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SAMMANFATTNING
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Viktor Mortensen & Pernilla Pihlström

“Vi tar lärandet till en roligare nivå”
-lärares syn på fritidspedagogiken i vardagen.

“We take learning to a more fun level”
- teachers views on recreational education.

Antal sidor: 39
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Fritidspedagogik  är  ett  komplext  ämne,  vilket  gör  det  svårdefinierat  att  precisera  vad  lärare  i 
fritidshem har för expertis och kompetensområde. I vårt arbete avgränsade vi vår studie till  att 
handla  om  den  fria  tiden,  socialt  lärande  och  situationstyrt  lärande.  I  arbetet  ingår  en 
bakgrundsbeskrivning  av  fritidshemmets  framväxt  och  litteraturstudier.  Här  finns  en  kvalitativ 
undersökning där vi har intervjuat fem yrkesverksamma lärare i fritidshem och hur de ser på barns 
fria tid, det sociala lärande samt det situationsstyrda lärande som sker på fritidshemmet. Ur svaren 
har vi funnit att lärare ser att barnen bör få styra mer över sin egna fria tid men att styrdokumenten 
lägger ett stort ansvar på lärarna att ha en stimulerande verksamhet för alla barn. Man anser att  
lärande sker hela tiden, i  många olika situationer, samt att  lek och lärande hänger ihop på ett  
väldigt intimt sätt och är svåra att skilja från varandra.

_________________________________________________________________________

sökord: fritidshem, fritidspedagogik, socialt lärande, situationsstyrt lärande
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1. Introduktion
Vad lär sig barn på fritids och hur? Det kan vara svårt att beskriva en verksamhet som inte låter sig  
förklaras  med  termer  som  omedelbart  kan  läsas  av  i  tester  och  resultatstyrda  uppgifter. 
Fritidspedagogik handlar om utveckling, både som grupp men också individuellt som människa. Att 
lära sig olika saker samtidigt  i sin egen takt innebär att man bildar sig, gör kunskapen till en del av 
sin personlighet, precis som Ellen Key (1900) beskriver. Själva kärnan i bildning är att utgå från den 
egna kunskapen för att kunna få en ökande förmåga att möta det som är okänt och på så sätt förstå  
sammanhang. Lärare i fritidshem har möjlighet att låta barn bearbeta de kunskaper de förvärvat 
under  skoldagen  genom  lek  och  självvalda  aktiviteter.  Genom  fritidspedagogiken  får  barnen 
möjlighet  att  använda  sin  teoretiska  kunskap  i  leken  och  på  så  sätt  tillgodogöra  sig  praktiska 
erfarenheter.

Fritidshemmet har gått från att varit en omvårdande institution som tog sin början i 1800- talets 
arbetsstugor, till att bli en del av dagens utbildningsväsende. Fritidshemmet fyller många funktioner 
som att ge barn omsorg på tidiga morgnar och eftermiddagar då föräldrar behöver barntillsyn,  ge en 
meningsfull fritid och ha en omvårdande roll. Samtidigt har kraven att förmedla kunskap på ett 
medvetet sätt ökat på lärarna som arbetar i fritidshemmet.

Under  vår  studietid  har vi  ständigt  återkommit  till  termen fritidspedagogik,  det  som vi  lärare i 
fritidshem har som didaktisk grundtanke, men vad innebär den egentligen? Enligt Lärarförbundets 
skrift  När intresse blir kunskap (2005) definieras fritidspedagogiken utifrån lekens betydelse, det 
situationsstyrda lärandet, samlärandet samt det informella och formella lärandet.  Fritidshemmets 
pedagogik  och kunskapsområden  är  viktiga  komplement  till  det  som förmedlas  i  klassrummet. 
Skolans formella lärande balanseras av fritidshemmets friare och mer informella lärande. Under vår 
utbildning har vi läst om hur viktig fritidspedagogiken och lärares förhållningssätt i fritidshemmet 
är för att balansera skolans formella lärande och hur vi på fritidshemmet har möjlighet att låta barn 
ompröva det de lär sig i skolan. Detta har fått oss att fundera på hur fritidshemmets lärande går till.  
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Begreppsdefinition
Fritidspedagogik  pedagogik  som  används  på  fritidshemmet,  som  kombinerar   

lärande och omsorg, ser hela barnet hela dagen, och har åtta 
            kunskapsområden: relationer och konflikthantering, genus, 
            rörelse och hälsa, natur, miljö och teknik, språk och 
         kommunikation, kultur, individens identitet samt elevers 
          inflytande och ansvar.

