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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att ge en ökad förståelse för det fria skapandet i fritidshemmet som 

lärandeprocess. För att nå detta syfte utformade jag tre frågeställningar gällande 

fritidspedagogers uppfattning kring; det fria skapandets betydelse för elevernas lärande, vilka 

möjligheter de har att arbeta med det fria skapandet i fritidshemmet, vilka möjligheter de har 

att utveckla det fria skapandet i fritidshemmet. Metoden jag har använt mig av är kvalitativa 

intervjuer. Jag har intervjuat sex stycken verksamma fritidspedagoger i samma kommun. I 

resultatet framkommer det att det fria skapandet har en stor betydelse för utvecklingen av 

elevers praktiska och kognitiva färdigheter. De flesta intervjupersonerna önskar dock bättre 

lokaler för skapande och känner att stora barngrupper och få pedagoger påverkar deras 

möjligheter att arbeta med det fria skapandet negativt.  

 

Nyckelord: skapande, fantasi, fritidspedagog, fritidshem, lärande. 



 

 

Förord 

Jag vill tacka alla som ställt upp och medverkat i min studie. Det är tack vare er som denna 

studie har varit möjlig. Jag vill även rikta ett stort tack till mina studiekamrater Marie 

Isaksson och Elisabet Blomquist som stöttat mig när ljuset i tunneln har känts avlägset. 

Slutligen vill jag även tacka min handledare Steffan Lind som ägnat sin jul åt att läsa mitt 

examensarbete och varit väldigt hjälpsam med goda råd och snabba svar under arbetets gång. 

Tack!  
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1. Inledning 

Jag har många gånger mött människor som inte riktigt verkar vara insatta i vad man gör i 

fritidshemmet. Ofta har jag mötts av påståenden som ”fritids, där leker man väl bara med 

barnen?”. Jag får då försöka förklara fritidspedagogens uppdrag i korthet, vad vi arbetar med 

på fritidshemmet samt syftet med vårt arbete. Jag har även mött föräldrar på min 

verksamhetsförlagda utbildning som verkar ha samma oförståelse. Meningar som ”Jaha, sitter 

ni bara här och ritar nu igen!?” har jag hört flera gånger.  

Skolan och fritidshemmet förväntas ge eleverna olika kunskaper och erfarenheter och 

kompletterar därmed varandra. På fritidshemmet finns större utrymme för kreativt arbete, 

praktiska och estetiska moment, än på de målstyrda lektionerna under skoltid. Som blivande 

fritidspedagog tycker jag att det är intressant att se till det informella lärandet, hur elevernas 

lek och skapande är en lärandeprocess. Bild har alltid varit ett stort intresse, därför har jag valt 

att avgränsa mig till det informella lärandet inom detta område, med andra ord det fria 

bildskapandet.  

Detta examensarbete ska förhoppningsvis ge en ny inblick i hur viktigt det fria skapandet i 

fritidshemmet är för elevernas lärandeprocess.   
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2. Syfte 

Jag vill genom detta arbete ge en ökad förståelse för det fria skapandet i fritidshemmet som 

lärandeprocess. 

2.1 Frågeställningar 

Vad har fritidspedagoger för uppfattning om  

- det fria skapandets betydelse för elevernas lärande? 

- vilka möjligheter de har att arbeta med det fria skapandet i fritidshemmet?  

- vilka möjligheter de har att utveckla det fria skapandet i fritidshemmet?  

 

2.2 Avgränsningar och precisering 

Skapande är ett stort område som innefattar allt från bild, musik, litteratur, drama och mycket 

mer. Jag har valt att avgränsa mig till det fria bildskapandet i fritidshemmet. Med 

bildskapande menar jag både tvådimensionellt bildskapande på papper men även 

konstruktions- och formskapande med material som exempelvis lera, trä och pärlor. Jag väljer 

att avgränsa mig till ett smalare område för att lättare kunna sätta mig in i och kunna analysera 

intervjupersonernas uppfattningar på djupet. Begreppet skapande kommer jag att förklara mer 

ingående i bakgrunden.   

Gustavsson förklarar begreppet förståelse på följande sätt: ”Att förstå är att sätta sig in i 

människor och olika sammanhang” (Gustavsson, 2002, s.109). Förståelse har även med 

tolkning att göra (Gustavsson, 2002). Tolkning kan beskrivas som att översätta något till sitt 

eget språk, till sitt eget sätt att förstå tillvaron. En människas medvetande påverkas av den 

sociala och kulturella kontext som människan existerar i. Det gäller att komma så nära som 

möjligt en människas egna förutsättningar, leva sig in i dennes sätt att leva, bete sig och 

förhålla sig.  

Uppfattningar kan beskrivas som hur en människa tänker kring relationen mellan sig själv och 

något i omvärlden (Alexandersson, 1994). En människas uppfattning kan alltså förändras 

beroende på situation och sammanhang. Människors olika erfarenheter gör att de kan ha olika 

uppfattningar om samma situation. 

Genomgående använder jag begreppet fritidspedagog, som då omfattar både fritidspedagoger och den 

nuvarande beteckningen lärare i fritidshem. 
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3. Bakgrund  

I denna del definieras begreppet skapande. Jag behandlar fritidshemmets och 

bildpedagogikens historia i korthet, från arbetsstugornas framväxt till det nutida 

fritidshemmet. Vidare sammanfattar jag vad de olika styrdokumenten säger, mål och riktlinjer 

att utgå efter. Jag behandlar även tidigare forskning om fritt skapande samt det sociokulturella 

perspektivet på lärande. 

3.1 Vad är fritt skapande? 

Thomaeus (1974) beskrev begreppet skapande som ”att på vilket område som helst göra en 

ny, egen och personlig insats. Skapar gör då t. ex. en skicklig kokerska, som hittar på en helt 

ny sås” (Thomaes, 1974, s.3). Han påstod att det endast är rädsla som begränsar en människa 

till att våga skapa och vara konstnär.  

Kreativitet kan förklaras som en skapande förmåga, produktivitet eller originalitet 

(Wetterholm, 1992). Den skapande förmågan kan i sin tur förklaras som nytänkande inom 

vetenskap, konst, musik och dylikt. Kreativt skapande uppstår inte ur intet utan är beroende av 

tidigare erfarenheter och kunskap som gjort starka intryck. Wetterholm menade att glädjen i 

skapandet måste finnas i något annat än själva aktiviteten. Skapandet måste kopplas till något 

meningsfullt. 

Barn och vuxna har ofta olika syn på meningen med skapandet (Änggård, 2006). När 

pedagogerna startar en skapande aktivitet får eleverna ofta i uppgift att framställa motiv 

utifrån konkreta erfarenheter med syftet att bearbeta och lära sig något. När eleverna skapar 

fritt på egen hand framställs oftast andra motiv. Read (i Änggård) menade att drivkraften 

bakom barns fria bildskapande är behovet av att uttrycka sig. Han menar att vuxna ska 

försöka att undvika att påverka barnen i deras skapande eftersom barnens självuttryck då kan 

hämmas. Barns bildskapande ska ses som ett hjälpmedel där barnen kan låta sina känslor 

komma till uttryck. Intryck från exempelvis TV kan ge eleverna impulser till eget skapande 

(Bohm & Thorell, 1989).  

Skapandet har fyra huvudområden; iakttagelse, fantasi, material samt hantverk och tekniker 

(Trageton, 2009).  För att den estetiska nivån i skapandet ska bli så hög som möjligt bör 

eleverna uppmuntras inom alla fyra områden. Med estetik menas en sinnesbaserad kunskap 

som aktivt kommunicerar innehållet i barns tankar och känslor.  

3.2 Fritidshemmets historia 

Arbetsstugorna som växte fram under 1800-talet hade som mål att lära barnen arbetsglädje, 

ordning, flit och praktiskt arbete (Johansson & Torstenson-Ed, 2000). Arbetsstugorna låg ofta 

intill och samarbetade med skolorna (Rohlin, 2001). Under 1930- och 1940-talet skiljdes 

arbetsstugorna från skolan och döptes om till eftermiddagshem (Johansson & Torstenson-Ed, 

2000). Undervisningen sågs som ett komplement till hemmet istället för ett komplement till 

skolan. Till skillnad från arbetsstugorna erbjöd eftermiddagshemmen utevistelse, lek och 

läxläsning, men fortfarande i en disciplinerad struktur (Rohlin, 2001). Verksamheten fick en 

stämpel av ”välgörenhet” och efterfrågan av plats var inte så stor. 
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Under 1950- och 1960-talet började allt fler kvinnor att gå ut i arbete och efterfrågan på 

barnomsorg blev allt större (Johansson & Torstenson-Ed, 2000). Politikerna diskuterade en 

helhetssyn på barnens skoldag vilket så småningom ledde till att en fritidspedagogutbildning 

startades i samverkan med förskollärarutbildningen.  

