytande och delaktig-

het i verksamheten minskar. Lärarna måste lägga mer tid och fokus på att istället för-

söka att ha kontroll över den stora barngruppen (Falkner & Ludvigsson, 2016). Några 

andra som också tar upp svårigheter med att göra barn delaktiga på fritidshemmet är 

Dahl och Ackesjö (2011) som skriver om ämnet i sin studie. En svårighet som kan 

finnas på fritidshemmet är att det är för stora barngrupper. Det kan också bero på en 

osäkerhet ifrån personalen om vad barnen kan ha inflytande över. Författarna skriver 

vidare att barnen själva inte heller vet vad de kan ha inflytande över och vara delaktiga 

i, vilket gör att barnen oftast är nöjda med det som erbjuds på fritidshemmet. 

Westlunds (2011) studie om pedagogers arbete med förskolans inflytande menar att 

begreppet delaktighet har en innebörd av att ta del av något som redan är bestämt, 

medan elevinflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet till att påverka sin 

vardag. Westlund skriver vidare i sin studie om olika arbetsformer som lärarna kan 

jobba med. En av dem är att skapa möjligheter för barnen att själva välja och bestämma 

vad de vill göra. Det lärarna kan göra är att berätta för barnen vilka olika aktiviteter 

det finns att välja mellan på eftermiddagen. Jobbar lärarna efter den här arbetsformen 

blir det tydligt för barnen vilka möjligheter det finns till bland annat delaktighet och 

inflytande i vad de kan välja. En annan arbetsform kan vara att skapa möjligheter för 

samtal med barnen. För att skapa samtal med barnen kan man dela upp gruppen i 

mindre grupper för att öka barnets möjlighet till att komma till tals. 
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5 METOD 
I följande kapitel beskrivs vilken metod som användes i det här utvecklingsarbetet. 

5.1 Aktionsforskning 

Den metod som användes i det här utvecklingsarbetet var aktionsforskning. Med hjälp 

av aktionsforskning strävar man efter att skaffa sig en bättre förståelse för verk-

samheten och hur den kan förändras, och efter att få kunskap om hur förändringen går 

till och vad som hände under arbetsprocessen. Genom aktionsforskningen utvecklades 

en fördjupad förståelse samtidigt som man förändrade något i verksamheten. Det hand-

lar också om att skapa kunskap om hur en slags förändring påverkade och gick till men 

även vad som hände under denna förändring (Rönnerman, 2012).  

I detta utvecklingsarbete använde jag mig av Kurt Lewins (refererad i Rönnerman, 

2012) cykliska modell som handlar om att planera, genomföra, observera och reflek-

tera. Kurt Lewin var en socialpsykolog som arbetade i USA under 1940-talet. Han 

arbetade med att försöka förstå människors förändringar. Den forskning som han 

gjorde handlade om social handling och det kallade han för aktionsforskning. Nedan 

har jag gjort en visualisering av hur Lewins cykliska modell ser ut. 

 

Visualisering av Lewins cykliska modell (Rönnerman, 2012, s. 34) 

 

Aktionen startade med planering av vad som behöver utvecklas på fritidshemmet 

utifrån tidigare identifierade problem som var att få till en annan sorts samling och 

göra att barnen blir mer delaktiga och får inflytande på fritidshemmet. Nästa steg är 

att genomföra det som är planerat i aktionen, det vill säga att införa samling, vecko-

schema och förslagslåda. Det tredje steget är att observera och det handlar om att följa 

upp aktionen genom att se vad som händer i verksamheten efter aktionen. I det här 

steget kommer det även genomföras en del dokumentation i form av loggbok. Det sista 

steget i Lewins (refererad i Rönnerman, 2012) cykliska modell är att reflektera över 

den genomförda aktionen, att kunna utläsa sina observationer och se om verksamheten 

har förändrats genom aktionen. När man arbetar efter denna modell kan man se det 

som en spiral. Det behöver inte alltid börja med planering utan det kan börja med att 

man gör en observation av problemet. Genom den process jag kommer att använda 

mig av kommer nya frågor att väckas och en ny planering kan genomföras för att 

försöka nå målet med aktionen. 

Genomföra

ObserveraReflektera

Planera



11 

 

5.2 Olika insamlingsmetoder 

Jag använde mig av olika dokumentationsformer i det här utvecklingsarbetet, enkät, 

samtal, loggbok, foto och film. Det kan jag koppla till Lewins (Rönnerman, 2012) 

cykliska modell där ett steg är ”observera”. 

5.2.1 Utformande av en enkät 

När man ska utforma en enkät måste man ha syftet klart för sig för att veta vad enkäten 

ska handla om (Trost & Hultåker, 2016). Jag utformade en enkät för att få svar på vad 

barnen tyckte om samlingen och klimatet i matsalen där samlingen och informationen 

för eftermiddagen gavs och vad de tyckte om de aktiviteter som fanns på efter-

middagarna (se bilaga B). Enkäten utformades med olika smileys som visade en glad 

mun, en ledsen mun eller en neutral mun där barnen fick ringa in beroende på vilket 

alternativ de tyckte passade för dem. Jag gjorde smileys för att det skulle bli lättare för 

barnen att förstå vilket alternativ de tyckte stämde och som skulle ringas in. Enkäten 

hade fyra frågor som barnen skulle ta ställning till: 

- Är det roliga aktiviteter på fritidshemmet? 

- Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på fritidshemmet? 

- Hur tycker du att det är i matsalen vid mellanmålet? 

- När lärarna bestämmer aktiviteterna är det? 

Håkansson (2013) menar att det är lämpligt att anpassa frågorna till den målgrupp man 

vänder sig till och att inte använda för svårt språk. När man gör en enkät ska man tänka 

på att svarsalternativen eller frågorna inte ska kunna tolkas på mer än ett sätt. Är 

frågorna tydliga minskar risken för att missförstå vad det är man vill veta. För att kunna 

utläsa enkätsvaren använde jag mig av rangordningsskalor där jag kunde se och 

jämföra svaren från den första och andra enkäten. Enligt Trost och Hultåker (2016) 

används rangordningsskalor när enkäten har attitydfrågor där svarsalternativen kan 

vara ” mycket bra”, ”ganska bra” eller liknande. I min enkät var svarsalternativen 

istället ”håller med”, ”ibland/sådär” och ” håller inte med” i form av smileys. 