Lärare i fritidshem  utbildad personal som arbetar på fritidshem. (tidigare 
          fritidspedagog)

Formellt lärande  att lära i en undervisningssituation, ex. i klassrummet

Informellt lärande att lära i en vardagssituation.

Samlärande att lära tillsammans med någon annan, t.ex. en kompis eller en 
          vuxen.

Situationsstyrt lärande att  lära  i  olika  situationer  beroende  på  intresse  och  utifrån  vad  
som händer i den specifika situationen. Att ta tillvara på “här 

         och nu”.

Socialt lärande    lära  tillsammans  med  andra  i  sociala  situationer,  exempelvis  
genom lek.
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2. Syfte och frågeställningar
Vårt syfte med examensarbetet utgår från vår övertygelse om vikten av att lyfta fritidspedagogikens 
betydelse  och  nödvändighet  för  barns  utveckling  och  lärande  men  vi  har  insett  att  begreppet 
fritidspedagogik är väldigt omfattande och har därför beslutat att välja ut några få aspekter ur detta. 
I detta arbete kommer vi att fokusera på hur lärare i fritidshem ser på barns fria tid, det sociala 
lärandet  och  det  situationsstyrda  lärande  vilka  vi  anser  vara  centrala  områden  för 
fritidspedagogiken.  

Utifrån vårt syfte har vi formulerat frågeställningarna:
1. Hur upplever lärare i fritidshem barns fria tid?
2. Hur ser lärare i fritidshem på barns sociala lärande?
3. Hur ser lärare i fritidshem på barns situationsstyrda lärande?
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3. Bakgrund
I  detta  kapitel  presenterar  vi  fritidshemmets  verksamhet,  dess  framväxt  från  arbetsstugor  via 
eftermiddagshem  till  dagens  integrerade  fritidshem  som  ska  vara  ett  komplement  till  skolans 
verksamhet.  Vi  berör  även några filosofer  och pedagoger  som har  påverkat  fritidspedagogikens 
grundtankar samt några nutida pedagogers syn på fritidspedagogiken.

Vi lever i en allt mer globaliserad värld, vilket ger förutsättningar för arbete och utbildning bortom 
våra landsgränser. Hur kan Sverige bidra till att utveckla vår värld i en oviss framtid? Som nation 
har vi inte längre förutsättningar att kunna konkurrera med billig arbetskraft eller billig produktion 
på den internationella arenan. Det alternativ som ligger tillhands är att stötta dagens barn till att bli 
kreativt tänkande individer! Vår värld är inne i en fas där detta är livsnödvändigt med bland annat 
hoten mot vår miljö. För att locka fram kreativiteten hos individen ställs nya och ibland oväntade 
krav på undervisningens innehåll. Hur ska vi förmedla kunskap och information som inte bara är 
fakta? Barn vet idag att faktakunskaper snabbt kan sökas upp på Internet. Dagens samhälle ställer 
stora krav på individen vilket innebär att vi i ökad utsträckning måste kunna förstå sammanhang 
och dra slutsatser.

3.1 Fritidshemmets verksamhet
Enligt den senaste granskningen som gjordes av Skolinspektionen (2010) finns det ca 350000 barn 
inskrivna på fritidshem, vilket innebär drygt 80 % av alla barn mellan sex till nio år i hela Sverige. I 
många fall är barngrupperna stora med genomsnittligt 47 barn per grupp, men ibland så många som 
125 barn.  Verksamheten  på fritidshemmet  ska bidra  med mångsidighet,  kontinuitet  samt  ha  en 
helhetsyn på barnen som vistas där (Skolverket, 2007). Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet 
som har till uppdrag att komplettera skolan både i innehåll och tidsmässigt.

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid, vilket kan definieras på olika sätt. Enligt 
Skolverket (2007) innebär en meningsfull fritid att barnen upplever trygghet och blir stimulerade till 
lek och skapande. Det gäller även att verksamheten är anpassad till bland annat barnens ålder och 
mognad. Ofta handlar det om hur personalen som arbetar inom fritidshemmet tolkar, har tid, lust, 
engagemang och utbildning att låta barnen vara med att styra sin fria tid. Verksamheten ska också 
vara  utformad  efter  varje  enskilt  barns  behov  så  att  intressen  kan  odlas  och  tillvaratas. 
Fritidshemmet  ska  också  ge  barn  utrymme  att  genom  sin  nyfikenhet  och  lust  att  lära,  vara 
medskapare i utformningen av sin eftermiddag utifrån sina personliga intressen och förutsättningar.

