
  
 
 
 

Institutionen för  pedagogik, didaktik och psykologi  

 
 

Fritidsverksamhet efter barnens intressen? 
 

- Intervjustudie med personal och barn 

Andreas Liljeblad & Layal Tehini 
December 2009 

                                            Examensarbete B-nivå 15 hp 
Pedagogik   

Lärarprogrammet 
Handledare: Ingegerd Gudmundson 

Examinator : Mar ia Andrén 



 1

Liljeblad, Andreas & Tehini, Layal (2009): ” Fritidsverksamhet efter barnens intressen?” . 
Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
Högskolan i Gävle. 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om barnens intressen uppmärksammas av 
fritidspersonalen och i vilken utsträckning fritidspersonalen arbetar utifrån dessa. Syftet var 
även att undersöka om fritidspersonalen uppmärksammar barnens intressen, enligt barnen 
själva. Intervjuer har genomförts med fyra pedagoger och tio fritidsbarn på ett för oss känt 
fritidshem. Både personalen och barnen fick ge sina personliga svar på intervjufrågorna som 
bland annat innefattade dagens förutsättningar samt visioner för fritidsverksamheten. 
 
I resultatet framkommer att personalen försöker uppfylla barnens önskningar så gott det går. 
De försöker lyssna på barnen och barnen får komma med förslag på vad de vill göra. 
Personalen har som mål med verksamheten att den ska vara utformad efter barnens behov och 
intressen. Enligt personalens önskemål och vision för verksamheten är högre personaltäthet 
det stora problemet. 
 
De tio barnen förklarar att de har roligt på sitt fritidshem. De anser att de har stora 
valmöjligheter beträffande olika aktiviteter som de kan roa sig med. De upplever att 
kompisarna är det största intresset på fritidshemmet och att de får möjlighet att leka med dem. 
De flesta av barnen upplever att personalen lyssnar på dem, medan två hävdar att personalen 
inte lyssnar på dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Personaltäthet, fritidshem, barns intressen, fritidspersonal 
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1. Inledning 

 
Idag ska barnet, inom skolbarnomsorgen, vara i centrum och varje individs behov ska 
tillgodoses (Skolverket, 2009a). Kan då problem uppstå om inte personalen hinner med att se 
eller lyssna på alla? Enligt Skolverket, (2009a) har barngrupperna på fritidshemmen ökat de 
senaste 20 åren medan personaltätheten inte gjort detsamma. Skolverket visar att 1990 gick 
det ungefär 18 fritidsbarn per barngrupp och under år 2008 var det ungefär 35 fritidsbarn per 
barngrupp. Nästan en ökning med det dubbla. Skolverket påstår vidare att det finns en risk att 
kvaliteten inom fritidsverksamheten blir bristfällig och att en form av barnförvaring kan 
uppstå. Att fritidshemmen håller på att bli barnförvaring samt att personaltätheten inte alltid 
anpassas efter de behov som finns, varnar Skolverket (2009a) för. 
 
I Skollagen (1985:1100) står det att skolbarnomsorgen ska utgå från barns behov och 
intressen samt erbjuda barnen meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Krav och mål som är 
givna. Även i de Allmänna råden står det att ”barngrupperna skall ha en lämplig 
sammansättning och storlek och att verksamheten skall utgå från varje barns behov”  
(Skolverket, 2007, s. 17).  
 
Med de förutsättningar som pedagoger på fritidshem har idag förmår de uppmärksamma barns 
intressen? Läroplanen (Lpo94) skriver att pedagoger skall ” utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”  (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). 
Barnet skall vara i centrum och barnets intressen skall tillgodoses och pedagoger skall utgå 
från varje enskild individ och dess förutsättningar. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning, de senaste tre åren, har de redan stora 
barngrupperna ökat. Ökningen har resulterat i fler barn på de gemensamma ytorna och i de 
gemensamma rummen. Även iakttagelser att personaltätheten inte ökat i samma takt har 
gjorts. I de samtal och diskussioner med personalen framkommer behovet av ökad personal. 
 
Efter att ha analyserat Skolverkets rapport tillsammans med personalens erfarenheter 
framkommer att barngrupperna inte har en lämplig storlek och sammansättning som 
Skollagen kräver. Så frågan kvarstår. Går det att genomföra aktiviteter utifrån barnens 
intressen med dagens låga personaltäthet och stora barngrupper? 

 
2. Bakgrund 

 
I denna del redogörs tidigare forskning inom området samt delar av de allmänna råd och 
kommentarer som finns för fritidshemmet. Även beskrivs några begrepp. 

 
2.1 Allmänna råd för  fr itidshemmet 
 
Skolverket (2007) tar sin grund i läroplanen (Lpo94). De allmänna råden är 
rekommendationer till lagar och förordningar över hur fritidsverksamheten kan utformas. De 
riktar sig främst till personal som arbetar vid fritidshem och kommuner som ansvarar för 
bedömning av fritidshem. 
 
I de allmänna råden skrivs att kommunen ska anpassa gruppstorlek, personaltäthet och 
gruppsammansättning så att barnens behov och intressen tillgodoses. Verksamheten ska sträva 
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efter att se det unika hos varje barn, där det enskilda barnet är i centrum. En del av 
fritidshemmets uppdrag är alltså att erbjuda barnen en utvecklande, stimulerande och 
meningsfull fritid. Den ska vara varierad och utgå från barnens intressen och behov. 

 
2.2 Tidigare forskning 
 
Andersson (1987) har, i sin rapport för Eskilstuna kommun, genomfört intervjustudier med 
fritidsbarn om hur de tycker att fritidshemmet ska vara utformat samt vilka intressen de har. 
Han har fått fram att det allra viktigaste intresset hos barnen är att leka med sina kompisar. Att 
få sysselsätta sig med rörelseaktiviteter, spela sällskapsspel och cykla är andra intressen. Det 
är även något de gör på sitt fritidshem. Vidare skriver Andersson att fritidsbarnen inte vill ha 
omsättning på personal. De vill att personalen ska ha tid att leka med dem och finnas till 
hands när problem uppstår. Något som inte framkommer i rapporten är hur personaltätheten 
såg ut 1987. 
 