1988 fick fritidshemmet ett eget pedagogiskt program som var utformat som ett allmänt råd 

för att styra verksamhetens innehåll och organisation (Rohlin, 2001). Fritidsverksamheten låg 

då under Socialstyrelsen. Under 1990-talet infördes kommunalt styre och skolbarnsomsorgen 

fördes över till utbildningsområdet. Skolverket utvecklade nya allmänna råd för fritidshemmet 

(Rohlin, 2001) och utvecklingen tog nya steg mot en helhet under skoldagen och ett livslångt 

lärande (Johansson & Torstenson-Ed, 2000).  

Fritidshemmet har gått från att vara ett komplement till hemmet till ett komplement till 

skolan. För fritidspedagoger har detta inneburit ett förändrat uppdrag då de numer arbetar 

både under skoldagen och på fritidshemmet (Skolverket, 2007).  

3.3 Bildpedagogikens historia 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades bildpedagogiken av Fröbels idéer om 

lärande (Thor, 1988). Han menade att eleverna skulle börja med enklare material för att sedan 

övergå till mer avancerat. De fick börja med grälla, starka färger för att allt eftersom börja 

använda mellanfärger som skulle vara svårare, samtidigt som eleverna fick benämna färgernas 

namn. Det var även viktigt att inte måla utanför linjerna och att följa lärarens instruktioner på 

svarta tavlan. 

Under 1920-talet började de gamla arbetssätten att ifrågasättas. Det blev nu viktigare att ta 

tillvara på elevernas egna idéer och intressen än att arbeta efter mönster och mallar (Thor, 

1988).  

Under 1950-talet översattes den engelske konstpedagogen Reads böcker om utbildning och 

uppfostran genom konst till svenska (Bendroth Karlsson, 1996). Hans tankar skapade debatter 

om barns fria skapande. Han menade att det finns en potentiell konstnär i varje människa och 

att auktoritära ledare hämmade barnens kreativitet istället för att bevara och stimulera deras 

kreativitet. Barns skapande är en länk mellan det omedvetna och det medvetna där barn får 

uttryckta starka känslor i sitt skapande (Lindahl, 2002).  

Den skapande pedagogiken i Reggio Emilia kom till Sverige på 1980-talet (Bendroth 

Karlsson, 1996). Utgångspunkten var att ge eleverna redskap att använda förnuft, fantasi, 

intellekt och känsla för att stimulera kreativitet och känslighet. Främst förskolan kom att 

intressera sig för detta nya arbetssätt. 

3.4 Vad säger styrdokumenten? 

Fritidshemmet regleras av Skollag (2010:800) där det framgår att fritidshemmet kompletterar 

utbildningen i förskoleklassen och grundskolan (Skolverket, 2010). Utbildningen i 

fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid. 
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

innehåller tre delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Skolans värdegrund och 

uppdrag gäller förutom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan även för 

förskoleklassen och fritidshemmet. Det ingår i skolans uppdrag att alla elever ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer, bland annat skapande i bild, text och form. Eleverna ska 

tillägna sig förmåga till eget skapande, med möjlighet att pröva, utforska och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Skolan ska sträva efter en god psykosocial miljö som ger 

trygghet, lust och vilja att lära. Den andra delen gällande övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen gäller i tillämpliga delar för fritidshemmet. Målen anger inriktningen på skolans 

arbete. 

Den tredje delen som behandlar kursplaner och kunskapskrav gäller för respektive skolform 

(Skolverket, 2011). Eftersom fritidshemmet ska komplettera skolan återfinns dessa ämnen och 

dess innehåll även i utbildningen i fritidshemmet. I kursplanen för bild framgår det hur 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för 

skapande. Eleverna ska få erfarenheter från visuell kultur där exempelvis film, foto, konst och 

miljöer ingår. Syftet med undervisningen sammanfattas i fyra punkter: 

”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att  

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,  

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material,  

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och  

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.” (Skolverket, 

2011, s.20)  

Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer är ett komplement till läroplanen där 

tyngdpunkten är lagd vid fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2007). De allmänna råden följs 

av kommentarer som stöd för hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas. De allmänna 

råden belyser bland annat vikten av att personalen ”erbjuder barnen en meningsfull, 

stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och 

intressen” (Skolverket, 2007, s.22). Där behandlas också lekens och skapandets betydelse för 

lärande. Verksamheten ska vara varierad och erbjuda eleverna skapande verksamhet så som 

exempelvis lek, bild och form med mera. Genom lek och skapande verksamhet kan barn 

utveckla sitt sätt att tänka och lösa problem på. De utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 

kompetens i samspel med andra. 

3.5 Tidigare forskning om bildskapande 

Skapande i bild och form uppfattas som ett behov hos barn som skolan måste ge utrymme för 

(Lindahl, 2002). Skapande arbete tränar barnens olika sinnen (Häikiö, 2007). De olika sinnena 

samverkar ständigt med skapandet och har en stor betydelse för barns utveckling och lärande 

(Lindahl, 2002). Genom att bearbeta olika sinnesintryck skapas en helhetsupplevelse som kan 
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främja elevens lärande även i andra kunskapsområden. Bildspråket kan vara ett verktyg för 

eleverna att uttrycka sig, tolka, förstå och bearbeta upplevelser och sammanhang samt 

utveckla sin identitet. (Häikiö, 2007).  

I skapandet möter elever ofta olika problem att lösa (Lindahl, 2002). Det kan vara allt från hur 

materialet ska användas, hur man håller en såg eller hur de ska hitta lösningen på ett kognitivt 

problem. Att imitera andra elevers lösningar på problem ses som ett steg i problemlösningen. 

Det kan handla om att pröva andras idéer för att se om dessa ger ett annat resultat. Imitation är 

även ett sätt att använda andras ord för att utveckla en egen förståelse. Genom att pedagogen 

samtalar kring problemet tillsammans med eleven, och på så sätt synliggör elevens 

tillvägagångssätt, utvecklar eleven en metakognitiv kompetens kring sitt eget lärande. 

Metakognition kan även stimuleras genom att eleven ställt inför nya upplevelser som skapar 

nya tankar som i sin tur stimulerar elevens reflektion (Häikiö, 2007).  

Förmågan att föreställa sig med hjälp av fantasin är en viktig del i skapandet (Häikiö, 2007). 

”Användandet av fantasi stärker barnets förmåga till hypotestagande, förmåga att förutse och 

problemlösningsförmåga och barnets identitetskonstruktion genom en förståelse av de egna 

erfarenheterna.” (Häikiö, 2007, s.265) Utan fantasi och kreativitet hade människan fastnat i 

samma, upprepande mönster.  

Bendroth Karlsson (1996) refererade till den norske konsthistorikern Danbolt som menade att 

barn inte skapar bilder med mening att göra en estetisk produkt, för dem är det processen som 

är det viktiga. Det verkar viktigare för barnet att skapa intressanta och tilltalande bilder 

(Änggård, 2005). Skapandet är en form av lek som ger uttryck för barnets tankar och 

upplevelser (Bendroth Karlsson, 1996). Det är först när vuxna betraktar bilden som en estetisk 

produkt som små barn börjar se kritiskt på sitt verk. Allt eftersom barnet blir äldre börjar det 

se allt mer kritiskt på sina bilder i mening att de inte duger. Bendroth Karlsson ställde sig 

frågan om det är barnets naturliga utveckling eller skolans pedagogik som skapar dessa tankar 

hos barnen.  

Skapandet ingår många gånger i barnens fantasilek (Änggård, 2005). Tredimensionellt 

material inbjuder till lek på ett annat sätt. Ofta kan barnen använda sig av sina skapelser i 

leken samt skapar nya konstruktioner ämnat för en speciell lek. Änggårds observationer 

visade även att bildskapande i hög grad är en social aktivitet där flera elever sitter tillsammans 

och skapar. Vid skapandet kommunicerar eleverna med varandra. Samspelet hör dock inte 

alltid samman med det konkreta skapandet. Eleverna kommunicerar genom att prata, sjunga 

och skoja om olika saker vilket skapar en gemenskap i barngruppen trots att de ofta är 

sysselsatta med individuella bilder. Änggård menade dock att gemenskapen vid elevers 

bildskapande inte alltid är så positiv. Vissa elever kan bli exkluderade ur gemenskapen och 

behöva stöd av pedagogerna för att hantera detta. Hon framhävde även att lärarstyrda 

bildaktiviteter har en viktig funktion där eleverna får tillgång till sådant som de kanske annars 

inte skulle uppräcka. 

Tillgång på material och platser att skapa på är en förutsättning för bildskapande (Änggård, 

2005). Mjuka material bjuder på förmågor där eleverna kan forma, förändra, bearbeta och 

förvandla (Häikiö, 2007). Hårda material erbjuder andra förmågor. Att arbeta med olika 
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material och olika tekniker, som exempelvis att klippa och klistra, utvecklar elevens 

finmotorik.  