5.2.2 Samtal 

Jag hade samtal med barnen om hur de uppfattade situationen vid mellanmålet och hur 

de uppfattade hur deras delaktighet var på fritidshemmet. Klevmark och Olsson (2015) 

menar att ha samtal med barnen är en bra dokumentationsmetod och en viktig del i 

aktionen. När jag samtalade med barnen skedde det helt oförberett för barnen. Med det 

menar jag att jag deltog i deras lek eller satte mig med barnen när de ritade, spelade 

spel för att barnen inte skulle känna sig pressade av att jag ställde mina frågor. Barnen 

fick själva styra samtalet genom att jag vägledde dem med mina frågor. Kinge (2008) 

nämner att barnsamtal är en process där barnen själva får styra över samtalet. Barnen 

ska våga uttrycka sina känslor och reaktioner på hur de uppfattar olika situationer. Det 

den vuxna kan göra i de här samtalen är att bekräfta och försöka få barnen att utveckla 

sina tankar (a.a). Jag hade kontinuerliga samtal med barnen under hela praktiken för 

att få veta hur de tyckte att situationen var och om de under praktikens gång ändrade 

uppfattning om hur situationen var på fritidshemmet. När jag samtalade med barnen 

ställde jag både indirekta och direkta frågor. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012) nämner att både indirekta och direkta frågor är vanliga att ställa till barn för att 

få reda på hur barnet uppfattar olika situationer. I slutet av aktionen/praktiken ställde 

jag ungefär samma frågor igen för att se hur barnen uppfattade situationen på fritids-

hemmet när min aktion började ta slut. 
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5.2.3 Observation i form av loggbok 

Under hela tiden dokumenterade jag det jag såg i samlingen och hur jag uppfattade hur 

barnens delaktighet och inflytande förändras i form av en loggbok. Håkansson (2013) 

skriver att loggbok är en metod som kan användas för att dokumentera iakttagelser 

som personalen eller eleverna har gjort. I loggboken skriver man ner sina tankar kring 

det man har iakttagit. Loggbok kan man använda sig av när ett arbete pågår under en 

längre tid som exempelvis projektarbeten.  

 

5.2.4 Film/Foto 

En annan metod som jag använde mig av var att filma hur mellanmålssituationen såg 

ut för att sedan kunna filma igen efter mina fem veckor för att se om det hade skett 

någon förändring. Förändringen kan ha skett i och med att jag införde att ha mindre 

samlingar där informationen gavs istället för vid mellanmålet. När jag sedan startade 

min aktion under min VFU med att ha mindre samlingar filmade jag samlingen igen 

för att göra observationer för att kunna se om det har blivit någon skillnad på hur 

barnen agerar i samlingen. Hermerén (2011) skriver att det är viktigt att tänka på hur 

man gör när man ska filma. Det ska ske på ett ansvarfullt och respektfullt sätt och 

individen ska respekteras (a.a). Märker jag att något barn inte vill vara med på film 

ska jag respektera det eftersom det jag gör är frivilligt att delta i. Vill barnen inte vara 

med på bild behöver de inte det heller.  

5.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Utifrån Vetenskapsrådet (2011) finns det olika forskningsetiska principer som jag 

använde mig av som utgångspunkt i mitt missiv. Det jag använde mig av är samtyckes-

kravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

5.3.1 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i mitt utvecklingsarbete själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Forskaren ska inhämta deltagares samtycke och 

vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke om någon är under 15 år. Innan det kommande 

utvecklingsarbetet påbörjades formulerades ett missiv med information till alla 

vårdnadshavare till barnen på fritidshemmet där aktionen gjordes (Se bilaga A). I 

missivet stod det kortfattat vem jag är och vad jag hade tänkt utföra på fritidshemmet. 

Brevet delades ut till alla elever på fritidshemmet. Vårdnadshavarna fick sedan höra 

av sig till mig eller till personalen på fritidshemmet om de inte ville att barnen skulle 

få delta i min aktion. Annars fick alla barn vara med. 

5.3.2 Informationskravet 
Informationskravet innebär att deltagarna informeras om vad det är som ska studeras 

och varför och att de som deltar vet att det är frivilligt. Det jag gjorde när jag använde 

mig av samtyckeskravet var att jag skickade ut ett missiv där jag ville ha vårdnads-

havarnas tillstånd att ta foton, filma och prata med barnen till mitt utvecklingsarbete. 

I mitt missiv skrev jag också om hur jag skulle gå tillväga i min aktion och varför jag 

skulle göra det så att vårdnadshavarna skulle veta om det.  
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5.3.3 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla, i en undersökning ingående, personer skall ges största möjliga kon-

fidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Det innebär att de som medverkar i aktionen ska veta att det bara är 

jag som tar del av informationen och inte sprider den vidare. Det är sekretess. I 

missivet jag skrev står det att barnets namn eller andra personliga uppgifter inte 

kommer att nämnas i själva arbetet. I mitt arbete kommer barnen inte att bli identi-

fierade med namn när jag till exempel har haft ett samtal tillsammans med ett barn. 

Istället kommer alla samtal oavsett kön och ålder döpas till ”barn”, för att ingen ska 

kunna förstå vilket barn som har sagt vad. Det kommer jag att skriva för att ingen 

obehörig ska komma åt den sortens data. 

5.3.4 Nyttjandekravet 
Alla uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-

ningsändamål. När aktionen och examinationen är färdig ska alla uppgifter kastas för 

att inte kunna användas igen. I missivet jag skrev stod det tydligt att jag inte kommer 

att spara något efter avslutat utvecklingsarbete mer än till den sista redovisningen på 

universitetet och att den insamlade datan inte används till något annat än det angivna 

syftet. 
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6 PLANERING AV AKTIONEN 

Utvecklingsprojektet utfördes under mina fem veckors praktik på ett fritidshem. Innan 

praktiken startade planerade jag vad som skulle ingå i projektet genom att åka ut till 

praktikplatsen några gånger innan. Som grund till mitt kommande utvecklingsarbete 

hade jag Lewins (refererad i Rönnerman, 2012) cykliska modell. Det första steget i 

cykeln är planeringsdelen. 

6.1 Missiv 

För att kunna genomföra ett utvecklingsarbete med barn, måste vårdnadshavarna 

informeras om arbetets syfte och hur det ska genomföras. Missivet skulle utformas 

utifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 

6.2 Enkät 

För att kunna ta del av barnens bild av nuläget på fritidshemmet före och efter utveck-

lingsarbetet, planerade jag att genomföra enkätundersökningar. Enkla och tydliga 

enkäter på barnens nivå skulle utformas. Håkansson (2013) nämner att man ska vara 

noga med att anpassa frågorna till den målgrupp som ska svara på enkäten. 

6.3 Mindre samlingar 

För att komma tillrätta med problemen med högljudda samlingar, där barnen inte fick 

komma till tals, planerade jag att göra försök med samlingar i mindre grupper som inte 

skulle ske i direkt samband med mellanmålet. Jag planerade att hålla samlingarna inne 

på fritidsavdelningen där barnen kunde sitta i en soffa och vid några bord med stolar. 

Haglund (2004) nämner i sin avhandling att samling i en soffa är ett väldigt vanligt 

sätt att samla barnen på. Haglund menar vidare att genom att ha samlingar i en soffa 

blir det mer likt en hemmiljö för barnen att vistas i, även barnens sociala förmåga 

förbättras i en samling där barnen småpratar med varandra innan någon lärare startat 

igång samlingen. 