Flising, Lehes och Ljungvall (1996) har fått fram resultatet att barnen är positiva till fritids 
och att de överlag tycker att fritids är roligare än skolan. Det beror på att fritidsverksamheten 
är mindre vuxenstyrd och att de själva kan välja vad de vill sysselsätta sig med. Vidare i 
rapporten nämner de att barnen tycker att det var roligare med aktiviteter som de hade 
inflytande över. Forskarna drar slutsatsen att en viktig del i resultatet är kommunikationen 
mellan personal och barn. Lyssnandet var en viktig del för personalen. Barnen upplevde även 
att personalen lyssnade på dem när de kom med sina förslag. 
 
Waermö (2005) har även fått fram ett resultat som ger en positiv bild av fritidsverksamheten. 
I sin intervjustudie beskrivs att fritidspersonalen ger barnen chans och möjlighet att 
sysselsätta sig med vad de vill göra. Vidare redogörs hur personalen ser till barnens behov och 
hur de utformar verksamheten efter deras intressen. Barnen får även prova på aktiviteter som 
de utan fritidspersonalen annars hade gått miste om. 
 
Att fritidsverksamheten ska bygga på barns behov och intressen belyser Berg (2002). Han 
påstår även att barn ska få möjlighet att vara delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen. 
Barnen ska få vara med och bestämma vad som skall ingå i verksamheten. 
 
Pramling Samuelsson (2000) anser att pedagoger ska skapa kreativa miljöer för barn. 
Pedagoger ska vara delaktiga i barnens värld för att se deras behov och intressen. Hon påstår 
att först då kan miljöer skapas där barn utvecklas och erfar kunskap. 
 
I en studie har Johansson (1986) fått resultatet att pedagoger anser sig ha mer kvalitetstid med 
barn på morgonen och eftermiddagen. Eftersom det då är färre barn i verksamheten har 
pedagoger tiden att sitta ned och lyssna på barnen. Då kan de diskutera och samtala om vilka 
intressen barnen har och annat de vill berätta. Han påstår vidare att barnets tid med pedagoger 
ska leda till att pedagoger tar till sig av barnens intressen och styr verksamheten efter det. Att 
lyssna på barnet är en förutsättning för att bedriva verksamheten påstår Johansson (1986). 
Liknande resultat har även Johansson (2002) fått fram i en intervjustudie med två ur 
personalen på ett fritidshem. De menar att pedagoger måste lyssna för att visa ett intresse för 
barnen då barnet ska vara det centrala i verksamheten. En av pedagogerna i intervjustudien 
hävdar att när den vuxne visar intresse för det barnen vill göra, så sker något positivt mellan 
barn och pedagog. 
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Att lyssnandet är en stor del av arbetet inom skolbarnomsorgen hävdar Gislason och 
Löwenborg (2003). Lyssnandet skapar förutsättningar så att pedagoger kan ta till sig av barns 
intressen och behov. De påstår även att det blir enklare att forma en verksamhet om 
pedagogerna vet vad barnen vill och vad deras behov är. 

 
2.3 Vad är  fr itidshem? 
 
Arbetsstuga. Så löd tidigare benämningen på vad som idag är fritidshem. 1887 grundade Anna 
Hierta-Retzius den första arbetsstugan. Verksamhetens syfte var att utöva tillsyn över barnen 
istället för att de skulle driva omkring på gator och torg. Åldersgruppen var 7-16 år och 
personalen var yrkesverksamma människor som kopplade innehållet till industri och bruk. 
Efter skolan arbetade barnen exempelvis med att sy, laga skor, snickra och smida. Ett syfte 
med arbetsstugan, som hörs på namnet, var att barnen skulle lära sig olika hantverk som de i 
framtiden skulle ha nytta av i sina arbeten (Rohlin, 2000). 
 
Idag är fritidshemmet en pedagogisk verksamhet där högskoleutbildad personal arbetar. 
Fritidshemmets verksamhet ska komplettera skolan och ge stöd i utvecklingen samt erbjuda 
barn en meningsfull fritid (Skolverket, 2009b). Innehållsmässigt anses det att fritidshemmet 
ska ge barn kunskaper och erfarenheter som de normalt inte får i skolan. Fritidshemmets 
verksamhet ska ta tillvara på barns nyfikenhet. Verksamheten ska även vara rolig och 
stimulerande samt utgå från barns intressen och erfarenheter. I regel så samarbetar 
fritidshemmen med skolan idag vad gäller lokal, personal och den pedagogiska grundstapel 
som skolan står för (Skolverket, 2009b). 

 
2.4 Innemiljö och utemiljö 

 
En stimulerande och varierande inne- och utemiljö för lek och rörelse är viktig i det livslånga 
lärandet. Att få utmana sig själv och utforska miljön skapar erfarenheter och kunskaper 
(Nordin Hultman, 2004). 
 
Miljön ser olika ut på fritidshem men generellt kan liknelser göras. Gungor, sandlådor, 
klätterställningar, asfaltsplaner och gräsytor är vanligt. Andra exempel är hinderbanor och 
skogspartier där barnen kan få utforska miljön och erfara ny kunskap. Inomhus finns i regel 
olika sällskapsspel, byggmaterial, som lego och klossar och ritmaterial. Tv-spel av olika slag 
börjar även det bli allt mer vanligt som aktivitet. 

 
3. Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om barnens intressen uppmärksammas av 
fritidspersonalen och i vilken utsträckning fritidspersonalen arbetar utifrån barnen. Syftet är 
även att undersöka om fritidspersonalen uppmärksammar barnens intressen, enligt barnen 
själva. 
 
Frågeställning: 
 

- Hur uppfattar fritidspersonalen möjligheterna att arbeta utifrån barnens intressen med 
de förutsättningar som råder, i form av låg personaltäthet samt högt barnantal? 
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- Vilka visioner har fritidspersonalen för sin fritidsverksamhet med barnen? 
 
- I vilken utsträckning uppfattar barnen att fritidspersonalen lyssnar på dem? 

 
4. Metod 
 
I denna del redogörs hur frågorna till intervjuerna utformats samt den gjorda provintervjun. 
Även redogörs hur urvalet av informanter valts ut, tillvägagångssätt, etiska överväganden 
samt en beskrivning av datainsamlingsmetoden. 