3.6 Sociokulturellt perspektiv  

Skapande i bild och form sker i hög grad i en social gemenskap (Änggård, 2005). Det 

sociokulturella perspektivet på lärande grundar sig på att lärande sker i samverkan och 

gemenskap med andra (Dysthe & Igland, i Dysthe, 2003). Jag har därför valt att utgå ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv i detta arbete. 

Den ryske psykologen Vygotskij är en av de som bidragit mest till det sociokulturella 

perspektivet genom att knyta ihop de amerikanska idealen med de ryska psykologiska idéerna 

(Dysthe, 2003). Vygotskij (1995) menade att fantasin är grunden till människans kreativitet 

och det som möjliggör skapandet. Redan under de tidiga åren uttrycker sig skapande och 

fantasi hos barn. Genom leken bearbetar barnet sina tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Dessa erfarenheter kombineras med barnets kreativitet och fantasi vilket skapar nya 

föreställningar utifrån barnets egna behov och intressen.  

Enligt Vygotskij (1995) finns flera samband mellan fantasi och verklighet. Fantasi kan inte 

skapas ur ingenting, utan har alltid sin källa ur något som är hämtat ur en människas tidigare 

erfarenheter. ”Ju rikare erfarenheterna är, desto rikare blir också fantasin vid i övrigt lika 

förutsättningar” (Vygotskij, 1995, s.19). Vidare menade han att även där tidigare erfarenheter 

ur verkligheten saknas kan fantasin främjas genom föreställningar ur andras berättelser och 

erfarenheter. En annan form av samband är den emotionella faktorns påverkan på fantasin. 

Genom att associera olika intryck eller bilder med våra känslor skapas nya möjligheter för 

fantasins kombinationer. Vygotskij refererade till den franske professorn Ribot som menade 

att ”varje fantasiskapelse återverkar på våra känslor, och om skapelsen ifråga inte skulle 

stämma överens med verkligheten, så är ändå den känsla som den framkallar en verklig, 

reellt upplevd känsla” (Vygotskij, 1995, s.24). Det sista sambandet mellan fantasi och 

verklighet är när något helt nytt skapas ur fantasin och blir till verklighet. En idé eller en 

tanke, hämtad ur människans verklighet eller känsla, tar sin form genom att förvandlas till en 

produkt skapad av vår fantasi. 

Grunden för det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att kunskap konstrueras 

genom en praxis där människor samverkar inom en kulturell gemenskap (Dysthe & Igland, i 

Dysthe, 2003). Lärandet sker i samspel och dialog med andra, fokus har flyttats från individen 

till lärogemenskapen. Vaage (i Dysthe, 2003) beskrev Deweys och Meads uppfattning om 

lärande där lärande ska ses som en process som pågår hela livet. Lärandet är situerat och sker 

i mötet mellan individer, mellan individ och föremål och mellan individ och samhälle. Det är 

samhällets och kulturens förväntningar på barn och ungdomar som skapar motivation och 

engagemang enligt det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003). Det blir då skolans uppgift 

att skapa en god lärandemiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. 

Bedömningen i läroaktiviteterna ska betraktas som en integrerad del av lärandet, där barnet 

själv ska delta i utvärderingen och inte vara ett mål för bedömningen. 

”Lärande är i alla händelser inte någon soloprestation och inte heller någon passiv insats. 

Både den som lär och den eller de som undervisar är aktiva agenter i en social samverkan, 
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och den aktiva samverkan är enligt Vygotskij en förutsättning för att lärande och 

utveckling ska äga rum” (Dysthe, 2003, s.83). 

Vygotskij menade att lärande skulle vara omöjligt utan utveckling (Dysthe, 2003). För att 

eleverna ska få möjlighet att utvecklas bör undervisningen inte riktas mot det som eleven 

redan kan utan mot det som befinner sig i utveckling. Detta avstånd mellan den utveckling 

som eleven redan uppnått och den nivå som eleven når med hjälp av lärare, kamrater eller 

föräldrar kallas för den proximala utvecklingszonen. Det som ligger inom den proximala 

utvecklingszonen kan så småningom bli det som eleven kan själv, och på så sätt skjuts den 

proximala utvecklingszonen fram i takt med att eleven lär sig.  
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4. Metod 

I denna del presenterar jag mitt val av metod och förhållningssätt. Jag behandlar validitet och 

reliabilitet samt urval, genomförande och etiska överväganden. Slutligen behandlar jag även 

informationsbearbetning och analys.   

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Syftet med mitt examensarbete är att ge en ökad förståelse för hur det fria skapandet i 

fritidshemmet kan användas som en lärandeprocess. Jag valde därför att genomföra 

kvalitativa forskningsintervjuer med verksamma fritidspedagoger eller lärare i fritidshem på 

olika skolor.  

Fokus i kvalitativ forskningsmetodik ligger på relationen mellan teori och forskning (Bryman, 

2011). Vid insamling av data läggs större vikt på individers uppfattning och tolkningar än 

kvantitet. Kvalitativa intervjuer användes i varierande grad under 1990-talet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Både Freud och Piaget använde sig av kvalitativa intervjuer för att få fram 

ny kunskap inom psykologin. Även inom pedagogiken har kvalitativa intervjuer länge varit en 

vanlig forskningsmetod.  

Strukturen i en forskningsintervju är som ett professionellt samtal där intervjuaren försöker få 

en bild av intervjupersonens upplevelser av ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet är att 

erhålla fylliga intervjusvar av olika uppfattningar med hjälp av öppna frågor.  

Intervjuerna bör inledas med att intervjupersonen får en klar bild av syftet med intervjun samt 

en snabb genomgång om det kommande händelseförloppet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

är viktigt att den som intervjuar skapar en god kontakt med intervjupersonen genom att 

lyssna, visa intresse och respekt samt vara tydlig med vad intervjuaren vill ha svar på. Det 

gemensamma ämnet i den kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld.  

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att min intervjustudie ska anses vara trovärdig är det viktigt att jag som forskare tydligt 

presenterar mina utgångspunkter och perspektiv i studien (Patel & Tebelius, 1987). Eftersom 

begreppet uppfattningar är centralt vid kvalitativa forskningsintervjuer valde jag att arbeta 

utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt.  

4.2.1 Fenomenologi  

Fenomenologin grundades kring år 1900 där det huvudsakliga ämnet var medvetandet om 

upplevelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det utvecklades senare till att även omfatta 

människans livsvärld och handlande. Fenomenologi handlar alltså om att studera och kunna 

beskriva en människas beteende och uppfattningar genom att se saker utifrån den personens 

perspektiv (Bryman, 2011). Intervjupersonen bör uppmuntras att utförligt beskriva sina 

upplevelser, känslor och handlingar för att intervjuaren ska få en så rik bild som möjligt av 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är viktigt att lyssna på de 

beskrivningar och åsikter som kommer till uttryck i det som sägs mellan raderna. Intervjuaren 



 

10 

 

bör vara kritisk till sina egna antaganden och hypoteser under intervjun och istället låta 

intervjupersonens uppfattningar vara det väsentliga.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

4.3.1 Validitet 

Begreppet validitet står för överensstämmelsen hos det forskaren önskar mäta i sin studie 

(Patel & Tebelius, 1987). Det vill säga om forskaren verkligen mäter det hen avser att mäta.  

Den inre validiteten handlar bland annat om att ställa intervjufrågorna till rätt grupp av 

människor (Svenning, 2003). Med innehållsvaliditeten menas om innehållet i mina 

intervjufrågor verkligen täcker det jag avsett att mäta. Jag har diskuterat mina intervjufrågor 

med min handledare och mina studiekamrater för att ta fram intervjufrågor som täcker in alla 

aspekter jag velat ha med.   

 

Den yttre validiteten handlar om studien som helhet, delvis om studiens generaliserbarhet 

(Svenning, 2003). Om intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar är av intresse så är 

det validiteten i intervjupersonens förhållande till situationen i sig som ska bedömas (Patel & 

Tebelius, 1987). Intervjupersonen blir en representant för hur individer kan uppleva och 

uppfatta motsvarande situation. Eftersom jag avsett att studera fritidspedagogers uppfattningar 

om fritt skapande i fritidshemmet blir de fritidspedagoger jag har intervjuat representanter för 

andra fritidspedagoger i motsvarande situation.  

För att ytterligare jämföra validiteten i en intervjustudie kan intervjuaren ställa många 

följdfrågor samt kontrollfrågor gällande samma sak, för att i efterhand jämföra svaren (Patel 

& Tebelius, 1987). 

4.3.2 Reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar om bedömningen av mätningars pålitlighet (Patel & Tebelius, 1987). 

Exakta mått på reliabilitet erhålls i stort sett endast med hjälp av mätinstrument där 

undersökningspersonen får poäng, exempelvis vid ett prov. Vid observationer kan 

reliabiliteten testas genom att flera observatörer genomför observationer vid samma tillfälle. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att reliabiliteten i intervjustudier kan kontrolleras genom 

att lyssna på inspelade intervjuer i efterhand.   