6.4 Förslagslåda och veckoschema 

Jag planerade även att utveckla barnens inflytande och delaktighet genom att göra 

försök med någon form av förslagslåda där barnen när som helst skulle kunna lämna 

förslag på aktiviteter eller annan utveckling av fritidshemmet. Bergström och Holm 

(2005) nämner i sin avhandling att ordet delaktighet kan definieras som en rättighet i 

skolan som barnen kan använda sig av till exempel när de får lägga en lapp i förslags-

lådan och när de har olika valmöjlighet på vad de kan göra på fritidshemmet. 

I syfte att stärka både barnens och föräldrarnas delaktighet i fritidshemmets verk-

samhet planerade jag att åskådliggöra veckans inplanerade aktiviteter genom någon 

form av veckoschema. Jag planerade att man kunde skriva ett veckoschema där 

eleverna kunde läsa vad det är för aktivitet och för de som inte kunde läsa tänkte jag 

göra informativa bilder som de kunde titta på för att de tydligt skulle kunna se vad som 

hände. På veckoschemat skulle det stå vilken dag det gällde, vilken vecka och vilket 

datum det var för att barnen skulle kunna se att det var rätt vecka. 
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7 GENOMFÖRANDE AV AKTIONEN 
I följande kapitel redovisas själva genomförandet av utvecklingsarbetet som utfördes 

på fritidshemmet. I beskrivningen nedan beskrivs hur samlingar, förslagslådan och 

veckoschemat har fungerat i verksamheten samt utfallet av enkäterna som barnen 

fyllde i. Det här kapitlet innehåller citat ifrån elever som har framkommit under 

samlingar och i spontana samtal. Sist i det här kapitlet följer en sammanfattning av 

genomförandets samtliga delar med stöd av syfte och utvecklingsarbetets mål.  

Det andra steget i Lewins (Rönnerman, 2012) cykliska modell är genomförande. 

Genom att jag har varit ute och tittat hur verksamheten bedrivs och gjort min nuläges-

analys har jag planerat hur mitt genomförande av aktionen skulle bli. För att barnen 

ska känna sig delaktiga tycker jag det är bra att jag får reda på hur de ser på saker och 

ting som händer på fritidshemmet. Jag har gjort en enkät och jag har haft samtal med 

de berörda lärarna under tidens gång genom att höra vad lärarna tycker om utveck-

lingsprocessen och om de har några andra idéer som jag kan tänka på. Det här gjorde 

jag bland annat för att få personalen på fritidshemsavdelningen delaktiga i utvecklings-

arbetet. Jag skrev också i en loggbok när jag såg att det hände något särskilt under 

samlingen. Jag skrev även ner olika reflektioner och tankar som kunde ha uppstått 

under dagen eller veckan, men också hur utvecklingen skedde vid mellanmålet och i 

samlingen. Jag förväntade mig att det skulle vara ganska enkelt att observera situa-

tionen vid samlingen och se hur delaktiga barnen blev eftersom jag inte själv inte 

skulle hålla i samlingen. Jag förväntade mig också kunna utvärdera hur pedagogerna 

agerade i de olika situationerna. Om de upplevde att det här nya sättet blev bättre eller 

om de hellre ville ha det som det var innan. 

Under aktionen utfördes dokumentation genom datainsamling. Allwood och Erikson 

(2010) skriver om två typer av data i sin bok, kvantitativa och kvalitativa data. I det 

här utvecklingsarbetet användes både kvantitativa och kvalitativa data. Den kvalitativa 

datan insamlades genom samtal tillsammans med barnen och via dokumentation 

loggbok, foto och film. Den kvantitativa datan insamlades via min enkät som barnen 

fick göra både innan och efter utvecklingsarbetet. Med stöd av det materialet jag 

samlade in kunde jag redovisa hur projektet gick. 

7.1 Missiv 

Innan jag gjorde min aktion skrev jag ett missiv, som delades ut till alla föräldrar på 

den berörda fritidshemsavdelningen, för att de skulle få veta vad jag hade för syfte 

med mitt utvecklingsarbete (Se bilaga A). Föräldrarna gavs där möjlighet att anmäla 

om de inte ville att deras barn skulle vara med i utvecklingsarbetet. Missivet delades 

ut två veckor innan jag skulle starta mitt utvecklingsarbete. Resultatet av utskicket blev 

bra eftersom alla barnen fick delta i utvecklingsarbetet. 

7.2 Inledande enkät 

En vecka innan jag började min praktik, då utvecklingsarbetet skulle genomföras, på 

den aktuella skolan, gjorde jag en enkät där jag ville veta vad barnen tyckte om kli-

matet på fritidshemmet, som en del i en nulägesanalys av situationen på fritidshemmet. 

Det första steget i mitt utvecklingsarbete var sedan att utvärdera enkäten som barnen 

hade fyllt i. Resultatet utgör utgångsvärde för utvecklingsarbetets mätetal och kunde 

användas senare i analysen över hur projektet utfallit tillsammans med mina egna, 

lärarnas och barnens reflektioner före och efter projektet samt svar på enkätunder-

sökningar jag genomförde bland eleverna efter utvecklingsarbetet.  
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Resultatet på den första enkäten visade att de flesta tyckte det var stökigt vid mellan-

målet och att de inte hörde vad personalen informerade om när alla barn hade samling 

samtidigt. Barnen tyckte också att det var bra att det fanns styrda aktiviteter på efter-

middagen som de kunde välja att delta i. 

7.3 Delaktighet och inflytande 

Det jag strävade efter i mitt utvecklingsarbete var att få en bättre struktur vid sam-

lingen. Syftet med att ha en mindre samling med de olika klasserna var att lättare få 

barnens uppmärksamhet när jag presenterade dagens upplägg på fritidshemmet. När 

jag presenterade dagens aktiviteter kunde barnen få tid att välja vad de skulle vilja göra 

eftersom aktiviteten alltid hölls efter mellanmålet. Genom att barnen fick tid att tänka 

och välja vilken aktivitet som de ville göra efter mellanmålet fick de dagligen inflyt-

ande över vad de ville göra på fritidshemmet. Under aktionsperioden på fritidshemmet 

införde jag ett veckoschema där det stod med text och illustrerades med bilder tydligt 

vad som skulle hända dag för dag på fritidshemmet just för att få barnen och även 

föräldrarna mer delaktiga i vad som skulle hända på fritidshemmet under veckan. Jag 

införde också en förslagslåda/önskelåda som sattes på en central plats på fritidshemmet 

där barnen kunde gå och skriva eller rita på små lappar med olika förslag på saker som 

de vill göra på fritidshemmet eller saker som de önskar kunde köpas in till fritids-

hemmet. När barnen får önska eller ge förslag blir de mer delaktiga och får inflytande 

över vad som kan hända i verksamheten. 