 
4.1 Begreppsdefinition 
 
I studien benämns personalen för fritidspersonal och ibland enbart för pedagoger. Då 
personalen som intervjuas är fritidspedagoger och förskollärare, som arbetar på fritidshemmet 
användes samlingsnamnet fritidspersonal i studien och i viss mån ordet pedagog. 

 
4.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
Som metod för datainsamlingen har intervjuer genomförts med barn och personal. Trost 
(2007) hävdar att intervjuer ger breda och djupgående svar. Visionen med intervjuerna var att 
få ta del av personalens egna erfarenheter, känslor och åsikter om verksamheten. Valet att 
intervjua barnen var för att få deras perspektiv om deras intressen tillgodoses av personalen. 

 
4.3 Undersökningsgrupp och urval av informanter  
 
Undersökningsgruppen för studien är fritidspersonal och fritidsbarn på samma avdelning. Vi 
anser att det är viktigt att få två perspektiv, personalens och barnens, då det är de som finns i 
fritidsverksamheten. Fyra pedagoger och tio fritidsbarn intervjuades, då det var det antal som 
fanns att tillgå. Eftersom endast fyra pedagoger fanns tillgänglig för intervjun blev de 
undersökningsgruppen för studien. Att tio barn intervjuades var på grund av att föräldrarna till 
dessa barn samtyckte till att delta i studien. 

 
4.4 Intervjufrågornas utformning 
 
Till fritidspersonalen frågades direkt om de utformade verksamheten efter barnens intressen 
och i vilken utsträckning de sade sig uppmärksamma barnens intressen (se bilaga 4). Sedan 
kompletterades det med frågor om förutsättningar och visioner för fritidsverksamheten. Till 
den första frågan fanns följdfrågor om det ansågs behövas om inte de uttömmande svaren 
uppkom. Enligt Trost (2007) är det viktigt att bygga upp ett förtroende hos dem som ska bli 
intervjuade. Därför förbereddes frågorna noga och en fråga i taget ställdes. Vi tittade på dem 
vi talade med samt tänkte på vårt eget kroppsspråk. Trost (2007) anser att det är viktiga råd att 
tänka på vid intervjuer. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påstår att för en givande barnintervju ska 
intervjun äga rum i en lugn miljö. Viktigt är även att bibehålla ögonkontakten med barnen 
under intervjun. Vidare anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att tidpunkten är 
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viktig. Därför genomförde vi intervjuerna när barnen var som piggast. Efter lunchen och den 
följande lunchrasten var det bästa tillfället. Då hade barnet ätit och fått lekt av sig. Som 
frågeteknik mjukstartade vi intervjun med barnen. Frågor som exempelvis vad de tyckte är 
bäst respektive är sämst på fritids och om de har roligt där, inledde intervjun. Sist ställdes den 
viktigaste frågan för studien, om fritidspersonalen lyssnar på barnens önskemål (se bilaga 3). 

 
4.5 Provintervjuer  
 
Frågorna till fritidspersonalen har tidigare använts i en A-uppsats, skriven av oss. Då gick 
intervjuerna bra eftersom samtalet flöt på mellan intervjuaren och mottagarna. Samt så 
uppstod tillit och förtroende mellan båda parter. Det skapade i sig en harmonisk atmosfär och 
trygghet. Det som vi kommer att ändra på nu är att välja en bättre plats för intervjun. Vi blev 
då störda av en telefon som ringde. Eftersom intervjun gav bra underlag till A-uppsatsen så 
väljer vi att använda nästan samma frågor igen. Nu har vi även tagit del av Trost (2007) olika 
råd för att skapa förutsättningar för en bättre intervju. Dessa råd har nämnts under föregående 
rubrik. 
 
I en tidigare barnintervju har vi erfarit att förberedelser av frågorna är viktigt. Samt att 
frågorna är enkla och raka. I en tidigare A-uppsats intervjuade vi ett barn där vi ställde den 
viktiga frågan först. Barnet blev då osäkert och visste inte vad han skulle svara. Därför väljer 
vi nu efter att tagit del av Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) råd inför de kommande 
intervjuerna att mjukstarta med lättsamma frågor för att bygga upp förtroende och tillit. 

 
4.6 Tillvägagångssätt och utförande av intervjuerna 
 
Samtliga intervjuer med personalen och barnen ägde rum under höstlovet. Då det var färre 
barn på fritidshemmet ansåg vi tillsammans med personalen att det var ett perfekt tillfälle. 
Personalen hade då tid att gå ifrån fritidsverksamheten. De tio barn vi intervjuade var barn 
som vi hade fått godkännande av föräldrarna. De befann sig även på fritidshemmet under 
höstlovet. 

 
4.6.1 Barnintervju 

 
Trost (2007) hävdar att en person bör intervjua en person åt gången. Han påstår att två som 
intervjuar kan skapa en slags maktkänsla gentemot den som blir intervjuad och risken blir att 
svaren inte blir trovärdiga. Därför valde vi att dela upp oss och intervjuade fem barn vardera, 
totalt tio barn. Intervjuerna ägde rum samma dag på höstlovet.  
 
Vi satt i ett avskilt rum, med en soffa och ett bord, eftersom vi inte ville bli störda av övriga i 
verksamheten. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) anser att intervjun ska vara i en 
lugn miljö. Det är även något som Trost (2007) belyser. 
 
Enkla och raka frågor hade utformats till barnen (se bilaga 3). Målet var att få en enkel och 
flytande intervju. Barnen förstod de frågor vi ställde och de svarade direkt. Barnen fick tid på 
varje fråga för att själv komma med sitt eget svar. Vi hjälpte dem inte med svaren utan de fick 
svara med egna ord. Intervjuerna ägde rum efter lunchen samt efter den följande uterasten. 
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Trost (2007) anser att det är bättre att göra korta intervjuer med barn då barnens tålamod inte 
alla gånger är den bästa. Därför planerades det att intervjuerna skulle ta mellan fem och tio 
minuter. 

 
4.6.2 Personalintervju 
 
Som beskrivet så ägde alla intervjuerna rum under samma dag på höstlovet. Vi hade bokat in 
tid med personalen då de tyckte att det var den bästa tidpunkten. Då det var färre barn på 
fritidshemmet under lovet så hade personalen tid att gå ifrån verksamheten. Även här hade vi 
utformat enkla och raka frågor (se bilaga 4). 
 