3.2 Fritidshemmets framväxt
För att få reda på hur dagens fritidshem har formats och hur yrket sprungit fram, får  vi söka oss 
tillbaka till rötterna om vad som utvecklade detta relativt nya fenomen inom utbildning. Att göra en 
tillbakablick  gör  det  även  möjligt  att  skönja  mönster,  ge  perspektiv  och  reflektera  över  hur 
utvecklingen  eventuellt  kommer  påverka  framtiden  för  lärare  med  inriktning  fritidshem. 
Fritidshemmet  är,  sett  ur  historiskt  utbildningsperspektiv,  ganska  nytt  om  man  jämför  med 
folkskolestadgan  som,  drygt  ett  hundra  år  tidigare,  innebar  obligatorisk  skola  för  alla  barn. 
Fritidshemmet som liknar dagens form kom till i slutet av 1950-talet och är sprunget ur de tidigare  
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Arbetsstugorna, vilket i sin tur kom från Barnkrubborna i mitten av 1800-talet. De var dock avsedda 
för yngre barn än de som var i skolålder.

Arbetsstugorna uppstod i samband med att Sverige industrialiserades, familjer flyttade till städerna 
och många kvinnor  började  arbeta.  Familjerna  i  städerna  behövde omsorg  för  barnen eftersom 
föräldrarna hade långa arbetsdagar och barnen behövde en trygg plats att gå till utanför hemmet. 
Den  första  arbetsstugan  slog  upp  portarna  1887  i  Stockholm.  (Johansson  2011)  Idén  med 
arbetsstugor  togs  från  övriga  nordiska länder  och Tyskland,  där  de  hade  funnits  långt  tidigare. 
Tanken med arbetsstugorna var att barnen skulle lära sig arbetets betydelse och samtidigt ge en god 
fostran. Eventuellt fick de även lite undervisning men tanken var att de skulle bli goda arbetare i  
framtiden.  Det  var  ofta  ideella  krafter  så  som föreningar,  kyrkan och privata  sällskap som låg 
bakom utvecklingen av arbetsstugorna. De bedrevs även av kvinnor som arbetade ideellt, då man 
ansåg  att  det  ingick  som  en  “praktik”  för  den  högre  societetens  kvinnor  inför  den  egna 
familjebildningen att arbeta med barn. Ibland fick folkskolelärarinnor tjänstgöra i arbetsstugan efter 
skolans slut, men då med lön. Detta är kanske den första kopplingen som kan göras mellan skolan 
och fritidshemmet.

Sverige genomgick stora förändringar med förkortad arbetstid, färre barn i familjerna och en ökad 
välfärd i början av 1920-talet. Detta kom även att påverka inriktningen av arbetsstugorna som skulle 
ingå  i  samhällets  ansvar  och  ta  bort  fattigvårdsstämpeln.  Under  1940-talet  och  framåt  fick 
utvecklingspsykologin, med Piagets tankar, genomslag inom svensk barnomsorg. Detta innebar att 
barnens behov sattes i förgrunden och blev viktiga till skillnad från tidigare då det var samhällets 
behov som styrde barnomsorgen. 1944 ändrades namnet till eftermiddagshem och staten bidrog 
med pengar till  verksamheten.  Eftermiddagshemmets huvudsakliga inriktning var mer att  se till 
läxläsning och rekreation, då hela samhället blev allt mer inriktat på utbildning som bredde ut sig 
till större grupper. Samtidigt uppstod ett nytt fenomen i samhället, man fick fri tid.  Tid över som 
inte var till för att arbeta. Eftermiddagshemmet låg ofta i anslutning till skolan eller barnträdgården 
och hade speciella fröknar som hjälpte barnen med läxläsningen.

Först  i  slutet  av  1950-talet  kom  ordet  fritidshem  till  som  begrepp  i  en  publikation  från 
Socialstyrelsen. Detta var en utredning om eftermiddagshemmets samarbete med skolan eftersom 
det var anpassat för skolbarn. På 1960-talet klev Sverige in i en våg av industriell utveckling där 
behovet av arbetskraft ökade. Samtidigt ökade behovet av offentlig barnomsorg. En ny yrkesgrupp 
bildades - fritidspedagogerna, som kom fram ur ökade krav på en särskild pedagogisk utbildning för 
att arbeta i fritidshemmet. (Johansson, 2011). I slutet av 1970-talet byggdes fritidshemssektorn ut 
rejält. Det fanns då en tilltro till offentlighetens insatser för att hjälpa barnfamiljer och samtidigt 
genomgick grundskolan en kraftig reformation.