7.4 Förändring av samlingen 

I aktionen delade jag upp barngruppen i två mindre grupper: Förskoleklass och ettan. 

Varje dag på fritidshemmet genomfördes samlingar med barnen i förskoleklassen 

respektive ettan. Samlingarna såg inte ut på samma sätt varje dag, men strukturen var 

densamma. Först på dagen kom de två förskoleklasserna till fritidshemmet och då 

började pedagogerna med att ha en samling med dem. Då gick pedagogerna igenom 

aktiviteterna för dagen och visade barnen veckoschemat för att barnen lättare skulle 

kunna hänga med på vad som skulle hända under eftermiddagen. I samlingen berättade 

pedagogerna för barnen vilken aktivitet som de kunde välja att göra den dagen. Det 

fanns alltid en styrd aktivitet som en av lärarna höll i samt möjlighet för barnen att 

bara leka fritt. Det var ofta frivilligt om barnen ville delta i aktiviteten som lärarna 

erbjöd, vilket gjorde att barnen fick inflytande över vad de ville göra på fritidshemmet. 

När de ändå hade barnen samlade kunde de få veta vad barnen ville göra på fritids för 

att få lite idéer på vad de tyckte var roligt och skulle vilja göra. Elvstrand (2013) menar 

att ett syfte med att ha samlingar är att barnen ska få utöva inflytande genom att de kan 

få välja vad de vill göra under eftermiddagen och föreslå aktiviteter. Det är bra att 

redan i samlingen veta vad barnen vill göra för att de sedan efter mellanmålet ska 

kunna gå dit.  

Efter en timme slutade årskurs 1 och då blev det samma procedur för dem som för 

förskoleklassen. När årskurs 1 kom till fritidshemmet var förskoleklassen ute på 

gården för att inte störa ettorna i deras samling. Samlingen hölls varje dag i en soffa 

och vid några bord och stolar då alla barnen inte fick plats i soffan. När vi hade 

samlingar på det här sättet försökte vi hålla dem korta dels eftersom barnen ville ut 

och leka och dels för att barnen inte skulle hinna tröttna på all information som ges 

utan det skulle vara kort och koncist. Tanken med samlingen var också att informera 

de olika klasserna samtidigt, men det var inte alltid det gick eftersom de inte kom ut 
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samtidigt. Därför blev det ibland vissa eftermiddagar att det blev fyra samlingar istället 

för två som var grundtanken. 

När aktionen skulle påbörjas med att ha samlingar på det här sättet var inte alla barn 

lika entusiastiska inför det här upplägget som en del andra barn i gruppen. Nedan 

citeras en av reaktionerna ifrån en pojke i årskurs 1. 

Jag: Idag ska vi börja med att samlas i soffan för att ha en samling. 

Barn: Nej, varför då? 

Jag: För att vi ska prova det här för att ni lättare ska kunna höra och veta vad som 

ska hända idag på fritids. 

Barn: Men jag vill ju ut och leka. 

Jag: Det här går snabbt. 

Barn: Okej! 

(Loggbok, sid 1, 2017.03.27) 

Det jag märkte var att det inte alltid är lätt att bryta ett mönster för att pröva på något 

nytt. Självklart var det några barn som ifrågasatte varför vi skulle göra på det här sättet 

och andra barn blev glada av att prova något nytt eftersom det var lite spännande. De 

flesta barnen satte sig och det märktes att de flesta tyckte att det var bra att ha en 

samling innan de fick gå ut och leka. Det kunde jag utläsa eftersom barnen visade sig 

positiva till den nya samlingen när de prata med mig om att de tyckte det var spännande 

att veta vad som skulle hända under eftermiddagen. 

I enkäten, som jag genomförde tillsammans med några barn innan aktionen började, 

var det en fråga som handlade om hur de tyckte att samlingen var som de hade vid 

mellanmålet i matsalen. På den frågan fick jag ett väldigt negativt svar ifrån nästan 

alla barn. De flesta barnen tyckte att det var stökigt vid mellanmålets samling och att 

de inte hörde vad pedagogerna sa. Under andra veckan på praktiken pratade jag med 

några av barnen för att se vad de tyckte nu om samlingarna. Så här sa en av flickorna 

i årskurs 1 jag pratade med. 

Jag: Tycker du det är bättre med samlingen nu? 

F: Ja det är mycket bättre. 

Jag: Varför är det bättre? 

F: För att alla inte springer runt, alla lyssnar. Sen går det snabbt och man kan gå 

ut och leka.  

(Loggbok, sid 3, 2017.04.06) 

Jag hade kontinuerliga samtal både med barnen och personalen om hur vi skulle kunna 

utveckla samlingen och under veckorna provade jag ibland en annan metod än den 

som Haglund (2004) nämner i sin avhandling där han nämner att samling i en soffa är 

ett vanligt sätt att samla barnen. Ett av förslagen som kom fram var att testa att ha 

barnen vid stolarna och borden istället för i soffan för att minska knuffar och irri-

tationer bland barnen då inte alla fick plats i soffan. Istället skulle ingen sitta i soffan. 

Resultatet blev bra. Barnen höll med om att det var bra att testa att ha samlingen vid 

borden och stolarna men det genomfördes inte så många gånger. Det blev att 

samlingen skedde i soffan och några barn vid borden och stolarna eftersom det i slutet 

av praktikveckorna blev mindre samlingar på grund av att klasserna kom till fritids-

hemmet vid olika tider fast de egentligen skulle sluta samtidigt. Då fick alla plats i 

soffan utan problem. 
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7.5 Införande av veckoschema 

Något som också saknades på fritidshemmet tidigare var en veckoplanering med 

information om vilken aktivitet det skulle vara den aktuella dagen. Till första dagen 

på aktionen hade jag gjort klart ett veckoschema som genast sattes i bruk. Innan akti-

onen började hade jag fått veta vad som var planerat inför varje dag.  

Veckoschemats syfte var att barnen skulle kunna gå och titta på vad som skulle hända 

för dagen och även vad som hände i veckan. Med veckoschemat uppsatt var det inte 

bara barnen som blev delaktiga utan även föräldrarna. Föräldrarna kunde också se 

vilka aktiviteter som barnen erbjöds varje dag, vilket kanske kunde bidra till något som 

man kunde prata om hemma på kvällen sen med sina barn. När jag och personalen 

gjorde veckoschemat gjordes det under deras planeringstid som de har en gång i 

veckan. 

 

Ett exempel på hur veckoschemat såg ut 

Innan jag satte upp veckoschemat förde jag en dialog med personalen om var det skulle 

passa bäst att sitta.  

Jag: Här har jag gjort ett veckoschema, var ska vi sätta upp det? 