Eftersom vi ville ha så korrekta och fylliga svar som möjligt så ställde en av oss frågorna och 
en den andra antecknande. Då vi inte hade någon teknisk utrustning tillhands så valde vi detta 
alternativ. Trost (2007) påstår att pressen inte är lika stor när intervjuer genomförs med vuxna 
som när man intervjuar barn. Därför deltog vi båda vid intervjuerna med personalen. 
 
Vi använde oss av samma rum, med en soffa och ett bord, som vid barnintervjuerna. Vi blev 
inte störda någon gång så vi kunde koncentrera oss på uppgiften.  
 
En fråga åt gången ställdes och vi avbröt inte heller den vi intervjuade. Vi hade kommit 
överens med varandra att inte lägga oss i personalens svar med våra åsikter utan vi var ute 
efter deras personliga åsikter. Vi försökte tänka på kroppsspråk och att ha ögon kontakt med 
den vi intervjuade vilket, enligt Trost (2007), ger ett förtroende. Intervjuerna med de fyra i 
fritidspersonalen tog ungefär 15-20 minuter per person. Att vi behövde den tiden hade vi 
informerat om när vi bokade in tider med personalen. När vi bokade in tider förklarade vi 
även att de inte skulle få ta del av frågorna i förväg därför att vi ville få svaren direkt och 
spontant. Efter varje intervju diskuterades svaren eftersom allt då var som färskast i minnet. 

 
4.7 Bearbetning av insamlat mater ial 
 
För att få en tydlig överblick över barnen så sorterades deras svar efter kön och ålder. Sedan 
analyserades fråga efter fråga. En fråga i taget bearbetades för att se de olika barnens svar 
tydligt. Vid bearbetningen av frågorna så skrev vi först ned fråga ett därefter barnens svar. 
Barnen namngavs barn 1 F-8, barn 2 P-7 o.s.v. där F står för flicka och P för pojke. Den 
efterföljande siffran är barnets ålder. Efter det så skrevs varje barns svar ihop i en 
sammanhängande text för att få en överblick över intervjun ur det perspektivet. I resultatet 
redogörs barnens svar under varje fråga som egen rubrik. 
 
Under bearbetningen av personalens svar så namngavs först varje pedagog med P-1, P-2, P-3 
och P-4 samt deras yrkesbenämning fritidspedagog respektive förskollärare. Det gav en tydlig 
översikt. Sedan skrev vi ned fråga ett och varje pedagogs svar under frågan. Så gjorde vi även 
vid de övriga frågorna. Därefter skrevs varje intervju som en sammanhängande text för att se 
resultatet ur ett helhetsperspektiv. I resultatet redogörs personalens svar under varje fråga som 
egen rubrik. 
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4.8 Etiska övervägande 
 
Personalen och föräldrarna till barnen fick ett informationsbrev där syftet med 
undersökningen beskrevs (se bilaga 1 och 2). Informationen om förutsättningarna för 
deltagandet i studien utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2009) och de fyra 
huvudkraven förklarades. När det gäller informationskravet har informationsbrevet upplyst 
om villkoren för intervjun, att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Då 
barnen är under 15 år krävs ett samtyckeskrav. För att få intervjua barnen ska föräldrarna ha 
informerats om detta och föräldrarnas godkännande innan en intervju genomförs ska finnas. I 
informationsbrevet upplystes att alla svar kommer att behandlas med sekretess enligt 
konfidentialkravet. Det innebär att ingen utomstående kan ta del av svaren och de som deltar i 
undersökningen kommer att förbli anonyma. Avslutningsvis i informationsbrevet belystes 
nyttjandekravet. Det innebär att svaren endast kommer att användas i denna studie. 

 
4.9 Validitet och tillför litlighet 
 
Generellt kan sägas att validitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på hur väl man mäter det man 
vill mäta. Enligt Stukat (2005) är det viktigt att frågeställningarna är väl fokuserade och 
formulerade på ett sätt så att de inte ska kunna missförstås. Intervjufrågorna bör vara enkla 
och anpassade efter vilka som blir intervjuade (Stukat, 2005). I frågorna har strävan varit att 
vara tydliga i språket. Då vi är två personer som genomfört studien har vi kunnat bolla tankar 
och idéer mellan varandra och all data har diskuterats. 

 
5. Resultat 
 
Vilka uppfattningar har fritidspersonalen när det handlar om barnens intressen och hur dessa 
uppmärksammas? Hur ser barnen på sin fritidsverksamhet? Vilka önskemål har de på 
aktiviteter? Finns det likheter och skillnader mellan fritidspersonalens och barnens svar?  
 
5.1 Resultat från barnsamtalen 
 
Vi har valt att redovisa resultatet under de frågor vi ställt som egna rubriker samt en kort 
sammanfattning. Frågorna är: Har du roligt på ditt fritidshem? Vad är det bästa på ditt 
fritidshem? Vad är det sämsta på ditt fritidshem? Vad önskar du skulle finnas på ditt 
fritidshem som nu inte finns? Lyssnar personalen på vad du vill göra på ditt fritidshem? 

 
5.1.1 Har  du roligt på ditt fr itidshem? 
 
Genomgående för samtliga tio barn är att de har roligt på sitt fritidshem. Ett barn tycker att det 
roligaste är att leka fritt med sina kompisar och att det inte är lika styrt som skolan. 
Ytterligare fem barn säger att det roligaste är att leka med sina kompisar och att de har många 
saker att välja bland. Andra aktiviteter som barnen tycker om att göra är rita, måla, spela spel, 
spela tv-spel, leka med kulbanan och bygga lego. Två av barnen säger även att spela fotboll är 
roligt och det får de göra när de vill under dagen på fritidshemmet. 
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5.1.2 Vad är  det bästa på ditt fr itidshem? 
 
Att vara ute samt gunga och klättra tycker ett av barnen, är det bästa på fritids. Fem av barnen 
tycker att det bästa är att kunna leka med sina kompisar med det som de vill göra just då. 
Exempel på det är att spela fotboll och leka jaga. Ett annat barn tycker att spela Guitar Hero 
på playstation är absolut det bästa med fritidshemmet. De övriga tre barnen tycker att flera 
saker stämmer in på vad som är bäst på fritids. Att titta på film, rita, bygga lego och spela spel 
är deras svar på frågan. 