Jag har diskuterat mina intervjufrågor och problemformuleringar tillsammans med två 

studiekamrater samt låtit dem granska mitt arbete i efterhand, något som Bryman (2011) 

menar är ett sätt för att kunna bedöma forskningens pålitlighet. För att ytterligare kunna visa 

att mina intervjusvar är pålitliga är det viktigt att intervjupersonerna känner att ämnet är 

relevant och att de lämnar uppriktiga, fylliga svar (Patel & Tebelius, 1987). Detta har jag 

försökt säkerställa genom att i god tid skicka ut information om ämnet via mejl till mina 

intervjupersoner så att de fick tid att tänka efter innan vi träffades. Jag ställde även flera 

följdfrågor för att få så fylliga svar som möjligt. Svenning (2003) betonar vikten av att 

använda klara definitioner i intervjufrågorna för att undvika att intervjupersonen måste göra 
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egna tolkningar. Detta har jag säkerställt genom att läsa igenom mina intervjufrågor samt bett 

mina studiekamrater korrekturläsa dem.  

4.4 Urval av informanter 

Jag har genomfört intervjuer på fyra olika fritidshem i en medelstor stad. Jag intervjuade sex 

personer utbildade till fritidspedagog eller lärare i fritidshem, varav en manlig och fem 

kvinnliga intervjupersoner. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner 

inte går att bestämma i förväg, det är först när man nått en mättnad där intervjusvaren inte 

tillför något nytt som man har nått rätt antal intervjupersoner. Antalen kan dock skifta 

beroende på tid och resurser. Svenning (2003) skriver att kvalitativa undersökningar används i 

exemplifierande syfte. I en kvalitativ studie bör det alltid ske ett selektivt urval. Jag har 

försökt att göra ett urval av intervjupersoner som verkar ha vana av att reflektera över sina 

uppfattningar och med god överblick över verksamheten. Två av mina intervjuer uppkom 

även ur ett så kallat snöbollsurval (Svenning, 2003), vilket innebär att en av mina 

intervjupersoner nämnde en annan fritidspedagog på skolan som också skulle kunna tänka sig 

att ställa upp på en intervju. Detta skedde på två olika skolor. Dessa fritidspedagoger hade läst 

den information som jag hade skickat via mejl till min första intervjuperson på skolan, och 

hade därför också haft möjlighet att förbereda sig innan våra intervjuer.  

4.5 Genomförande  

Kvale och Brinkmann (2009) exemplifierar sju steg vid en intervjustudie som jag har arbetat 

utifrån. Jag började med formulering av frågeställningar. Mitt syfte och mina frågeställningar 

var klara innan jag valde metod, något som Kvale och Brinkmann framhäver som viktigt. 

Utifrån det resultat jag ville uppnå valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Jag 

planerade att besöka olika fritidshem och kontaktade flera fritidspedagoger via mejl och 

telefon för att boka möte. Jag skickade även ut information om mitt syfte och mina 

frågeställningar till varje intervjuperson tre till fyra dagar innan varje intervju, något som 

Patel (1987) framhäver som en viktig aspekt för att motivera intervjupersonen.  

Varje intervju tog mellan tjugo till trettio minuter. Jag började intervjuerna med att beskriva 

mitt syfte än en gång. Under intervjuerna gjorde jag ofta pauser mellan mina intervjufrågor. 

Att ta pauser menar Patel (1987) är viktigt för att intervjupersonen ska få tid att tänka eller 

formulera om sina svar. Jag avslutade intervjun med att ge utrymme för övriga kommentarer 

där intervjupersonen fick möjlighet att prata om sådant som vi inte redan tagit upp.  

Jag spelade in alla mina intervjuer med hjälp av röstmemon på min mobiltelefon. Patel och 

Tebelius (1987) betonar vikten av att intervjupersonerna gett sitt godkännande vid 

ljudinspelning under intervjun, något som jag säkrade genom att innan varje intervju fråga 

intervjupersonen om tillstånd att spela in ljudet på min telefon.  

Efter alla intervjuer skrev jag ut mitt material från ljudinspelning till text i ett 

ordbehandlingsprogram. Utifrån mitt syfte och ämne valde jag att analysera intervjumaterialet 

med hjälp av meningskoncentrering och meningskategorisering, vilket jag beskriver mer 

utförligt under informationsbearbetning och analys. Reliabiliteten och validiteten av min 

studie har jag testat under hela arbetets gång. Det sjunde och sista steget i Kvale och 
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Brinkmanns (2009) exempel är resultatet av min intervjustudie som jag har sammanställt i 

mitt examensarbete.   

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer med fyra huvudkrav att följa 

vid forskning. En individ som deltar i forskning är berättigad till vissa skydd mot exempelvis 

insyn i privatliv, förödmjukelse eller kränkning. De fyra huvudkraven omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar intervjupersonen om arbetets syfte samt 

villkor för deltagande. Den intervjuade ska upplysas om frivilligt deltagande samt rätten att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren hämtar intervjupersonens 

samtycke för deltagande samt att intervjupersonen har rätt att själv bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor denna ska delta. Intervjupersonen ska även ha rätt att avbryta sin 

medverkan utan påverkan.  

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med offentlighet och sekretess. Om känsliga 

uppgifter om identifierbara personer lämnas bör forskaren underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt. Alla känsliga uppgifter ska dessutom antecknas och förvaras så att utomstående 

inte kan komma åt dessa.  

Det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter inte får användas till 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Dessa fyra huvudkrav informerade jag om på plats med varje intervjuperson innan vi startade 

intervjun. Inga uppgifter som lämnats har varit så känsliga att förbindelse om tystnadsplikt har 

behövts undertecknas. Jag har däremot givit ett muntligt avtal om att uppgifterna som lämnats 

ska förvaras otillgängliga för obehöriga samt att intervjupersonernas identitet inte ska gå att 

identifiera för utomstående. Dokument, anteckningar och ljudinspelningar har sparats på min 

privata dator som är lösenordskyddad.  

4.7 Informationsbearbetning och analys 

I en kvalitativ analys försöker forskaren att problematisera materialet på djupet (Svenning, 

2003). Att analysera går ut på att hitta mönster och nyckelord som kan vara värdefulla för den 

kvalitativa forskningen. Det kräver att forskaren kan se detaljer och samtidigt hålla en röd tråd 

i analysen för att förstå hur helheten hänger ihop.  

En kvalitativ analys kan ses ur två perspektiv (Tebelius, 1987). Dels som en översättning av 

intervjupersonens egna uppfattningar, dels som en kodning där forskaren försöker att 

tydliggöra det underförstådda eller omedvetna i intervjupersonens svar. Intervjupersonen 

representerar bara sig själv, forskarens syfte är att utforska och beskriva intervjupersonens 

livsvärld så som denne själv uppfattar den. Genom att tolka människors uttalanden fås en 

inblick i dennes handlanden och upplevelser. En fara med kvalitativ analys är att materialet 

kan feltolkas av forskaren, ett så kallat analystekniskt felslut (Svenning, 2003).   
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Meningskoncentrering är ett verktyg som gör det enklare att analysera intervjutexter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Meningskoncentrering sker genom att forskaren förkortar och formulerar 

om huvudinnehållet i intervjupersonens svar i ett fåtal ord. Jag lyssnat och läst igenom mina 

intervjuer flera gånger för att skapa överblick. Sedan har jag använt mig av 

meningskoncentrering för att få fram det huvudsakliga innehållet i intervjusvaren för fortsatt 

analys.  

Forskaren kan även formulera kategorier eller teman för fortsatt analys (Kvale & Brinkmann, 

2009). Kategorierna kan utvecklas i förväg eller växa fram under arbetets gång utifrån 

intervjupersonernas svar. Kategorierna används för att strukturera upp de svar som ges under 

intervjuerna för att ge en bättre överblick av svaren. Mina frågeställningar har utgjort tre 

huvudteman i min analys, jag har dessutom skapat vissa underteman för mer omfattande 

tolkningar och analyser.  

Jag har bearbetat mitt intervjumaterial utifrån samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. 

”Samstämmighetsmetoden innebär att forskaren letar efter likheter i annars olika fall. […] 

Olikhetsmetoden innebär motsatsen. Här letar forskaren efter olikheter i annars likartat 

material.” (Svenning, 2003, s.162). Med samstämmighet menas att jag har letat efter det som 

de flesta ger ett uttryck för i mina teman eller delteman. Med olikheter menas det som endast 

ett fåtal ger uttryck för.  
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5. Resultat 

Jag har analyserat svaren från min intervjustudie i tre teman. Dessa teman är kopplade till mitt 

syfte och mina frågeställningar och har utgjort grunden i mina intervjuer. I vissa teman har jag 

även skapat underkategorier. I denna del kommer jag att presentera resultatet från mina 

intervjuer, tema för tema.  