Personal: Vi måste sätta det så alla kan se det lätt. Kanske vid ”Tempusskärmen” 

där alla är och anmäler sin närvaro på fritids? 

Jag: Ja eller på dörren in till fritids, för där går alla också förbi? 

Personal: Ja men det kanske vi kan prova, det är ju bara att flytta på lappen som 

sitter där nu! 

Jag: Bra då gör vi så! 

(Loggbok, sid 1, 2017.03.27) 

Jag satte sedan upp schemat på ett ställe där både barnen och föräldrarna kunde se det 

när de kom in på fritidshemmet för att föräldrarna också skulle kunna få en inblick i 

vad barnen gör på fritidshemmet. Veckoschemat har både bilder och text där barnen 

kan titta på bilderna för att förstå vad som ska hända även om de inte kan läsa. Redan 

under första veckan som aktionen var igång var det en pojke i årskurs 1 som kom fram 

till mig och frågade vad som skulle hända i dag på fritids.  
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Barn: Jenny vad händer idag på fritids? 

Jag: Har du kollat på veckoschemat? 

Barn: Just det! 

Jag: Brukar du titta på schemat? 

Barn: Ja det är bra. 

(Loggbok, sid 2, 2017.03.29) 

Under den andra veckan av aktionen märker jag mer och mer att barnen läser på 

schemat vad som ska hända i verksamheten under dagen. Innan har det mest varit barn 

ifrån klass 1 som har tittat på schemat men en dag kom en väldigt glad pojke från 

förskoleklassen fram till mig. 

Barn: Jenny!! 

Jag: Ja? 

Barn: Jag har läst på schemat att vi ska till gymnastiksalen idag! 

Jag: Ja just det. Brukar du läsa på schemat? 

Barn: Ja! 

Jag: Vad bra, då vet du ju vad som händer. 

(Loggbok, sid 3, 2017.04.06) 

7.6 Förslagslåda/önskelåda 

Nästa steg i mitt utvecklingsarbete var att införa en förslagslåda på fritidshemmet där 

barnen fick skriva på en lapp vad de skulle vilja göra för aktivitet på eftermiddagen. 

Det jag tänkte var att man varje fredag kunde dra en lapp ifrån lådan med någons 

önskemål för att sedan försöka genomföra det som står på lappen. I och med att barnen 

kunde komma med förslag på aktiviteter de vill göra blev de delaktiga och fick 

inflytande i vilka aktiviteter som kan bedrivas på eftermiddagen och det kan även leda 

till att det blir mer variation av aktiviteter. Jag gjorde en förslagslåda/önskelåda som 

ställdes på en plats inne på fritidsavdelningen där alla barnen kunde se den. Förslags-

lådan hängdes upp och placerades på ett ställe på fritidshemmet där det var lätt att se 

den och lägga i en lapp. Till förslagslådan klippte jag färdiga små lappar som barnen 

kunde skriva på och lägga i lådan för att det skulle gå snabbt för dem. Redan första 

dagen började vi att informera om den och hur det skulle fungera. Det vill säga att 

barnen fick skriva eller rita något som de ville skulle hända på fritids eller som de vill 

ha till fritids så som cyklar exempelvis. När lärarna tog upp en lapp ur förslagslådan 

berättade de för barnen vad det stod och sen fick de diskutera om det var möjligt att 

utföra det som stod på lappen. Det som kunde stå på lapparna kunde också vara 

önskemål om vad de skulle vilja ha för saker till fritidshemmet eller att åka någonstans, 

det var helt enkelt fritt att skriva vad man ville. 
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Förslagslådan/önskelåda 

Samtal med ett barn i klass 1. 

Jag: Tycker du att du får bestämma vad du får göra på fritids? 

Barn: Nja sådär 

Jag: Men har du möjlighet att välja vad du vill göra? 

Barn: Ja! 

(Loggbok, sid 1, 2017.03.27) 

När jag frågade barnen om de tyckte att de fick bestämma vad de skulle göra på fritids-

hemmet svarade de flesta att de fick välja vad de skulle göra. En del sa också att om 

de hade förslag på saker så fick det ibland göra det, som att ha till exempel spa. Inför 

påsklovet som var under praktikperioden tittade personalen och jag igenom vad barnen 

hade för förslag och idéer på saker och aktiviteter som vi kunde göra på fritidshemmet. 

Det som personalen gjorde med barnen på påsklovet som många hade önskat var att 

baka och att ha disco. När det var bakning en dag på fritidshemmet var det ett barn 

som kom fram till mig och var glad och sa: 

Barn: Det är bakning idag, det har jag skrivit att jag vill göra i förslagslådan! 

Jag: Ja vi har tittat i lådan och sett att det var många som ville baka. 

Barn: Ja, vilken tur att jag är på fritids idag! 

Det är kul att se hur glada barnen blir när de får göra saker utöver det vanliga på fritids-

hemmet som till exempel att baka. När barnen får baka blir de glada och går och längtar 

en hel dag på att få smaka på det som några av barnen hade bakat. När vi tittade igenom 

vad barnen hade gett för förslag i lådan var det alla möjliga förslag som de kunde 

genomföra och några som inte var lika lätta att genomföra eller köpa in till fritids-

hemmet. För barnen var det viktigaste med förslagslådan att de skulle få komma till 
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tals och känna att personalen skulle veta vad de skulle vilja göra och ha till fritids-

hemmet och att det som är möjligt att genomföra ska försöka göras i den mån det går. 

När barnen fick vara med och skriva och rita olika förslag på vad som kan hända på 

fritidshemmet till förslagslådan menar Johansson (2004) att barnen känner sig mer 

delaktiga och har inflytande i verksamheten. 

 

7.7 Uppföljande enkät 

Efter utfört utvecklingsarbete lät jag barnen fylla i samma enkät, som utfördes innan 

arbetet startades, en gång till. Det gjorde jag för att se om det jag hade infört med 

veckoschema, förslagslåda och samlingar hade bidragit till att barnen kände att de hade 

fått bli mer delaktiga och hade mer inflytande över sin tid på fritidshemmet, men även 

om de tyckte att klimatet i matsalen under mellanmålet blivit bättre. Det jag kunde 

utläsa ifrån den andra enkäten var att barnen tyckte och svarade ungefär likadant som 

på den första enkäten. Det som var något bättre var den nya sortens samling som var 

inne på fritidshemmet. 
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8 REFLEKTION 
I det avslutande kapitlet diskuteras resultat som har framträtt i utvecklingsarbetet i 

verksamheten. 

Utvecklingsarbetet utfördes under fem veckor på en skola där ett behov var att försöka 

få barnen att bli mer delaktiga och få inflytande över deras tid på fritidshemmet. 