 
5.1.3 Vad är  det sämsta på ditt fr itidshem? 
 
Ett av barnen menar att allt utom att spela fotboll och titta på film är sämst med fritids. Två 
barn anser sig inte tycka att något är sämst. Att gå till skolan på morgonen efter att varit på 
fritids tycker två barn är tråkigt. De vill hellre vara kvar och leka med varandra. Fyra av 
fritidsbarnen menar att ibland är det bråkigt och att flera barn springer omkring och skriker. 
De anser att de då blir störda när de leker med något annat. Två av barnen upplever även att 
emellanåt finns inga kompisar att leka med, samt att då och då låter inte några barn andra barn 
vara med och leka. Ett barn tycker helt enkelt att spela dator är det sämsta. 

 
5.1.4 Vad önskar  du skulle finnas på ditt fr itidshem som nu inte finns? 
 
Önskningarna hos barnen är flera och fantasirika. Pingisbord, maskeradkläder för teater och 
att man får ta med sig egna djur och åka skateboard är några önskningar. Några andra barn 
vill att fotbollsplanen ska vara mer som en gräsplan och att det skulle finnas en trädkoja. Djur, 
mer pyssel och lego längtar barnen efter. Ett av barnen vill ha fler vuxna på fritids som kan 
hjälpa till med olika saker. Han får inte den hjälp han vill ha. 

 
5.1.5 Lyssnar  personalen på vad du vill göra på ditt fr itidshem? 
 
Hälften av barnen berättar att de upplever att personalen lyssnar på dem när de vill göra något. 
Medan två tycker att de bara lyssnar ibland. De beskriver att personalen lyssnar 50/50. 
 
De återstående två barnen tycker att personalen inte lyssnar alls på dem. 
 

Nej, de har inte tid. De säger bara ” vänta en stund, jag kommer snart, vi gör det efter 
rasten”  men det blir ingenting med det. 

 
Nej, de bara skriker och är stränga. 

 
De sex barn som upplever att personalen lyssnar på dem påstår även att personalen är snälla 
och roliga. Ett av barnen anser att om hon frågar om hon får leka med vad hon vill, så säger 
personalen att det får hon. Ett annat barn berättar att hon själv får bestämma om hon vill vara 
ute eller inne och leka. Samt att hon får välja det hon vill sysselsätta sig med just för stunden. 
Ett barn upplever att några i personalen säger en sak, medan några säger något annat. Hon 
säger att fritidspersonalen ibland säger olika saker om en och samma sak. Några av barnen 
förklarar att på morgonen och eftermiddagen lyssnar personalen mer på dem. Barnen påstår 
att det beror på att det är färre barn på fritids då och att personalen därför har mer tid för dem. 
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5.1.6 Sammanfattning 
 
Samtliga av de tio barnen säger sig ha roligt på sitt fritidshem. De har en stor valmöjlighet på 
olika aktiviteter som de kan roa sig med. Flera av barnen upplever att kompisarna är det 
största intresset på fritidshemmet och att de får möjlighet att leka med dem. De är även nöjda 
med det utbud som finns. Rita, måla och spela spel är återkommande svar. Det bästa är att 
leka med kompisar och det sämsta är att gå till skolan. Barnen önskar sig mer material till 
pyssel och mer lego att bygga med. En trädkoja, en gräsplan och en skateboardramp är även 
det önskningar hos barnen. De flesta av barnen upplever att personalen lyssnar på dem, när de 
vill göra något. Två tycker däremot att personalen inte lyssnar på vad de vill göra som 
aktivitet på fritidshemmet. 

 
5.2 Resultat från personalsamtalen 
 
Vi har valt att redovisa resultatet under de frågor vi ställt som egna rubriker samt en kort 
sammanfattning. Frågorna är: Utformar ni verksamheten efter barnens intressen? Vad gör ni 
för att barnen ska trivas på ert fritidshem? Anser ni att ni har tillräckliga förutsättningar för 
att göra det bästa för barnen på fritids? Vad är er vision/önskan för en väl utformad 
fritidsverksamhet? 

 
5.2.1 Utformar  ni verksamheten efter  barnens intressen?  
 
En i personalen påstår att många barn inte vill gå hem på grund av att det finns aktiviteter som 
de tycker om. Hon säger även att det finns material framme som passar barnen. Vidare påtalar 
hon att hon ger barnen tid att vara med sina kompisar, då det är barnens stora intresse. Som 
avslutning anser hon att hon försöker uppfylla barnens önskningar så gott det går, men 
personalbrist och stora barngrupper gör det svårt.  
 
En annan pedagog säger att hon egentligen aldrig frågat barnen om vad de vill göra, men 
påstår att personalen på fritids försöker att erbjuda olika aktiviteter som barnen tycker om. 
Annars säger hon att tidsbrist och för många barn är en anledning till att hon inte hinner med 
att lyssna på samtliga barn. 
 

De lugna glöms tyvärr bort och den mesta tiden går åt till konflikthantering. 
 
En tredje pedagog säger att hon försöker lyssna på barnen och att de får komma med förslag 
med vad de vill göra, men menar samtidigt att det är svårt med dagens förutsättningar. 

 
Lite personal och för stora barngrupper är de stora problemen för vår verksamhet. 

 
En annan i personalstyrkan säger att de planerar utifrån barnens behov. Han tycker sig även 
lyssna på dem och de får vara med och planera verksamheten. Han anser att kompisarna är 
den viktigaste delen och menar att alla har någon att vara med. 

 
Barnens största behov och intresse är att få leka med sina kompisar. Det tycker jag att 
vi uppmärksammat och alla har någon att vara med. Men vi missar nog mycket som 
barnen skulle vilja göra här på fritids. 
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5.2.2 Vad gör  ni för  att barnen ska tr ivas på er t fr itidshem? 
 
En pedagog berättar att de arbetar med trygghet både i skolan och på fritids. Hon säger att 
regler och rutiner finns, samt ett fritidsråd som lyssnar på eleverna. Annars gör hon det 
vanliga som enligt henne är att ta tag i eventuella problem och hjälpa till att reda ut konflikter. 
 