5.1 Det fria skapandets betydelse för lärande 

5.1.1 Praktiska färdigheter 

Drygt hälften av intervjupersonerna beskriver hur viktigt det fria skapandet är i utvecklingen 

av finmotoriken. En person ger exempel på hur barnet tränar finmotoriken genom att trä 

pärlor på en tråd, vilket i sin tur är en bra övning för att kunna hålla pennan rätt när barnet ska 

lära sig att skriva. Det samma gäller när barnen övar på att klippa, limma, virka och att 

färglägga innanför linjer.  

”Ta till exempel pärlor. Då får du ju träna på finmotoriken. Och det är ju jättebra när du 

ska kunna hålla pennan rätt och du ska kunna skriva rätt.” (Intervjuperson 6).  

Hälften av intervjupersonerna tar upp hur barnen kan utveckla sina matematiska förmågor 

med hjälp av det fria skapandet, genom att exempelvis räkna pärlor och läsa efter mönster. 

Former, figurer och olika begrepp är andra exempel på sådant som barnen övar på i det fria 

skapandet.  

”Som med pärlplattorna och det här, då lär de sig ju att räkna, de lär sig mönster och… Ja 

de lär sig ju det här att läsa efter ett mönster till exempel, som när du stickar eller nåt sånt, 

samma sak.” (Intervjuperson 3). 

5.1.2 Kognitiva färdigheter 

Nästan alla intervjupersoner betonar hur viktigt det fria skapandet är för att barnen ska kunna 

utveckla sin fantasi och kreativitet. Nästan alla pratade om hur fantasin utvecklar barnens 

förmåga att uttrycka sig. Genom att använda sin fantasi och kreativitet kan barnen få nya 

infallsvinklar och idéer. En intervjuperson menade att bra fantasi hänger ihop med skolarbete. 

Om barnen får möjlighet att utveckla sin fantasi blir det lättare att skapa berättelser och sagor. 

”Utan fantasi så utvecklar man ju inte sin egen förmåga att uttrycka sig på olika sätt. Om 

man liksom inte får prova olika tekniker och olika möjligheter att skapa så liksom… man 

måste ju kunna använda sin fantasi i alla olika ämnen för att förstå sin omgivning och 

verklighet. Och om vi då begränsar den här förmågan, eller att det liksom alltid är mallar 

till allting, då tar vi ju död på det här egna skapandet.” (Intervjuperson 2.)  

Att det fria skapandet har en stor betydelse för elevernas förmåga att samarbeta och samspela 

socialt är nästan alla intervjupersoner eniga om. De tar upp exempel om hur eleverna samtalar 

med varandra och övar på turordning när de skapar tillsammans. 

”Vi hade mycket pärlplattor i fjol, och då satt de tjugo-trettio barn i ett rum och pärlade 

och samarbetade. Dels bara om pärlorna då, att de ska ha vissa färger, så de samlade åt 
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varandra och diskuterade kring det där och sen då vad de gör för någonting. Och det blev 

ett väldigt stort allmänt intresse kring det här med pärlplattor.” (Intervjuperson 4). 

Hälften av intervjupersonerna nämner hur det fria skapandet utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga. Genom det fria skapandet kan eleverna hitta nya lösningar, ta 

initiativ och lösa problem. En intervjuperson hänvisade till Deweys learning by doing, och 

menar att lärandet i det fria skapandet ofta sker genom att eleverna testar sig fram med olika 

metoder.  

”Att de i skapandet stöter på olika små problem. Men hur man ska lösa olika grejer och 

hur man ska göra. Att man som pedagog kan försöka att inte alltid… ibland blir det ju att 

man hjälper dem lite fort så att de kan fortsätta, och så att man kan hjälpa nån annan. Men 

att man försöker att reflektera kring det och ställa följdfrågor och uppmuntra dem att prova 

själv och ibland liksom att de får hjälp av kompisarna. […] Jag tycker att mycket på fritids 

är utifrån det här John Dewey, learning by doing. Och det återkommer väl som i skapandet 

också, att de får… att de lär sig genom att göra. Att möta på olika små problem och sådär, 

att de får försöka hitta lösningar och ta egna initiativ.” (Intervjuperson 1).  

Hälften av intervjupersonerna pratar även om det fria skapandets betydelse för 

bearbetning av barnens intryck. De pratade om hur barnen påverkas av intryck från 

dataspel och olika intryck under skoldagen som de sedan kan bearbeta i det fria skapandet 

i fritidshemmet. En fritidspedagog berättade om hur eleverna skapade världar i modellera 

där de skildrade olika spel och karaktärer. Hen menade att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att uttrycka sina känslor och upplevelser på olika sätt, både i bild och språk. 

Det fria skapandet kan även användas som ett andningshål där eleverna får ta en paus 

från alla krav i skolan, menade en annan pedagog.  

”Man kan ju uttrycka både känslor och upplevelser som man har under dagen och det man 

gör hemma och sådär. […] att man får uttrycka sig på olika sätt med målning och 

skapande. Om man inte kan prata om det så kan man uttrycka det på det sättet. Och jag 

tror att det är jätteviktigt för den hela människan att kunna göra det. Och att man får 

utrymme för det. Att vi tillåter det. […] Det är ju många som spelar mycket dataspel och 

jag tror att de måste få ut det någonstans. Det är ju lite våldsamheter också, och då måste 

de ju kunna… och det kan man ju se i teckningar och i modellera.” (Intervjuperson 2).  

Något som nämndes av ett fåtal intervjupersoner var det fria skapandets betydelse för att 

eleverna ska kunna lära sig att det inte är så farligt att misslyckas. De menar att i det fria 

skapandet finns inget rätt eller fel. Det ska finnas utrymme i verksamheten för att misslyckas 

och det gör inte något om man inte blir nöjd. Genom att testa olika saker kanske eleverna 

tillslut hittar ett sätt som fungerar.  

”Och att våga testa olika saker. Och att det inte är nå farligt att misslyckas heller om man 

inte blir nöjd. För det är ju så med uppfinningar, man testar tusen gånger och kanske en 

gång som det funkar. Det ska finnas utrymme för att lyckas och misslyckas, och att det 

inte är nå farligt att misslyckas. Dom vågar prova.” (Intervjuperson 2).  

En intervjuperson pratar om det fria skapandets betydelse för barnens sinnliga och lustfyllda 

upplevelser. Hen menar att det är viktigt för de yngre barnen på fritidshemmet att få använda 

händerna och gegga i lera om de vill.  
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”Att de får använda händerna och gegga på om de vill det. […] det får vara lite fritt och 

stökigt, och att de liksom får tänka fritt, och de får skapa och hitta på och använda sin 

fantasi och lust.” (Intervjuperson 5). 

5.2 Fritidspedagogernas möjlighet att arbeta med det fria skapandet på 

fritidshemmet 

Alla intervjupersoner anser att de har mycket material på fritidshemmen som möjliggör det 

fria skapandet. De berättar om olika pysselmaterial så som modellera, målarfärger, trä, 

kartong, pärlor, lego och mycket mer. En intervjuperson berättade att fritidshemmen ofta ser 

ut som en verkstad eftersom de flesta av eleverna tycker om att skapa.  

Alla intervjupersoner var eniga om att de inte har tillräckligt mycket tid för att sitta ner 

tillsammans med barnen för att vägleda och hjälpa dem. De menade att stora barngrupper och 

få pedagoger gör att de inte finns tid att sitta ner och skapa tillsammans med eleverna i den 

utsträckning de hade önskat. 

”Det går nittio barn, och vad är vi då? Sex fritidspedagoger? Och vi är lite trångbodda, och 

då skapar det ju det lite problem i möjligheterna... Vi kan inte sitta med eller så riktigt 

alltid. Vissa stunder kan vi sitta med men vi kan inte sitta med kanske lika mycket som 

man kanske skulle önska. Utan man är som lite splittrad i det hela, man får springa mellan 

olika saker och ting.” (Intervjuperson 5).  

Drygt hälften ansåg att de har goda möjligheter att arbeta med det fria skapandet utomhus. De 

berättade om sin utemiljö på de olika skolorna där drygt hälften av skolorna låga nära en skog 

samt att en skola har nära till älv och vatten. Möjligheten att skapa inomhus verkar dock inte 

lika god. Brist på bra lokaler för skapande inomhus är något som hälften av 

intervjupersonerna talade om. Ofta delar fritidshemmen lokaler med skolan vilket gör att det 

kan vara svårt att lämna framme material.  

En intervjuperson ansåg att de har goda lokaler som uppmuntrar till fritt skapande på sin 

skola. Hen berättade att de hade ett skapanderum kombinerat med spelrum.  