Regeringen SIA utredning 1975 (proposition 1975/76:39), där fritidshemmet och skolans samarbete 
utvärderades,  visade  att  detta  samarbete  innehöll  vissa  svårigheter.  Två  pedagogiska  kulturer 
kolliderade, där skolan med tydliga strukturer, tidsinramning och fokus på undervisning var svår att 
kombinera med fritidshemmets “mjuka” pedagogik där socialt samspel och barnens fria val står i 
centrum.  Trots  detta  så  integrerades  fritidshemmet  under  1990-talet  än  mer  med  skolan  och 
lokalerna låg ofta i samma eller angränsande byggnader. Stor vikt lades vid olika kompetenser och 
samverkan mellan de olika verksamheterna. Skolan gick från statlig till kommunal regi men det 
som slutligen blev avgörande för att fritidshemmet anslöts till utbildningssektorn var övergången 
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från Socialstyrelsens huvudmannaskap till Utbildningsdepartementets, vilket skedde den 1 januari 
1996. Fritidshemmet blev nu inkluderat i den obligatoriska läroplanen för grundskola, förskoleklass 
och fritidshem, Lpo94 (Skolverket, 2009) där fritidshemmets verksamhet ingick som principer och 
mål. Detta innebar att fritidshemmet fick strävansmål att arbeta mot, styrdokument som reglerade 
verksamheten och som samtidigt verkade för ett större samarbete mellan skolan och fritidshemmet.

3.3 Pedagogisk historik
För att  få  en inblick i  hur  dagens fritidspedagogik är  utformad,  behöver  vi  göra en återblick i 
historien  och  möta  några  inom  pedagogiken  och  filosofin  som  gett  avtryck  för  framtiden. 
Människor som är verksamma inom utbildning bör känna till deras grundläggande tankar och idéer 
eftersom de fortsätter att påverka yrkets utveckling och inriktning. Urvalet av dessa pedagoger har 
gjorts med tanke på deras betydelse för dagens pedagogik inom skolan och fritidshemmet och likväl 
för framtidens utformning av skolan och fritidshemmet. Dessa personer var också stora ivrare för 
ungas  utveckling  till  frihet  och  självständighet,  som  förmågan  att  analysera,  reflektera  och 
argumentera.  Egenskaper som är essentiella i tider av snabba förändringar och med osäkerhet inför 
framtidens krav på individen och samhället.

Rousseaus teorier om självstyrning, delaktighet och uppgiftsbaserat lärande har relevans än idag 
inom  fritidspedagogikens  tankar  om  helhetssyn  på  barnen  och  dess  lärande  och  delaktighet  i 
vardagen. Inom fritidspedagogiken ses leken som en viktig del i barns läroprocesser men även som 
rekreation.  Fröbel  ansåg på sin tid  att  barn var  som plantor  som skulle  växa genom varandras 
delaktighet och sysslor. Leken var även för honom en central pedagogisk metod och han ansåg även 
att en allsidig fri utveckling sker genom lek och skapande verksamhet. Fritidspedagogiken utgår till 
största del från barnens intressen och nyfikenhet på omvärlden och låter detta styra verksamheten 
framåt.  Montessori  ansåg  att  fantiserande  och  rörelse  ska  ingå  som ett  led  i  den  pedagogiska 
verksamheten, då barnens inre och yttre värld hänger ihop. Hon lade märke till hur barn gärna gör 
samma sak om och om igen tills de har förvärvat en ny kunskap och ett vetande. Genom att ta 
tillvara på barnets inneboende nyfikenhet kan ett lärande ske i en given situation. (Egidius, 2009)