Målet med verksamheten är att den ska vara utformad efter barnens behov och intressen. Det 
leder till att de trivs, berättar en pedagog. Barnen ska uppleva tiden på fritidhemmet som 
meningsfull. Men så fungerar det inte då de är för lite personal och för stora barngrupper. 
Ibland känns det som barnpassning, avslutar en pedagog. 
 
Ytterligare en i personalen anser och upplever att de flesta trivs på fritids. Hon påstår att 
barnen har valmöjlighet att pyssla, att vara ute, måla, spela spel och leka med kompisarna. 
Vilket i sig medför att barnen trivs. 
 

Det är vikigt att de får vara med sina kompisar. De är barnens största intresse och det 
skapar känslan att de trivs hos oss. 

 
5.2.3 Anser  ni att ni har  tillräckliga förutsättningar  för  att göra det bästa för  barnen på 
fr itids? 

 
En i personalen anser att de lugna och de tysta barnen får för lite uppmärksamhet. 
 

Mer tid och resurser behövs alltid. Det skulle behövas minst en till heltidare för att man 
ska hinna med och kunna prata med varje barn. Problemet med för lite personal och 
för stora barngrupper är ofta hinder. 

 
De övriga intervjupersonerna påstår samma sak. För stora barngrupper och för lite personal 
tillsammans med lite planeringstid är problemet.  
 

Ibland blir det förvaring av barn i stället för meningsfull verksamhet. 

 
5.2.4 Vad är  er  vision/önskan för  en väl utformad fr itidsverksamhet? 

 
Visionen och önskemålen är många hos personalen. Samtliga önskar mer personal. De hävdar 
då att de kan erbjuda andra aktiviteter än de vanliga som är att rita och måla samt spela spel. 
Mindre barngrupper och mer resurser för de barn som är i behov av särskilt, är personalen 
eniga om. Mer tid för verksamhetsplanering och vård av materialet ingår även det i 
personalens visioner. 
 

Min vision är att vara positiv och se möjligheter istället för hinder. Jag skulle vilja 
hinna med att se varje barn efter sina förutsättningar. 

 
Personalen har även önskemål om lokalerna. Lokaler enbart för fritidsaktiviteter önskar 
samtliga. Större lokaler så att barnen inte springer in i varandra så att konflikter uppstår, 
berättar en pedagog är önskvärt. Att kunna utnyttja idrottshallen för exempelvis innebandy 
och fotbollsmatcher samt lära ut lite dans, önskar sig en. Utveckla utemiljön på skolgården så 
den blir mer lockande för barnen, tycker en annan behövs. 
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Föräldrar som har större insikt i vår verksamhet så att vi kan samarbeta bättre önskar 
jag mig. 

 
5.2.5 Sammanfattning 
 
Personalen försöker uppfylla barnens önskningar så gott det går men personalbrist och stora 
barngrupper gör det svårt. De försöker lyssna på barnen och att de får komma med förslag på 
vad de vill göra. En pedagog påstår att hon egentligen aldrig frågat barnen om deras intressen. 
Men menar samtidigt att personalen försöker att erbjuda barnen olika aktiviteter.  Personalen 
har som mål med verksamheten att den ska vara utformad efter barnens behov och intressen. 
De menar att barnen ska uppleva tiden på fritidhemmet som rolig och trivsam. Återigen så 
skapar personalbristen problem för dem att uppfylla det målet. Personalens önskemål och 
vision för verksamheten är mer personal, resurser till de barn som är i behov av särskilt stöd 
och mer tid för planering och materielvård. 

 
6. Diskussion 
 
I detta avsnitt redogör vi för en kort metoddiskussion samt diskussion om resultatet. Som 
avslutande del beskrivs en del om framtida och fortsatt forskning. 

 
6.1 Metoddiskussion 
 
Att barnens tålamod inte alla gånger är det bästa fick vi erfara. Efter sista frågan ville samtliga 
tio barn springa iväg direkt och leka med de övriga barnen på fritidhemmet, även då vi följde 
det råd som Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) belyste vad gäller att välja en bra 
tidpunkt. Efter lunchen och lunchrasten så blev barnen ivriga att leka direkt efter vi ställt vår 
avslutande fråga. Om vi skulle ha haft flera lättsamma frågor, innan den viktigaste frågan för 
studien, så skulle förmodligen barnens tålamod ha brustit tidigare. Om resultatet då blivit 
annorlunda går endast att spekulera i. 
 
Till en början var vi inne på enkäter, men då det ger breda och inte djupgående svar valde vi 
bort det som metod. Istället valde vi intervjuer till personalen eftersom de ger de djupa svar 
som önskades. Intervjuerna med personalen fungerade som vi förutsade. Eftersom vi valde ett 
rum avskilt från verksamheten blev vi inte störda. Att vi använde oss av Trosts (2007) råd 
gjorde oss trygga samt skapade tillit och förtroende mellan samtliga parter. Då vi saknade 
teknisk utrustning för inspelning av intervjuerna blev alternativet att en av oss antecknade när 
den andre av oss intervjuade. Att genomföra det som ett metodmoment fungerade för oss väl. 
Vi fick de fylliga och djupgående svar som var vårt mål. 
 
Eftersom vi haft två perspektiv på studien, fritidspersonalens och fritidsbarnens, så har vi fått 
fram ett resultat som speglar två sidor. Det som kan diskuteras är antalet individer som ingick 
i studien. Fler intervjupersoner än fyra i personalen och tio barn hade kunnat bekräfta 
resultatet tydligare. Kanske hade fler liknande åsikter stärkts, alternativt att helt andra åsikter 
framkommit. Med det vill vi poängtera att resultatet endast kan styrkas till verksamheten på 
vårt valda fritidshem. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Det finns skillnader i vår studie, där fritidsverksamheten kan uppfattas som något negativ, mot 
vad den tidigare forskningen har fått fram. I den tidigare forskningen är resultatet om 
fritidsverksamheten positiv. Anmärkningsvärt är att forskning finns från 1980-talet och 2000-
talet. Som tidigare benämnt har barnantalet nästan fördubblats från 1980-talet och fram till 
idag. Så det innebär att verksamheten då och nu har olika förutsättningar. Även om inte 
personaltätheten ökat i takt med barnantalet går det, med hänvisning till den tidigare 
forskningen, att skapa en positiv fritidsverksamhet. 
 