5.3 Fritidspedagogernas möjlighet att utveckla det fria skapandet på 

fritidshemmet 

5.3.1 Fysisk miljö 

Nästan alla intervjupersoner önskade bättre lokaler för att kunna utveckla det fria skapandet 

på fritidshemmet. De nämnde att de ville ha ett skapande rum eller en ateljé där de kan lämna 

framme material. Genom att ha skapande material synligt för eleverna kan deras egna idéer 

och skapande börja flöda, de behövs inte alltid en pedagog som ska plocka fram och plocka 

bort materialet. En annan fritidspedagog nämnde även att hen skulle vilja dreja och skapa 

filmer tillsammans med eleverna, något som hen kände var svårt i de lokaler som fanns 

tillgängliga på skolan. 

”Jag skulle vilja ha ett riktigt rum bara där man får hålla på och gegga, att man kan ha färg 

framme, och de ser att det finns lera. Det skulle jag vilja ha, det finns ingen tillgång till det 

här, men det är en önskedröm. Eller ett litet snickarrum där man får hålla på och hamra 
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och skapa och måla och träbitar... Och som man inte alltid behöver städa bort, utan det kan 

få finnas kvar framme. […] Och det är väl det som saknas på många skolor. Och dels är 

det ju för att fritids numera… men det skulle ju kunna vara ett rum som hela skolan 

använder, det behöver ju inte vara just bara på fritids, det kan ju vara dagtid också.” 

(Intervjuperson 5). 

5.3.2 Didaktik 

En intervjuperson ville använda sig mer av uterummet för att utveckla det fria skapandet. Hen 

menade att de hade en god utemiljö men att de inte alltid var så bra på att ta tillvara på de 

möjligheter som finns utomhus vid skapande aktiviteter. Samma intervjuperson reflekterade 

även kring pedagogernas förhållningssätt vid elevernas skapande. Hen ville bli bättre på att 

låta elevernas skapande ta tid och låta dem hålla på med ett projekt under en längre tid. 

Genom att uppmuntra eleverna att fortsätta bygga vidare på sina idéer och verkligen ta sig tid 

att se vad de skapar kan man främja elevernas fantasi och utveckling.  

”Ibland kanske låta barnens skapande ta mer tid, att man uppmuntrar liksom till att 

fortsätta skapa. Så det liksom inte alltid blir små korta grejer. Man kanske kan försöka 

uppmuntra dem att fortsätta bygga vidare på sin idé och liksom förverkliga olika idéer. 

Och tillåta dem att ha saker och ting under en längre tid, så de inte behöver känna att nu är 

klockan halv fyra nu ska vi städa. Att det liksom alltid är avbrott i skapandet. Att de inte 

blir begränsade så. […] Att liksom ställa frågor till dem och […] att försöka ta sig tid att 

verkligen se vad de har gjort, och uppmuntra dem att tänka vidare.” (Intervjuperson 1).   
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6. Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutera min metod samt det resultat jag kommit fram till i mina 

intervjuer, tema för tema. 

6.1 Metoddiskussion 

Jag funderade först på att göra observationer i fritidshem där fokus skulle ligga på hur 

fritidspedagogerna arbetade kring det fria skapandet med eleverna. Denna metod hade dock 

endast registrerat den pedagogiska metodiken. Med hjälp av intervjuer får forskaren en större 

bild av intervjupersonernas upplevelse kring det valda området (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag valde därför att revidera mina frågeställningar för att mitt arbete skulle bidra mer till en 

inblick i hur viktigt det fria skapandet är för elevernas lärandeprocess.  

För att uppnå mitt syfte valde jag att fokusera på fritidspedagogers uppfattningar kring det fria 

skapandet. Bryman (2011) menar att vid insamling av data i kvalitativa forskningsmetoder 

läggs större vikt på individers uppfattningar än på kvantitet. Jag ansåg därför att kvalitativa 

forskningsintervjuer var en lämplig metod. Hade jag valt en kvantitativ forskningsmetod hade 

jag med största sannolikhet inte fått lika fylliga svar till min analys. 

Urvalet av informanter gick till en början trögt. Jag skickade ut mail till flera fritidspedagoger, 

de flesta hittade jag på kommunens hemsida. När jag inte fick ett enda svar tillbaka så valde 

jag att ringa till fritidshemmen för att fråga om där fanns någon fritidspedagog som skulle 

kunna tänka sig att ställa upp på en intervju under kommande vecka. Jag bokade in fyra 

intervjuer under en vecka. Antalen intervjupersoner går inte att bestämma i förväg, utan 

avgörs först när en mättnad av intervjusvaren är nådd (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag kände 

dock att fyra personer var i minsta laget. Som tur var meddelade två av mina intervjupersoner 

att det fanns en till fritidspedagog på skolan som också ville ställa upp på en intervju. Det 

skedde ett så kallat snöbollsurval (Svenning, 2003). Eftersom dessa två fritidspedagoger själv 

anmälde sig till intervjuerna kunde jag anta att de verkade intresserade av ämnet, hade en 

vana av att reflektera och ville dela med sig av så mycket som möjligt från deras verksamhet. 

Att kunna visa att intervjupersonerna är intresserade av mitt valda ämne och känner att det är 

relevant för deras verksamhet stärker reliabiliteten i min studie (Patel & Tebelius, 1987).  

Eftersom jag skulle studera människors uppfattningar valde jag att fördjupa mig i 

fenomenologin. Fenomenologi handlar om att studera och kunna beskriva en människas 

beteende och uppfattningar genom att se saker utifrån den personens perspektiv (Bryman, 

2011). Mitt mål var att få en så rik bild som möjligt av mina intervjupersoners uppfattningar. 

Detta genom att uppmuntra dem att utförligt beskriva sina tankar och känslor. Genomförandet 

av intervjuerna gick bättre och bättre för varje gång. Jag försökte ta pauser mellan mina 

frågeställningar för att intervjupersonen skulle få tid att tänka (Patel, 1987). Något som 

kändes lite svårt var att avgränsa samtalet när intervjupersonerna började sväva iväg utanför 

ämnet. Det kändes uppenbarligen viktigt för intervjupersonerna att prata om just detta. Jag 

försökte då att utifrån en fenomenologisk ansats lyssna på de beskrivningar och åsikter som 

kommer till uttryck i det som sades mellan raderna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Jag informerade om de fyra etiska huvudkraven framtagna av Vetenskapsrådet (2002) på plats 

inför varje intervju. Istället skulle jag ha kunnat informera om detta i de informationsmejl jag 

skickade ut till mina intervjupersoner veckan innan vi träffades. Då hade de haft längre tid på 

sig att överväga sitt deltagande och samtycke.  

Analysen av alla intervjuer gick bra. Trots de flesta av mina intervjupersoner hade pratat en 

del utanför ämnet så gick det snabbt att sortera bort det oväsentliga. Tebelius (1987) menar att 

forskarens syfte med en kvalitativ analys är att utforska och beskriva intervjupersonens 

livsvärld så som denne själv uppfattar den. Med hjälp av verktyg som meningskoncentrering 

och meningskategorisering gick det snabbt att dela upp intervjusvaren i de olika teman jag 

valt ut. Kategorierna användes för att strukturera upp svaren och för att ge en bättre överblick 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Efter en första analys där jag delat upp svaren i de olika 

kategorierna gick det lätt att skapa underteman i resultatet.  

Jag har bearbetat mitt intervjumaterial utifrån samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden 

(Svenning, 2003). Utifrån de olika intervjusvaren har jag letat reda på utsagor och teman som 

varit lika, för att sedan sammanställa detta i mitt resultat. Jag har även letat olikheter i annars 

lika svar. Några intervjupersoner arbetade på samma skola, men deras svar blev inte alltid 

lika, de hade olika sätt att beskriva sina uppfattningar på utifrån sitt egna perspektiv. Detta 

tycker jag är väldigt intressant. Det visar att det är personliga uppfattningar som påverkas av 

fritidspedagogernas tidigare erfarenheter.  

Den inre validiteten handlar bland annat om att ställa intervjufrågorna till rätt grupp av 

människor (Svenning, 2003). Eftersom jag ville ta reda på fritidspedagogers uppfattning kring 

det fria skapandet så var det just fritidspedagoger jag skulle intervjua. Jag tackade nej till en 

intervju med en utbildad förskollärare som arbetade i fritidshem eftersom jag ville ha just 

fritidspedagogers uppfattningar i min studie. Om en av mina sex intervjupersoner hade haft en 

annan utbildning än de andra hade resultatet i min studie inte fått lika hög validitet, detta 

eftersom uppgiftslämnaren ska betraktas som en representant för andra fritidspedagoger (Patel 

& Tebelius, 1987). För att ytterligare jämföra validiteten i en intervjustudie kan intervjuaren 

ställa många följdfrågor samt kontrollfrågor gällande samma sak, för att i efterhand jämföra 

svaren (Patel & Tebelius, 1987). Detta har jag försökt att göra genom att ställa flera 

följdfrågor om saker vi redan tagit upp samt fråga om jag uppfattat intervjupersonernas svar 

rätt. Eftersom detta är den andra intervjustudien jag gjort under min utbildning så skulle jag 

inte kalla mig själv en van intervjuare. Jag blev mer och mer trygg i rollen och kände att jag 

fick måna nya idéer och följdfrågor allt eftersom. Detta kan ha påverkat mina följdfrågor i 

intervjuerna emellan. Om jag hade intervjuat intervjuperson 1 sist av alla, då kanske jag hade 

ställt andra följdfrågor eftersom jag då hade haft mer erfarenhet från de tidigare intervjuerna.  