Key skrev boken  Barnets Århundrade  (1900) som blev mycket omtalad och diskuterad eftersom 
hon menade att en lärares roll var att vägleda och lära eleverna att lösa sina egna uppgifter och att 
guida dem på sin väg i livet. Detta innebär en pedagogik som främjar det situationsstyrda lärandet. 
Hon menade att man bör låta barnen söka kunskap utifrån verkliga händelser och på så sätt finna 
vägar till hur problem ska lösas och framgång nås. Även hos Freinet kan vi hitta tankar som har 
påverkat fritidspedagogikens utformande. Hans grundtanke var att vikten inte låg på arbetet i sig 
utan på att låta barnen fritt få välja vad och hur de skulle undersöka i sin omvärld. Genom att låta 
barnen prova och undersöka omvärlden utifrån sina intresse kan nya färdigheter utvecklas. Lärare 
bör vara medskapande, handledande och vägledande i sökandet efter nya insikter och hjälpa barnen 
att systematisera och konkretisera ny kunskap. (Egidius, 2009)

John Dewey har även han påverkat fritidspedagogiken eftersom han menade att kunskap är fråga 
om en dialektik, eller motsatsers spel med varandra. För utan teori förstår man inte det praktiska, 
och utan det praktiska blir det teoretiska obegripligt. Inom fritidspedagogiken har man tagit fasta på 
vikten av att arbeta praktiskt för att förstå teorin. Dewey skriver att det är när ett ämne stimulerar till 
ett aktivt sökande efter ytterligare insikt som verklig kunskap bildas. Det är då kunskapen förändras, 
lever, växer, utvecklas och förs vidare till kommande generationer. (Egidius, 2009).
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3.4  Några röster om dagens fritidspedagogik
Cecilia  Larsson  (2011)  anser  att  fritidspedagogiken  har  en  enorm  betydelse  för  barnens 
kunskapsutveckling.  Hon menar  att  den  kan bygga  broar  mellan  hemmet  och det  lärande  som 
händer  utanför  skolan väggar.  Vidare beskriver  hon fritidspedagogiken som betydande både för 
skolresultaten och för resten av livet i ett bildande perspektiv. Hon beskriver hur fritidspedagogiken 
förstärker barns utveckling genom att verka som fogmassa mellan lärandet utanför och i skolan, 
samtidigt  ger  det  barnen  ett  identitetsutvecklande  perspektiv  som ingår  i  det  sociala  lärandet. 
Fritidspedagogiken är kompletterande för skolans övriga ämnen och den bidrar till en mångsidig 
bildning som verkar övergripande i den utbildning som ligger till grund i skolan.  Men hon anser att 
det  tyvärr  saknas  tillräckligt  med  relevant  forskning  inom  området,  som  hur  barn  lär  sig  på 
fritidshemmet och vilka arbetssätt och metoder som är rådande. (Lärarförbundet, 2011)

I en artikel i Fritidspedagogen (nr1/10) skriver Eva-Stina Grönvall att fritidspedagogik innebär att 
se och bekräfta barnen utifrån det de är och inte bara det de gör. Genom att utgå från barnens behov 
och intressen och skapa en lärandesituation på fritidshemmet skapas en god miljö där de kan vilja 
lära och delta. Hon säger vidare att verksamheter kan komplettera varandra under hela dagen för att 
utveckla  barns  sociala  kompetens  och  ta  tillvara  på  olika  former  av  lärandesituationer.  Hon 
beskriver ett temarorienterat arbetssätt som inspirerar till praktiska uttrycksformer och ett samband 
mellan  pedagogik  och  omsorg.  Hon  betonar  vikten  av  att  ta  tillvara  på  vardagssituationer  för 
lärande och utveckling, att se det situationsstyrda lärandet.

Rektor Ewy Dahlin (2010) skriver i samma artikel i Fritidspedagogen (nr1/10) att fritidspedagogik 
handlar om ett demokratiskt förhållningssätt som bygger på barns behov av en helhetssyn på deras 
egna arbeten med exempelvis teman. Hon säger vidare att det fritidspedagogiska arbetssättet är en 
balans mellan den fria och den styrda verksamheten med läroplanens värdegrund som bas. Läraren 
bör finnas med som tydlig ledare och samtidigt som en medupptäckare på livsresan för barnen. 
Fritidspedagogiken har fokus på barns inre utveckling. I dessa ingår, menar hon, etik, moral och 
social  kompetens  men  även  förmåga  till  djupare  reflektion  och  kritiskt  tänkande.  Kärnan  i 
fridspedagogiken  är  att  lärandet  sker  i  ett  meningsfullt  sammanhang  som  berör,  detta  gör  att 
kunskaperna befästs.