Gislason och Löwenborg (2003) hävdar att lyssnandet skapar förutsättningar så att personalen 
kan ta till sig barns intressen och behov. De anser att det då blir enklare att utforma 
verksamheten. I resultatet av vår undersökning framkommer det att personalen hävdar att den 
stora barngruppen gör det svårt för dem att hinna med varje barn och att lyssna på dem. Även 
om flertalet av barnen upplever att personalen lyssnar på dem och ger dem alternativ på 
fritidsaktiviteter upplever inte personalen detta. Om vi lyckades med bedriften att intervjua de 
barnen som personalen hinner med, går endast att spekulera i.  
 
Att lyssna på barnen för att lära känna dem samt att få vetskap om vad de tycker är roligt att 
sysselsätta sig med är för pedagoger en viktig del. Det redogör Flising, Lehes och Ljungvall 
(1996) för. I deras forskning påstår de att kommunikationen mellan pedagoger och barn är 
viktigt. I resultatet framkommer det att personalen lyssnar en viss del på barnen, men inte 
ständigt som barnen önskar sig. Att lyssna på barnet är en förutsättning för att bedriva 
verksamheten påstår Johansson (1986). Liknande resultat har även Johansson (2002) fått fram 
i en intervjustudie. Han anser med stöd av resultatet att pedagoger måste lyssna för att visa ett 
intresse för barnen då barnet ska vara det centrala i verksamheten. Det finns forskning som 
tydligt visar att lyssnandet är en central del för att ta del av barnens intressen. Att personalen 
på fritidshemmet inte anser sig ha tid att lyssna på alla barn beror på de stora barngrupperna 
som nu råder samt den låga personaltätheten, enligt dem själva. I barnens resultat vill de att 
personalen ska lyssna mer på dem får att ta del av vad barnen vill sysselsätta sig med. Både 
personalen och barnen har, enligt resultatet, uppmärksammat att i lyssnandet finns brister. 
 
I personalens vision finns önskemål och behov av mer personal. Personalen anser att det 
medför i sig mer tid med varje barn. Diskussionen om tid är i sig intressant för tid är det enda 
vi har. Johansson (1986) påstår att barnets tid med pedagoger ska leda till att pedagoger tar till 
sig barnens intressen. Personalen förklarar att de inte har tid med varje barn. Ändå 
framkommer det i resultatet att personalen ger barnen tid att leka med sina kompisar. Enligt 
barnen är det kompisarna som är det viktigaste intresset på fritidshemmet. Att kompisar är ett 
viktigt intresse hos barn har även Andersson (1987) fått fram i sin studie. I Anderssons 
undersökning framkommer det att barnen vill att personalen ska ha tid för dem och finnas till 
hands när problem uppstår. Samma behov och intresse finns i barnens önskningar idag, enligt 
vårt resultat. I resultatet framkommer det att ett av barnen önskar sig mer personal på 
fritidshemmet som kan hjälpa till när problem uppstår. En återkoppling till det blir att 
personalen inte hinner med detta, enligt personalen själva, på grund av den låga 
personaltätheten och stora barnantalet. 
 
Barnen har förklarat i resultatet att på morgonen och på eftermiddagen har fritidspersonalen 
mer tid för dem. Barnen hävdar att då lyssnar de fullt ut och kan sitta ned med dem och 
samtala. Att det kan vara så har även Johansson (1986) fått fram i sin studie att då finns det tid 
att diskutera med varandra om intressen och behov. 
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Det övergripande resultatet är att personalen inte är nöjda med sin situation. Personal, 
barnantalet och tid är tre återkommande faktorer i intervjuerna. Ändå finns forskning som 
visar annat. Waermö (2005) har i sitt resultat fått fram en bild som ger en positiv bild av 
fritids. I sin undersökning redogör hon hur personalen ser till barnens behov och utformar 
verksamheten efter deras intressen där även problem med stora barngrupper och låg 
personaltäthet finns. Även barnen har märkt av den låga personaltätheten då de inte får den 
hjälp de behöver i olika situationer. Resultatet redogör att barnen påstår att ofta får de vänta 
för att personalen inte har tid med dem, men att de ända har roligt på fritidshemmet. 
 
Under intervjuerna upplevde vi tendenser till en uppgivenhet från personalen. En i personalen 
förklarade att hon egentligen aldrig frågat eller lyssnat på vilka barnens intressen och behov 
är. Övriga i personalen yttrade att de försöker uppfylla barnens önskningar så gott det går. 
Samtidigt hävdar de att dagens förutsättningar gör det svårt. Trots denna tendens till 
uppgivenhet har personalen som mål att utforma verksamheten efter barnens intressen och 
behov som läroplan (Lpo 94) och de allmänna råden (Skolverket, 2007) beskriver. Att 
insikten ändå finns trots de problem som råder ger känslan att de vill påverka och förändra 
sina och barnens förutsättningar inom verksamheten. 
 
Berg (2002) belyser att fritidsverksamheten ska bygga på barnen. Personalen ska även vara 
delaktiga i den demokratiska beslutande processen. Detta stärks även av Johansson (1986). 
Han hävdar att det ska vara barns behov, intressen och initiativ som ska styra verksamheten. 
En förutsättning för att ta del av barnens intressen är att vara aktiva med barnen och anpassa 
aktiviteter till deras behov som finns idag. Pramling Samuelsson (2000) redogör för detta där 
hon anser att pedagoger ska vara delaktiga i barnens värld för att få vetskap om deras 
intressen och behov. 
 
Det intressanta svaret från ett fritidsbarn om vad den saknar på fritids är fler vuxna som kan 
hjälpa till med olika saker. Att barn märkt en avsaknad av pedagoger som ska finnas tillhands 
borde vara en varningssignal för de politiker som styr nedskärningar av personal på 
fritidshemmen. 
 
Även om personalen inte upplever sig hinna med samtliga barn och deras behov så upplevde 
vi att barnen ändå trivs och har roligt på fritidshemmet. Barnen har flera aktiviteter att välja 
mellan, samt så upplever barnen att personalen som regel lyssnar på dem. 
 