Innan jag kontaktade mina intervjupersoner har jag flera gånger läst igenom mina 

intervjufrågor noga samt bett två studiekamrater att korrekturläsa dem. Att be kollegor läsa 

igenom mina intervjufrågor för att undvika oklara definitioner stärker reliabiliteten i min 

studie (Svenning, 2003). Patel och Davidson (2003) skriver att genom att lyssna på inspelade 

intervjuer i efterhand, vilket jag har gjort upprepade gånger, kan man kontrollera reliabiliteten 

i studien. Jag har även lagt in citat med typiska utsagor från intervjusvaren i mitt arbete för att 

öka trovärdigheten i mitt resultat.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Det fria skapandets betydelse för lärande 

I skolans uppdrag ingår det att eleverna ska få pröva på och utveckla skapande i bild, text och 

form (Skolverket, 2011). Eleverna i fritidshemmet ska erbjudas en varierad och meningsfull 

fritids där de får utveckla sin egen skapande förmåga (Skolverket, 2007). Skapande förmåga 

kan vara många olika saker. Wetterholm (1992) förklarade den skapande förmågan som ett 

nytänkande som är beroende av tidigare erfarenheter och kunskap. Den engelska 

konstpedagogen Read menade att det är barns behov av att uttrycka sig som är drivkraften 

bakom deras fria skapande (Änggård, 2006). Alla mina intervjupersoner är eniga om att det 

fria skapandet har en stor betydelse för elevernas lärande. Såväl praktisk som kognitiva 

färdigheter kan utvecklas genom fritt skapande i fritidshemmet. Nästan alla intervjupersoner 

är eniga om att hur det fria skapandet utvecklar elevernas fantasi och kreativitet. Definitionen 

av fantasi varierar lite men var i stort sett liknande. Häikiö (2007) menade att utan fantasi och 

kreativitet hade människan fastnat i samma, upprepande mönster. Typiska utsagor från mina 

intervjuer handlar om hur fantasin utvecklar elevernas förmåga att uttrycka och förståelse för 

sin livsvärld. Vygotskij (1995) menade att fantasi inte kan skapas ur ingenting. Fantasin har 

alltid ett samband med verkligheten och utgår från en människas tidigare erfarenheter, såväl 

verkligheter från människans egen livsvärld som genom andra människors berättelser och 

erfarenheter. Frågan är då om det verkligen finns något fritt skapande? Varje människa har 

sina egna erfarenheter och ju rikare erfarenheter desto rikare fantasi. Men om en fantasi alltid 

kommer från en association eller ett intryck från verkligheten, är det då verkligen fritt?  

Något annat som drygt hälften av mina intervjupersoner framhäver är skapandets betydelse 

för motoriken. Att arbeta med material med olika egenskaper som går att forma, förändra och 

bearbeta kan utveckla elevernas finmotorik (Häikö, 2007). Även olika tekniker som att klippa 

och klistra är utvecklande för elevernas taktila förmågor. Mina intervjupersoner berättar om 

hur sortering av pärlor i olika färger och att trä upp dem på tråd tränar finmotoriken. Att 

utveckla finmotoriken är viktigt för elevernas förmåga att hålla pennan rätt när de ska lära sig 

att skriva. 

Nästan alla intervjupersoner är eniga om att det fria skapandet har en stor betydelse för 

elevernas förmåga till samarbete och kommunikation. De ger exempel på hur stora grupper av 

elever sitter och skapade tillsammans och diskuterar med varandra. Skolverket (2007) skriver 

att eleverna utvecklas sin sociala kompetens i samspel med andra genom lek och skapande 

aktiviteter. Gemenskapen vid elevernas fria skapande är dock inte alltid så positiv, menade 

Änggård (2005). Hon menade att elever kan bli exkluderade ur gemenskapen när eleverna 

skapar i grupp och att lärarna kan behöva stödja dessa elever för att inte hamna i utanförskap. 

Jag håller med om att vissa elever kan riskera att bli exkluderade när flera elever sitter 

tillsammans och skapar. Men utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker 

lärandeprocessen i en gemenskap med andra, i möten mellan individer (Vaage, i Dysthe, 

2003). Det är skolans uppgift att sträva efter en god psykosocial miljö där alla elever kan 

känna sig trygga och utveckla sin lust och vilja att lära, både enskild och tillsammans med 

andra (Skolverket, 2011). På fritidshemmet blir det då fritidspedagogernas uppgift att se och 

stötta varje elev i den sociala gemenskapen vid det fria skapandet.  
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Skapande verksamhet kan utveckla elevernas sätt att tänka och lösa problem på (Skolverket, 

2007). Detta håller jag med om, och så gör även hälften av mina intervjupersoner som tar upp 

detta i sina intervjuer. Genom att pröva idéer och imitera andra tränar eleverna på att hitta 

egna lösningar på problemen (Lindahl, 2002). Pedagogen ska finnas till stöd genom att 

samtala med eleven. En intervjuperson reflekterar kring att pedagogerna inte alltid hinner sitta 

ner och diskutera problemlösning tillsammans med eleverna, men att det är viktigt att försöka 

uppmuntra dem och ställa frågor så att de själva ska lära sig genom att göra. Jag tycker det är 

en viktig aspekt i det fria skapandet. Endast hälften av mina intervjupersoner tar upp detta i 

våra intervjuer. Kanske är det så att de inte har reflekterat över hur mycket problemlösning 

det finns i det skapande arbetet. Jag anser att det är en viktig aspekt för fritidspedagogerna att 

betänka i planering av verksamheten, val av vilka material fritidshemmet ska erbjuda samt 

bemötandet av eleverna. 

En annan viktig faktor är skapandets betydelse för bearbetning av elevernas intryck. Den 

engelska konstpedagogen Read menade att bildskapandet ska ses som ett hjälpmedel för 

eleverna att uttrycka sina känslor (Änggård, 2006). Även Häikiö (2007) ansåg att 

bildskapande kan användas som ett verktyg för elevernas bearbetning och förståelse av 

upplevelser och sammanhang. Två av mina intervjupersoner pratar om hur eleverna kan 

bearbeta intryck från TV- och dataspel genom det fria skapandet. Även Bohm och Thorell 

(1989) menade att intryck från exempelvis TV kan ge impulser till skapande. Jag håller med 

om detta. Många barn får ständigt nya intryck från TV, dataspel och filmer. Jag tror att det är 

viktigt för barnen att få ge uttryck för sina känslor och upplevelser på något sätt, att göra det 

genom fritt skapande kan vara ett sätt. En av mina intervjupersoner berättar om hur viktigt det 

fria skapandet är för barnens sinnliga och lustfyllda upplevelser. I skapandet samverkar 

barnens olika sinnen och skapar en helhetsupplevelse som kan främja barns lärande (Häikiö, 

2007). Både lärande i skapandet men även inom andra ämnen. Skolan ska sträva efter en miljö 

där eleverna kan känna lust och vilja att lära (Skolverket, 2011). Jag anser att det lustfyllda 

skapandet är något som ofta glöms bort. Under min lärarutbildning läste jag en kurs 

tillsammans med många förskollärarstudenter där vi pratade mycket om att ge låta barnen 

kladda med färger, känna, lukta och kanske till och med smaka på olika material. Genom att 

använda sina sinnen tror jag att den skapande känslan förstärks och i slutändan även den 

lärandeprocess som sker i det fria skapandet.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande bör undervisningen riktas mot den 

proximala utvecklingszonen. Vygostkij (Dysthe, 2003) menade att eleverna måste få pröva sig 

fram i det som för tillfället befinner sig i utveckling för att lära sig. Eleverna ska tillägna sig 

förmåga till eget skapande genom att utforska och pröva sig fram (Skolverket, 2011). Jag 

tycker att det här är väldigt viktigt i det fria skapandet. Som blivande pedagog känner jag att 

det ibland kan vara svårt att göra lärarledda skapandeaktiviteter där alla elever får möjlighet 

att utvecklas eftersom alla elever ligger i olika utvecklingszoner. Ett fåtal av mina 

intervjupersoner tar upp att i det fria skapandet finns inget rätt eller fel. De menar att det är 

viktigt för eleverna att lära sig att det inte är farligt att misslyckas. Genom att våga pröva olika 

sätt många gånger så kanske eleverna tillslut hittar ett sätt som fungerar, och genom detta tar 

de med sig flera nya erfarenheter. En svårighet med detta är dock att som pedagog finnas till 
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för vägledning och stöd. Detta är något som alla mina intervjupersoner tar upp när jag frågar 

dem om deras möjligheter att arbeta med det fria skapandet på fritidshemmet. 