3.5 Sammanfattning
Fritidshemmet är sprunget ur den tidigare Arbetsstugan som var den första institutionen för offentlig 
barnomsorg, denna var förankrad i olika former av frivilligorganisationer. År 1944 ändrades namnet 
till eftermiddagshem och staten bidrog med pengar till verksamheten. Först i slutet av 1950-talet 
kom ordet fritidshem som begrepp. I början av 1960-talet bildades en ny yrkesgrupp, nämligen 
fritidspedagogerna. Vilka kom fram ur samhällets ökade krav på en särskild pedagogisk utbildning 
för att kunna arbeta i fritidshemmet. I början av 1970-talet byggdes fritidssektorn kraftigt ut på 
grund  av  sociala  förhållanden,  kvinnor  behövdes  i  allt  större  utsträckning  i  arbetslivet.  I 
sammanslagningen med skolan upptäcktes att fritidshemmets och skolans pedagogiska kulturer var 
svåra  att  förena.  Fritidshemmets  synsätt  utgick  från  barnet  fria  val  och  hade  en  “mjukare” 
pedagogik  än  skolans  mer  strukturerade  synsätt.  År  1996  övergick  fritidshemmet  från 
Socialstyrelsen till Utbildnings- departementet och blev inkluderat i den obligatoriska läroplanen.
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Enligt flertalet filosofer och pedagoger som har verkat för barns utbildning genom historien ser vi 
att tanken kring helhetssyn på barnet har gått som en röd tråd i deras pedagogiska rön. Rousseau 
lyfte fram tankar om helhetssyn på barnet och dess delaktighet i vardagen. Fröbel såg vikten av 
leken som lärandesituation,  Key menade att  läraren  skulle  vara  en  guide  i  det  situationsstyrda 
lärandet, Montessori såg sammanhanget mellan barnens inre och yttre värld medan Dewey ville 
förena tanke och handling för att barnen skulle skapa ny kunskap.  Dagens pedagoger menar att 
fritidspedagogik handlar om att se hela barnet hela dagen, att möta barnen där de är, att utgår från 
barnens intressen och ta tillvara på vardagens lärandesituationer. De menar att barn lär i leken och 
att lärare i fritidshem bör lägga stor vikt vid barnens inre utveckling för att barnen ska kunna skapa 
nya kunskaper.  Det  är  viktigt  att  lärarna i  fritidshem är  med och skapar  möjlighet  till  lärandet 
genom att skapa sammanhang och mening i relation till barnen.

Fritidspedagogiken ger barnen ett identitetsutvecklande perspektiv som ingår i det sociala lärande 
samt att den är kompletterande för skolans övriga ämnen och den bidrar till en mångsidig bildning 
som verkar övergripande i den utbildning som ligger till  grund i skolan värld. Fritidspedagogik 
innebär att möta barnen där de är och utgå från deras erfarenheter och intressen så att de ska kunna 
känna glädje åt sitt egna lärande och utveckling. Verksamheten ska vara utformad efter varje enskilt  
barns behov. Den ska också ge barnet utrymme att genom sin nyfikenhet och lust att lära, odla och 
tillvarata sina intressen. (Skolverket, 2007)
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4. Styrdokument & tidigare forskning
I  det  här  kapitlet  redogör vi  för de styrdokument som reglerar  fritidshemmets  verksamhet  dvs. 
Skollagen (2010), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (2011) samt 
Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem (2007). Vi ser även på en del av den tidigare 
forskning  som  finns  kring  fritidspedagogik,  barns  fria  tid,  social  samvaro  och  lärande  samt 
situationsstyrt lärande.

4.1 Styrdokument
Forskning om barndomen är ett ganska nytt begrepp och kommer ur ett tvärvetenskapligt fält av 
olika discipliner som pedagogik, psykologi, sociologi samt socialt arbete som innefattar etnologi, 
historia,  kursstudier,  stadsvetenskap,  juridik,  och  ekonomi.  (Skolverket,  2010a).  Men den stora 
förändringen skedde då FN´s  barnkonvention gjordes till  juridiskt dokument för alla länder, där 
barns rättigheter sätts i fokus (FN´s barnkonvention, 1989). Barnkonventionen innehåller fyrtioen 
artiklar som behandlar barns rättigheter och tretton artiklar som handlar om hur länderna ska arbeta 
efter dem. Fyra av artiklarna är styrande, de kallas huvudprinciper, men alla artiklarna ska läsas som 
en enhet och här används huvudprinciperna som “glasögon”. I artikel 28 och 29 behandlas rätten till 
utbildning där det står att barnens värdighet ska bibehålls och bevaras, där barnen ges möjlighet till 
ett aktivt deltagande i verksamheten. (Barnombudsmannen, 2011)