Den här delen av arbetet kan kopplas till den fjärde delen av Lewins cykliska modell 

som är ”reflektera” (Rönnerman, 2012). Syftet med utvecklingsarbetet i den berörda 

verksamheten var att med hjälp av samtal, samlingar, veckoschema och förslagslåda 

sätta elevinflytandet och delaktigheten kring fritidshemmets utformning i fokus. 

Intentionen var att även tydliggöra strukturen i verksamheten och då framförallt med 

hjälp av mindre samlingar. Av resultaten att döma ansåg de flesta barnen att de nu får 

vara med och bestämma mer på fritidshemmet än tidigare, vilket tyder på att aktionen 

har gjort skillnad i verksamheten.   

8.1 Samling 

Den nya samlingen på fritidshemmet var något som de flesta barnen tyckte var positivt 

och bättre att ha när de slutade skolan, istället för att ha den i matsalen tillsammans 

med alla barnen. Till en början tyckte barnen det var tråkigt och jobbigt att sitta stilla 

igen och lyssna på någon som pratade eftersom de kom direkt ifrån klassrummet. 

Barnen ville hellre gå ut och leka. Ju mer tiden och veckorna gick blev det en vana för 

barnen att gå och sätta sig i soffan och på stolarna för att lyssna på informationen som 

personalen hade att meddela. I Haglunds (2004) avhandling nämns samlingar på 

fritidshemmet som ett tillfälle att framförallt delge information, men även en möjlighet 

till att föra samtal tillsammans med barnen om aktuella frågor. I och med att det inför-

des mindre samlingar fanns det tid att lyssna och prata om olika saker som barnen 

undrade över. Det kändes också som barnen tyckte att ju längre tiden gick var det lite 

mer spännande att ha samling på det här sättet, samtidigt som vissa barn tyckte det var 

tråkigt att sitta och lyssna för att det var ointressant. Barnen ville ändå gärna veta vad 

som skulle hända under eftermiddagen även om de tyckte att det var tråkigt. Westlund 

(2011) skriver i sin studie att elevinflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet 

till att påverka sin vardag och en av möjligheterna är att barnen själva ska få bestämma 

vad de vill göra på fritidshemmet. Westlund nämner också en arbetsform som lärarna 

kan jobba efter genom att ha samtal med barnen där de får möjlighet att komma till 

tals och få inflytande. 

I och med att det var mindre samlingar blev det lättare för personalen att samtala med 

barnen och veta vad de ville göra på eftermiddagen. Det var inte ofta som barnen blev 

tvingade att göra någon aktivitet som de inte ville göra. Den enda aktiviteten barnen 

var tvungna att vara med på var när de hade utedag, då alla på hela fritidsavdelningen 

var ute tillsammans, annars fick de bestämma. Min intention var att ha två mindre 

samlingar, en med förskoleklasserna och en med ettorna. Det som kunde hända var att 

barnen slutade olika tider fast de egentligen skulle sluta samtidigt. De barn som slutade 

först fick ibland sitta och vänta på den andra klassen och blev då otåliga. Istället gjorde 

jag tillsammans med personalen en bedömning av situationen och gjorde en samling 

med den klassen som satt och väntade, förskoleklassen eller ettorna. Ibland blev det 

bra och ibland blev det mindre bra, t.ex. var det positivt när första gruppen hann höra 

eftermiddagens program innan den andra klassen kom. Det blev mindre bra när den 

andra klassen kom in mitt i samlingen när personalen höll på att gå igenom dagen. Då 
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fick de vänta för att få informationen som de missat. Det man kanske skulle ha gjort 

var att väntat in båda klasserna samtidigt för att minska stök vid bytet av klasserna. 

I genomförandet av samlingen hade jag tidigare beskrivit att jag skulle observera när 

någon i personalen höll i samlingen men istället blev det att jag för det mesta fick hålla 

i samlingen. Grundidén var att jag skulle observera läraren som höll i samlingen för 

att kunna se hur gruppens reaktioner förändras under veckornas gång. Jag fick hålla i 

samlingen på grund av att det ofta hände något som de andra i personalen var tvungna 

att göra eller hjälpa till med. En i personalen var tvungen att vara ute med förskole-

klassen när det var ettornas tur att ha samling. Det jag kan se positivt med att jag höll 

i samlingarna var att det blev kontinuitet där barnen visste att det alltid eller ofta var 

jag som informerade om hur eftermiddagen skulle se ut. I Dahls och Ackesjös (2011) 

studie beskrivs en svårighet som kan finnas på fritidshemmet, att det är för stora 

barngrupper för att barnen ska kunna bli delaktiga i samlingen. Det är något som jag 

tycker har blivit bättre med den nya samlingen som jag införde på fritidshemmet. 

Barnen blev mer delaktiga i samlingen när de blev mindre grupper. I och med att ha 

mindre samlingar på det här sättet bidrog det till att strukturen i verksamheten blev 

tydligare för barnen och samtidigt hade barnen en chans att kunna vara delaktiga i det 

som skulle hända på fritidshemmet. Elvstrand (2013) nämner att ett syfte med att ha 

samlingar är att barnen ska få utöva inflytande i de pedagogiska situationerna (a.a). 

Vid samlingen kunde barnen diskutera med pedagogerna om varför de skulle göra på 

ett visst sätt när de hade en aktivitet. Barnen kunde också komma med olika förslag på 

vad de skulle kunna göra för aktiviteter på fritidshemmet. Efter mina 5 veckor har 

barnen på fritidshemmet börjat vänja sig vid att ha samling i soffan på fritids-

avdelningen innan de får gå iväg och leka. Det var något enstaka barn som man fick 

påminna men annars var det inga sura miner när de skulle sätta sig i soffan för att 

lyssna på vad som skulle hända under dagen. När jag pratade med personalen tyckte 

de att det här utvecklingsprojektet gjort nytta när det gäller att tänka utanför boxen och 

det invanda mönstret som de hade innan och att det här var något som behövdes för 

gruppen. 

8.2 Delaktighet och inflytande 

Rönnlund (2011) menar att en betydande anledning till att låta barnen vara delaktiga 

och ha inflytande i skolan är att de ska bli intresserade och utveckla sitt egna kunnande 

hur de kan påverka samhället. Rönnlund menar då att det stärker barnens tilltro till sin 

egna förmåga att kunna påverka (a.a). För att få barnen att få mer inflytande och del-

aktighet på fritidshemmet infördes ett veckoschema och en förslagslåda.  