6.2.2 Fritidspedagogernas möjlighet att arbeta med det fria skapandet på 

fritidshemmet 

Brist på tid, eller kanske egentligen brist på pedagoger, är som jag tidigare nämnt något som 

alla mina intervjupersoner är eniga om. Stora barngrupper och få fritidspedagoger gör det 

omöjligt att sitta ner längre stunder tillsammans med enskilda barn. Att springa mellan olika 

saker blir en vana och en av mina intervjupersoner beskriver hur hen känner sig splittrad i 

verksamheten. Dagens fritidspedagoger har ett förändrat uppdrag jämfört med för ett antal år 

sedan (Skolverket, 2007). Fritidspedagogerna arbetar både under skoldagen och på 

fritidshemmet. Jag läser och hör ofta i medier om fritidspedagoger som klagar på fler 

administrativa arbetsuppgifter och färre timmar i barngrupp. Detta påverkar såklart 

verksamheten, och då även det fria skapandet. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid (Skolverket, 2010). 

Utifrån de svar jag har fått i mina intervjustudier så känner jag en rädsla att inte kunna 

uppfylla detta uppdrag när jag som fritidspedagog måste springa mellan olika situationer och 

elevgrupper hela tiden. 

Tillgången på material på de fritidshem där mina intervjupersoner arbetar är dock väldigt god, 

vilket de alla ser väldigt positivt på. Häikiö (2007) beskrev hur material med olika egenskaper 

ger eleverna möjlighet att forma, förändra och bearbeta i sitt skapande. I min bakgrund skrev 

jag kortfattat om den skapande pedagogiken Reggio Emilia. Detta är en pedagogik som utgår 

från barnens egen fantasi, känsla och intellekt (Bendroth Karlsson, 1996). Eleverna ska ges 

redskap för att kunna använda dessa egenskaper i det fria skapandet. Jag intervjuade ingen 

fritidspedagog från en Reggio Emiliainspirerad skola. Hade jag gjort det hade resultatet i mina 

intervjusvar kanske blivit annorlunda. Hur ser en Reggio Emiliapedagog på materialets 

betydelse för skapande? Änggård (2005) menade att tillgång på material är en förutsättning 

för bildskapande. Men det kanske är desto viktigare att fritidspedagogerna arbetar på ett sätt 

som lockar fram fantasin och förmågan att uttrycka sig genom skapande hos varje elev. Detta 

är något som jag tycker vore intressant att arbeta vidare med.  

Änggård (2005) menar att tillgång på platser att skapa på är en förutsättning för den skapande 

verksamheten. Två intervjupersoner nämner inte alls den fysiska miljön när jag frågar dem 

om vilka möjligheter de har att arbeta med det fria skapandet i fritidshemmet. Detta kan tolkas 

som att de inte anser att den fysiska miljön påverkar deras möjligheter. Hälften av 

intervjupersonerna menar att brist på bra lokaler för skapade inomhus påverkar deras 

möjligheter negativt, medan en av intervjupersonerna anser att de har lokaler som ger goda 

möjligheter för fritt skapande. Fritidspedagogernas uppfattningar påverkas av deras tidigare 

erfarenheter (Alexandersson, 1994). En fritidspedagog som arbetat på en skola där de haft 

stora utrymmen för skapade, som sedan flyttar till en mindre skola med färre lokaler, kanske 

känner att den fysiska miljön hämmar det fria skapandet och vice versa. Jag har därför svårt 

att dra en slutsats kring den fysiska miljöns betydelse för skapande. Fritidsverksamheten ska 

utgå från elevernas behov och intressen (Skolverket, 2007). Men på samma sätt påverkas även 

elevernas uppfattningar. Om de till exempel aldrig har haft tillgång till ett snickarrum, så blir 
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det ju svårt för dem att sakna och önska en sådan miljö. Denna fråga går in i nästa som 

handlar om fritidspedagogernas möjlighet att utveckla det fria skapandet.  

6.2.3 Fritidspedagogernas möjlighet att utveckla det fria skapandet på 

fritidshemmet 

Som jag nämnt tidigare anser drygt hälften av intervjupersonerna att brist på bra lokaler 

påverkar deras möjligheter att arbeta med fritt skapande negativt. Detta är också något som 

nästan alla intervjupersoner tar upp igen när jag frågar dem om möjlighet till utveckling. 

Flertalet fritidspedagoger önskar en ateljé där material kan lämnas framme, något som även 

Änggård (2005) framhävde som en viktig förutsättning för skapande. Jag tror dock att 

fritidspedagogernas möjligheter att påverka lokalerna på skolan är liten. Många skolor måste 

spara pengar och med stora barngrupper blir det ofta brist på lokaler. Som tur är finns då även 

utemiljön, något som drygt hälften ser som en god möjlighet till att arbeta med det fria 

skapandet. En av mina intervjupersoner vill utveckla det fria skapandet genom att använda sig 

mer av uterummet och ta vara på de möjligheter som finns i utemiljön. I kursplanen för bild 

står det att eleverna ska få erfarenheter från visuell kultur genom bland annat olika miljöer 

(Skolverket, 2011). Detta ingår också i vårt uppdrag på fritidshemmet eftersom vi ska 

komplettera skolan.  

I resultatet kan jag se att det endast är en intervjuperson som nämner didaktiska 

utvecklingsmål. Denna intervjuperson vill utveckla sitt förhållningssätt i verksamheten, låta 

eleverna skapa över en längre tid och uppmuntra dem att bygga vidare på sina idéer. Enligt 

det sociokulturella perspektivet på lärande är det kulturens förväntningar på barn och 

ungdomar är det som skapar motivationen hos dem (Dysthe, 2003). Genom att eleverna ofta 

får höra att de måste göra färdigt det som de har påbörjat tror jag att de förväntar sig att de 

vuxna vill ha snabba resultat. När de vuxna ser elevens skapande som en estetisk produkt 

början även eleverna se kritiskt på sina verk (Bendroth Karlsson, 1996). Intervjupersonen 

menar att det är viktigt att ta sig tid att verkligen se vad eleverna har gjort och uppmuntra dem 

att tänka vidare. Då kanske även eleverna börjar se det fria skapande som en 

helhetsupplevelse.  

Denna aspekt på utveckling är visserligen didaktisk, men hänger trots det ihop med många 

yttre faktorer. Brist på lokaler kan göra det svårt att lämna framme skapande material under 

en längre tid. Få fritidspedagoger och stora barngrupper påverkar fritidspedagogernas 

möjlighet att ta sig tid att sitta ner med eleverna och uppmuntra dem att bygga vidare och 

verkligen se vad de har gjort. Sammanfattningsvis visar denna studie att alla mina 

intervjupersoner anser att det fria skapandet har en stor betydelse för elevernas lärande. De 

har goda möjligheter vad gäller material, men många av dem är uppgivna när vi pratar om 

brist på lokaler och stora barngrupper. Det känns som att de alla brinner för sitt yrke och vill 

fortsätta utvecklas. Jag ser positivt på deras medvetenhet och förmåga att reflektera över sin 

yrkesroll och kompetens.   
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7. Slutord 

Som blivande fritidspedagog känner jag att detta examensarbete har gett mig en större 

förståelse för skapandets betydelse för lärande. Men detta gäller inte enbart skapande. Jag 

känner att jag har fått en större förståelse på hur allt vi gör i skolan hör ihop och vilken 

betydelse det har för eleverna. Såväl skapande och kreativa övningar som fri lek och 

utomhusvistelse är en del i en helhet i elevernas skoldag. Fritidspedagoger besitter en stor 

kompetens när det gäller det informella lärandet, en kompetens som kanske inte alla 

ämneslärare har. Det är viktigt att fritidspedagogerna vågar stå upp för sin verksamhet och 

visa att detta är viktigt. Jag hoppas att de fritidspedagoger jag har intervjuat har fått en 

möjlighet att reflektera över sin yrkesroll och att de vill ta del av denna studie. 

7.1 Fortsatt forskning 

Som jag nämnde i min diskussion så intervjuade jag ingen fritidspedagog från en Reggio 

Emiliainspirerad skola. Det hade varit väldigt intressant att få ta del av vilka uppfattningar de 

fritidspedagoger som arbetar på Reggio Emiliainspirerade skolor har. Det hade även varit 

intressant att ta del av betydelsen av det fria skapandet utanför min avgränsning. Det vill säga 

vilken betydelse skapande i musik, dans, drama och litteratur har för elevernas 

lärandeprocess. Denna studie gjordes i en och samma kommun. Det skulle vara spännande att 

studera det fria bildskapandet i fritidshemmet i ett rikstäckande perspektiv. 
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