Fritidshemmets verksamhet styrs av skollagen (2010:800) som började att gälla den 1 juli 2011. 
Den  betonar  att  fritidshemmet  har  pedagogiska  uppgifter  och  talar  om  fritidshemmets 
utbildningsaspekter. Lagen säger att fritidshemmet ska vara ett komplement till den utbildning som 
sker i förskoleklass och grundskolan genom att stimulera och uppmuntra eleverna till vidare lärande 
utifrån egna intressen och behov vilket kan uppnås genom att ha en helhetssyn på eleverna. Lagen 
säger vidare att fritidshemmet ska arbeta med social samvaro och förståelse för andra människor.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 (Skolverket, 2011) är ett av de 
styrdokument som gäller för fritidshemmets verksamhet. Lgr11 förtydligar skollagens förordning 
om att undervisningen som bedrivs i skolan och på fritidshemmet ska vara likvärdig och samtidigt 
ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar. Lgr11 betonar vikten av elevers harmoniska 
utveckling. Genom varierande undervisning och arbetsformer som anpassas efter elevernas behov 
får eleverna möjlighet att bygga sin egen kunskaps- och erfarenhetsbank. Fritidshemmet har som 
uppgift att komplettera skolan genom att ge barnen andra erfarenheter och aktiviteter än skolan. Lgr 
11 uppmanar lärare, speciellt grundlärare och lärare i fritidshem, att aktivera eleverna på flera olika 
sätt,  av  vilka  lek  och  skapande  aktiviteter  är  några  av  fritidshemmets  främsta  arbetssätt.  När 
personal från förskoleklass, skola och fritidshem möts och finner en balans och samförstånd mellan 
de olika pedagogiska synsätten som råder, kan barnens utveckling berikas.

“Fritidshemmet  omfattar  skolfri  tid,  och  uppgiften  är  att  komplettera  skolan.  
Fritidshemmet  ska  erbjuda  en  meningsfull  fritid  och  ge  barnen  stöd  i  sin  utveckling.  
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och  
kontinuitet i barns utveckling och lärande.” (Skolverket 2007:11)
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Ett av de viktigaste styrdokumenten för fritidshemmet är Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i  
fritidshem som  gavs  ut  av  Skolverket  år  2007.  Den  förtydligar  fritidshemmets  uppdrag  och 
beskriver hur fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisering och utveckling sker i 
grupp.  Barns  självkänsla,  identitet  och  lärande utvecklas  i  samspel  med andra  barn  och vuxna 
(Skolverket,  2007).  Barns  socialisering,  identitetsutveckling  och  lärande  i  samspel  med  andra 
beskrivs som verksamhetens centrala mål. Genom att ge barn möjlighet att påverka den fria tiden 
och känna att  de  blir  respekterade  av både kamrater  och vuxna utvecklas  de till  självständiga, 
sociala, individer.

Det  står  även  att  fritidshemmets  uppdrag  är  att,  tillsammans  med  hemmet,  fostra  barn  till 
självständiga och demokratiska människor. Det bör finnas många olika arenor för detta ändamål, då 
barn kan göra sina röster hörda och bli lyssnade till. I verksamhetens utformning bör det finnas 
utrymme för barnen att kunna påverka sin fria tid och känna sig respekterade. Verksamheten bör 
vara anpassad till deras ålder och mognad på ett sätt som ger dem tillit till sin egen förmåga och 
möjlighet att ta ansvar för sina egna val av aktiviteter. Verksamheten ska locka till lärande på olika 
sätt. För att kunna ha en utvecklande och stimulerande verksamhet behövs det att verksamheten är 
väl strukturerad och förberedd. Särskilt i stora barngrupper där barnen ska ges möjlighet att kunna 
dra sig undan till  lugn och ro och få ha en ostörd lek, utom att uppsikten över dem ska brista. 
(Skolverket, 2007)