8.2.1 Veckoschemat 
Veckoschemat har varit en väldigt central del i att få barnen mer delaktiga i vad som 

händer under veckan på fritidshemmet. Redan andra dagen under första veckan på 

praktiken kom ett barn fram och var överlycklig för att han kunde se på bilderna och 

läsa vad som skulle hända den dagen. Veckoschemat gick bra, men under påsklovet 

blev det inget veckoschema eftersom det inte var helt planerat vad som skulle hända 

de olika dagarna på fritidshemmet. Det blev heller inga samlingar i soffan under påsk-

lovet på grund av att barnen kom olika tider och de som kom till fritidshemmet blev 

direkt informerade om vad som skulle hända under dagen. Lärarna på fritidshemmet 

hade också skickat ett mail via Tempus till alla föräldrarna vad som skulle hända i 

veckan och om det var något som barnen behövde ha med sig till fritidshemmet. 
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8.2.2 Förslagslådan/önskelådan 
I Skolkommitténs rapport, Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) står det att barnen 

själva ska ge förslag på olika aktiviteter som de vill göra på fritidshemmet, vilket de 

fick göra när de skrev lappar till förslagslådan. Förslagslådan var något som barnen 

tyckte var bra att ha för att kunna komma och ge förslag på vad de skulle kunna göra 

på fritidshemmet. Johansson (2004) skriver att barns inflytande och delaktighet i verk-

samheten kan vara att barnen får vara med och ge förslag på olika saker som ska hända 

på fritidshemmet, vilket barnen har fått göra nu när det finns en förslagslåda. Förslags-

lådan var spännande i början och många förslag lämnades där, men efter ett tag 

glömdes den bort. Under påsklovet blev det att fritidshemmet gjorde några av för-

slagen som fanns i lådan som disco och baka. Tanken med att införa en förslagslåda 

var att lärarna skulle ta en lapp ifrån förslagslådan och sedan genomföra det som stod 

på lappen på fredagarna. Tyvärr blev det inte riktigt så. Jag vet inte varför men det 

rann ut i sanden. Det var bra att några av aktiviteterna som barnen själva lämnat förlag 

på genomfördes under påsklovsveckan. Det man skulle kunna ha gjort annorlunda med 

förslagslådan var att uppmuntra barnen mer till att skriva förslag till den och sen skrivit 

in på veckoschemat att den här aktiviteten har vi tagit ifrån förslagslådan, för att 

ytterligare synliggöra för barnen att det är deras egna förslag. 

8.3 Enkäten 

Innan mitt utvecklingsarbete skulle starta var jag ute på skolan där arbetet skulle 

påbörjas och gav eleverna en enkät som de skulle svara på. Enkäten handlade bland 

annat om hur barnen uppfattade hur klimatet var och hur barnen uppfattade att deras 

delaktighet och inflytande var på fritidshemmet. Det jag kunde utläsa ifrån enkätsvaren 

var att de flesta barnen tyckte att det var en jobbig situation vid mellanmålet på fritids-

hemmet. Barnen tyckte att det var mycket högljutt och svårt att höra vad personalen 

sa när de samtidigt höll samling i matsalen. 

Efter mina 5 veckor på praktiken, när genomförandet av mitt utvecklingsarbete var 

klart, gav jag barnen samma enkät igen för att se om de tyckte annorlunda nu mot vad 

de tyckte innan jag hade infört veckoschema, förslagslåda och en annan sorts samling. 

Det nya resultatet av enkäten var att barnen svarade ungefär samma som de gjorde 

innan på den första enkäten. De tyckte att det fortfarande var högljutt i matsalen fast 

att samlingen inte var där längre. Det som många reagerade på var att det var mycket 

bättre nu när samlingen var inne på fritidshemmet istället för i matsalen. Jag frågade 

barnen vad det var som de tyckte var så mycket bättre med att ha samlingen där istället 

för i matsalen. De flesta barnen svarade samma sak att det var lugnare nu och att de 

kunde höra vad personalen hade att berätta som till exempel hur veckoschemat såg ut 

och hur eftermiddagen skulle vara. Enkäten som jag gjorde tror jag i efterhand kanske 

var lite onödig, för barnen visste inte riktigt vad jag menade eller var ute efter att vilja 

veta med mina frågor. Håkansson (2012) nämner att man ska vara noga med att an-

passa frågorna efter målgruppen. Det hade kanske varit bättre att bara prata med 

barnen om de olika frågorna istället, då kanske de hade förstått frågorna bättre. 

 

 

 

 



25 

 

8.4 Avslutning 

Med hjälp av mina målsättningar har jag nästan uppnått det jag ville med mitt utveck-

lingsarbete. Jag ville att det här arbetet skulle bidra till en lugnare miljö på fritids-

hemmet. Det har det till stor del gjort på grund av att jag införde mindre samlingar och 

att barnen har fått ett veckoschema där de själva har kunnat läsa vad som ska hända 

under eftermiddagarna. Det som jag inte riktigt kunde uppnå var att få en lugnare miljö 

vid mellanmålet, där ljudvolymen fortfarande var hög även efter utfört utvecklings-

arbete. Mellanmålssituationen är något som personalen måste fortsätta att jobba med 

för att det ska bli en bättre miljö för barnen att vistas där. Den andra målsättningen 

syftade till att det skulle bli en tydligare kommunikation och förändrade informations-

vanor som ökar barnens möjligheter till delaktighet i fritidshemmets verksamhet. Den 

målsättningen tycker jag att jag har uppnått med mitt utvecklingsarbete. Jag har infört 

mindre samlingar med barnen där de får information om vad som kommer att hända 

under eftermiddagen, jag har också gjort ett veckoschema som både barn och vuxna 

kan titta på för att se vad som händer under den aktuella dagen och veckan. I den 

mindre samlingen har barnen tid till att samtala med personalen om det är något som 

de undrar över och de kan även se vilka det är som jobbar idag av personalen. Barnen 

blev också delaktiga och fick inflytande på fritidshemmet när de skrev lappar till 

förslagslådan om vad de skulle vilja göra på fritidshemmet. Jag dokumenterade också 

de två nya mindre samlingarna för att se om det hade skett någon skillnad. Det jag 

kunde se var att barnen kunde höra och se pedagogen. Barnen var mer delaktiga i 

samlingen än vad de var innan utvecklingsarbetet startade och det var lättare för 

pedagogen att få kontakt med barnen. 
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9 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 

Att ha samlingar på fritidshemmet med en stor barngrupp är inte alltid lätt. Det gäller 

att hitta ett sätt som passar barngruppen. Frågan är om man egentligen behöver en 

samling eller om det räcker med att prata med barnen om vad som kommer att hända 

under dagen. Ett veckoschema tror jag är bra att ha på alla fritidshem just för att barnen 

ska bli mer medvetna om vad som händer i verksamheten. På veckoschemat kan 

barnen gå och titta och se vad som händer under veckan och även veta vad som händer 

under den aktuella eftermiddagen. Efter samtal med personalen på fritidshemmet 

kommer de att fortsätta med att ha samlingarna på det sätt som jag har haft det även 

när jag inte är där längre. Personalen sa att de kanske gör något annat som utvecklar 

samlingarna ännu mer, men i dagsläget är de nöjda med hur resultatet av samlingarna 

har blivit. Min förhoppning är att de fortsätter med det som jag har påbörjat för att i 

slutändan underlätta deras samlingssituation. Eftersom elevantalet i gruppen kommer 

att öka är det viktigt att ha en bra struktur i samlingen.  