De svar som resultatet har fått fram kan sammanfattas med att mer personal behövs. Det är för 
stora barngrupper så att fritidspersonalen inte hinner med att uppmärksamma alla barnen, 
enlig dem själva. Även barnen har märkt av den låga personaltätheten. Ett barn vill att fler 
vuxna ska finnas tillhands och hjälpa till vid olika situationer. 

 
6.3 For tsatt forskning 
 
Diskussionen om planeringstiden har frambringat ett intresse hos oss för en fortsatt forskning. 
Vid flera tillfällen, under vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi varit närvarande vid 
planering med fritidspersonalen. Den största delen av planeringen handlar inte om barnen och 
verksamheten. Istället har de fikat, gjort personliga ärenden samt diskuterat hur vikarier ska 
täcka verksamheten under ledighet. Självklart är det viktigt att diskutera vikariefrågan. Vi 
ställer oss frågande om det ska diskuteras varje planering. Kanske skulle det vara positivt att 
utnyttja barnens stora intresse kompisar, att planera och utforma verksamheten från det. 
Kanske kan personalen planera att barnen själva får visa varandra sina intressen och ge dem 
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en roll i det hela. Därför anser vi att det skulle vara intressant att forska vidare om vad 
personalen planerar och hur de använder sin planeringstid för verksamheten. 

 
6.4 Avslutande ord 
 
I de intervjufrågor vi ställt framkommer det att barnen har aktiviteter som ser likadana ut varje 
dag. Det stora intresset som är genomgående för barnen är att det roligaste med fritidshemmet 
är att umgås med kompisarna. Det har personalen erbjudit barnen tid för, vilket är bra, men de 
aktiviteter som barnen önskar sig finns det mer att bidra till. I sammanfattningen av resultatet 
framgår det tydligt vad barnen önskar sig mer av för att skapa sig nya aktiviteter. Det 
materiella är i barnens önskan viktigt. Flera barn ser gärna exempelvis nya gungor och 
trädkojor som aktivitet på fritidshemmet. 
 
Efter att ha analyserat frågorna och svaren och ställt dem mot studiens problemområde anser 
vi oss uppnått vårt syfte. Syftet var att undersöka om barnens intressen uppmärksammades av 
fritidspersonalen. I vilken utsträckning fritidspersonalen arbetade utifrån barnen och om 
fritidspersonalen uppmärksammade barnens intressen, enligt barnen själva. 
 
Vi hävdar att en förutsättning för att ta del av barnens intressen är att vara aktiva med barnen 
och anpassa aktiviteter till deras behov som finns idag. Genom att vara delaktiga med barnen 
och planera för den tid som finns så kan vi lyckas. Så fastnar fritidspersonalen idag i olika 
strukturer och rutiner, samt mönster och traditioner som det en gång var? Då med färre barn, 
mer personal och tid i verksamheten som gick att planera på annorlunda sätt. Gör detta det 
svårt för dem att ta del av barnens intressen? Kanske måste fritidspersonalen acceptera att 
förutsättningarna för fritidsverksamheten förändrats och att det nu är fler barn per pedagog. Vi 
vill påstå att det är de som arbetar i verksamheten, de som kan förändra den. 
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Informationsbrev till föräldrar  
 
Hej! 
 
Inom lärarprogrammets avslutande kurs, vid Högskolan i Gävle, följer examensarbetet. Syftet 
med vårt arbete är att undersöka i vilken utsträckning fritidspersonalen arbetar utifrån 
barnens intressen. 
 
I undersökningen kommer vi intervjua några av barnen för att ta del av deras åsikter. Om du 
som förälder vill att ditt barn ska delta eller inte delta i undersökningen ber vi dig att fylla i 
talongen nedan. Undersökningen är frivillig och medverkan kan avbrytas. Alla svar i 
undersökningen kommer att behandlas med sekretess och kommer endast att ingå i vårt 
examensarbete. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna. Tack för er medverkan! 
 
Blivande fritidspedagoger: Andreas Liljeblad, 0739686445,  

plu06aeo@student.hig.se 
Layal Tehini, 0704191335,  
hK05lti@student.hig.se 

Handledare:   Ingegerd Gudmundsson, ign@hig.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, mitt barn får  bli intervjuad!    

 
Nej , jag vill ej  att mitt barn blir  intervjuad! 

 
 
________________________________  ________________________________ 
Underskrift    Barnets namn 
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Informationsbrev till fr itidspersonal 
 
Hej! 
 
Inom lärarprogrammets avslutande kurs, vid Högskolan i Gävle, följer examensarbetet. Syftet 
med vårt arbete är att undersöka i vilken utsträckning fritidspersonalen arbetar utifrån 
barnens intressen. 
 
I vår undersökning, som är frivillig att delta i, kommer vi att intervjua er i personalen för att ta 
del av era åsikter och erfarenheter. Er medverkan är viktig för oss och ger undersökningen ett 
brett underlag att arbeta vidare med. Alla svar kommer att behandlas med sekretess och 
användas endast i vårt examensarbete. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna annars hör vi av oss inom kort. Tack för er 
medverkan! 
 
Blivande fritidspedagoger: Andreas Liljeblad, 0739686445,  

plu06aeo@student.hig.se 
Layal Tehini, 0704191335,  
hK05lti@student.hig.se 

Handledare:   Ingegerd Gudmundsson, ign@hig.se 
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Fr itidsbarnen: 
 
 

1. Har du roligt på ditt fritidshem? Varför? Varför inte? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vad är det bästa på ditt fritidshem? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vad är det sämsta på ditt fritidshem? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vad önskar du skulle finnas på ditt fritidshem som nu inte finns? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lyssnar personalen på vad du vill göra på ditt fritidshem? Hur? 
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Fr itidspersonal: 
 
 

1. Utformar ni verksamheten efter barnens intressen? Varför? Varför inte? 
Hur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vad gör ni för att barnen ska trivas på ert fritidshem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anser ni att ni har tillräckliga förutsättningar för fritidsverksamheten? 
Varför? Varför inte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vad är er vision/önskan för en väl utformad fritidsverksamhet? Finns det 
hinder för det eller är det genomförbart? 