En utveckling av arbetet skulle kunna vara att lärarna kunde säga till barnen att de inte 

bara behövde skriva eller måla positiva lappar till förslagslådan med sådant som de 

vill göra eller vill ska köpas in till fritidshemmet. De kan också få skriva sånt som 

barnen tycker är tråkigt att göra på fritidshemmet eller skriva vad de skulle vilja ta bort 

eller byta ut för saker på avdelningen. Det kommer att bli en utmaning för personalen 

att få veta vad barnen tycker om det istället för att bara få veta allt positivt och allt som 

är bra med fritidshemmet. Personalen måste tänka efter hur de kan anpassa avdel-

ningen så att alla barnen ska trivas och tycka det är meningsfullt att vara på fritids-

hemmet. Något som också skulle kunna utvecklas mer är veckoschemat, t.ex. genom 

att man med lösa inplastade lappar kan sätta upp vilka som jobbar på fritidshemmet 

idag. Man kan också sätta upp en lapp med namn på den vikarie som ev. kommer in 

och jobbar under eftermiddagen så barnen känner till det.  

Det som jag har påbörjat går att utveckla mer, men det gäller att personalen tar sig tid 

till att göra det. 

9.1 Framåtblickande forskning 

Barnantalet kommer att öka med åren på fritidshemmet. Är det då rimligt att försöka 

ha samlingar med barnen? Är samlingar något som barnen behöver ha på fritids-

hemmet för att få reda på vad som kommer att hända under eftermiddagen eller är det 

redan för mycket samlingar för barnen. Det är till exempel ofta samlingar när barnen 

ska gå till matsalen då de ska samlas i ett led, de ska samlas i klassrummet innan en 

lektion börjar och sen samling på fritidshemmet för att få ytterligare information om 

vad som händer. 

 

 

 

  



27 

 

Referenslista 

Allwood, Carl Martin. & Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, Margareta. & Holm, Inger. (2005). Den svårfångade delaktigheten i 

skolan: ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter. Lic.-avh. Linköping: 

Linköpings universitet, 2005. 

Dahl, Marianne & Ackesjö, Helena. (2011). ”Det bästa med fritids var att kompisarna 

var där”. I Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (red.) (2011). Fritidspedagogik: 

fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar: 

kommunikationens betydelse. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Liber 

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete [Elektronisk resurs]. 

Diss. Linköping: Linköpings universitet 

Elvstrand, Helene. (2013). Den villkorade delaktigheten. I Anders, Fjällhed. & Mikael, 

Jensen. (Red.) (2013). Barns livsvillkor. I mötet med skola och fritidshem. Lund: 

Studentlitteratur.   

Falkner, Carin & Ludvigsson, Ann (2016). Fritidshem och fritidspedagogik 

[Elektronisk resurs]: en forskningsöversikt. Lund: Kommunförbundet Skåne 

Tillgänglig på Internet:  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033918/FULLTEXT01.pdf 

Haglund, Björn. (2004). Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers 

arbete med samlingar i skolan. Göteborgs universitet. 

Hermerén, Göran. (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: 

strategier och metoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Eva (2003). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan. Stockholm: Statens skolverk  

Johansson, Inge. (2004). Barn i fritidshem - Individ, omvärld och lärande. Stockholm: 

Forskning nr 21. 

Kinge, Emilie (2008). Barnsamtal: den framgångsrika samvaron och samtalets 

betydelse för barn med samspelssvårigheter. Lund: Studentlitteratur 

Närvänen, Anna Liisa & Elvstrand, Helene. (2015). What is Participation? 

Pedagogues’ Interpretative Repertoires and Ideological Dilemmas Regarding 

Children’s Participation in Swedish Leisure-time Centres. International Journal 

for Research on Extended Education, Volume 3/2015: 61-78. 

http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/20890/18232 

(Hämtad 2017- 03-08) 

Rönnerman, Karin. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på 

vetenskaplig grund. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Rönnlund, Maria. (2011). Demokrati och deltagande: elevinflytande i grundskolans 

årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Diss. Umeå: Umeå universitet 

Skolkommittén (1996). Inflytande på riktigt: om elevers rätt till inflytande, delaktighet 

och ansvar: delbetänkande. Stockholm 



28 

 

Skolverket (2016). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2014). Allmänna råd och kommentarer - fritidshem. Stockholm: 

Skolverket. 

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2016). Enkätboken. 5., [moderniserade och rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Westlund, Kristina. (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: en 

demokratididaktisk studie. Licentiatavhandling Malmö: Malmö högskola. 



1 

 

 

Bilagor 

Bilaga A 

 

Hej föräldrar! 

Jag heter Jenny Persson och jag läser sista terminen till lärare i 

fritidshem på Linneuniversitetet i Kalmar. Nu ska jag börja att skriva 

mitt examensarbete som är en form av ett utvecklingsarbete. Mitt syfte 

med det här utvecklingsarbetet är att få barnen mer delaktiga i vad som 

händer på fritidshemmet på eftermiddagarna.  

 

I mitt utvecklingsarbete har jag tänkt att genomföra intervjuer med 

barnen i mindre grupper. Jag tänker också filma och ta kort för 

dokumentation. Innan jag börjar göra det behöver jag ert tillstånd för att 

få göra det. 

Barnen kommer också att tillfrågas, deras deltagande är helt frivilligt och 

de har när som helst rätt att tacka nej. Barnets namn eller andra 

personliga uppgifter kommer inte att nämnas i själva arbetet. Bilder och 

filmer som jag ska visa upp kommer bara användas i mitt studiesyfte och 

kommer därför inte att sparas efter avslutat utvecklingsarbete.  

Om ni inte vill att ert barn ska vara med på bild/intervju/ film hör gärna 

av er till mig eller till personalen på fritids så jag vet om det innan jag 

börjar mitt utvecklingsarbete den 12/3, efter det kommer jag att börja 

med mitt utvecklingsarbete. Hör ni inte av er till någon av oss så antar 

jag att det inte är några problem. 

Tack på förhand! Jag ser fram emot att få göra mitt utvecklingsarbete 

tillsammans med era barn.  

Vid frågor får ni gärna kontakta mig via min mailadress  

XXXXXX 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Persson 

 

Ni kan också höra av er till Annika och Lotta om ni inte vill att ert barn 

ska delta. 
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Bilaga B 

Delaktighet (enkät) 

Flicka   Pojke  

 

1. Är det roliga aktiviteter på fritidshemmet? 

 

2. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på fritidshemmet?  

 

3. Hur tycker du att det är i matsalen vid mellanmålet?  

 

4. När lärarna bestämmer aktiviteterna är det? 
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