4.2 Tidigare forskning
I lärarutbildningen utbildas lärarna med inriktning fritidshem för en speciell kompetens, men än 
räknas inte fritidspedagogik som ett eget ämne. Lärarförbundet har tillsatt ett råd som består av 
pedagoger  som  diskuterar  utvecklingen  för  läraryrket.  Enligt  utvecklingspedagogen  Kerstin 
Kohlström handlar fritidspedagogik om att arbeta med barns självkänsla genom att se varje barns 
potential och uppmuntra dem i sin utveckling. Hon menar även att pedagoger måste ha många olika 
arbetsverktyg för att kunna arbeta mot läroplanens mål när det gäller demokrati, ansvar, relationer, 
lärande osv. Hon säger vidare att man använder de vardagliga rutinerna för att lyfta pedagogiska 
möjligheter inom fritidspedagogiken. Fritidspedagogik innebär att möta barnen där de är och utgå 
från deras erfarenheter och intressen så att de ska kunna känna glädje åt sitt egna lärande och sin 
utveckling. (Lärarförbundet, 2011)

Enligt Piaget skapar barn sin kunskap genom ett utforskande av världen och gör det som de tycker 
är roligt och är bra på. Piaget anser att barnen testar sin kompetens och utvecklar denna för att 
utforska  världen,  skriver  Qvarsell  (2004).  Hon  skriver  vidare  att  Piaget  förstod  att  barns 
kunskapsbildning handlar om meningsfulla sammanhang. Piaget har fortfarande mycket aktuella 
och  viktiga  tankar  om  hur  kunskapens  karaktär  kan  ge  oss  redskap  att  förstå  barnets 
kunskapssökande process. Kort sagt handlar det mer om att ge barn en stimulerande miljö för att 
utveckla  sina  egenskaper,  än  att  designa  färdiga  formulär  som passar  i  barnens  utvecklingsfas. 
(Qvarsell, 2004).

Hansen (2000) definierar fritidspedagogiken i  två block: att arbeta med gruppen och den social 
kompetensen samt att arbeta konkret och praktiskt utifrån barnens intressen och erfarenheter. På 
samma sätt beskriver Lärarförbundet (2005) fritidspedagogikens två aspekter genom att lägga en del 
av  tyngdpunkten  i  fritidspedagogiken  på  den  enskilde  individens  identitetsskapande  utifrån 
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intressen och erfarenheter samtidigt som det ska väcka nya intressen hos individen. Samtidigt ska 
den andra tyngdpunkten ligga på gruppen och samverkan. Hon menar på så sätt att omsorg, fostran 
och lärande ska skapa en helhet under hela dagen i skolan. Rohlin (2011) skriver på samma sätt att  
fritidspedagogiken ska ha utveckling och lärande i fokus precis som övriga skolväsendet ska ha.

De finns en mängd generella principer som ska råda på fritidshemmet. Bland annat att lärarna ska 
ha ett helhetsperspektiv på barnen, att deltagande är frivilligt och att arbetsformer och innehåll ska 
ge en känsla av gemenskap. Vidare ska barnens intresse och behov till stor del styra hur mycket tid 
som läggs på olika arbetsområden. Samtidigt är lärares analys av vad som ska förstärkas eller tonas 
ner viktigt i förhållande till tidsaspekten. Centralt är att lärande sker i sammanhang och mycket 
arbete ska läggas på social samvaro och social kompetens. Lärare ska ha ett pedagogiskt perspektiv 
på barns fria tid och förstå vikten av lekens betydelse. De ska även ha kunskap om formellt och 
informellt lärande och dess betydelse.

4.2.1 Barns fria tid
Rohlin  (2001)  har  i  sin  doktorsavhandling  undersökt  barns  fria  tid  på  fritidshemmet  och 
fritidshemmets verksamhet. Hon skriver att samverkan mellan olika skolformer har funnits till olika 
grad under olika tider och att även samverkan mellan speciellt de yngre skolåren och fritidshemmet 
framstår  som  självklar  eftersom  barnen  rör  sig  frekvent  mellan  dessa  två  verksamheter.  Hon 
beskriver de pedagogiska grundprinciper som styr fritidshemmets verksamhet. Det handlar om en 
ständig inlärning, lek, tematiskt arbetssätt, anknytning till barnens egna erfarenheter och kunskaper, 
omvårdnadens pedagogiska betydelse samt den utveckling som sker i grupp.  

Fritidshemmets verksamhet och pedagogik är komplex på många sätt enligt Rohlin (2001) eftersom 
den ska utgå från en helhetssyn på barnet och från barnens egna intressen och kunskaper. Den ska 
vara ett komplement till skolan samtidigt som den ska vara frivillig. Styrningen av läroplanen och 
skollagen påverkar också dess utformning. Detta innebär att verksamheten ständigt bör revideras 
och omtolkas utifrån aktuella teorier och föreställningar om vad fritidshemmets pedagogik är och 
bör vara. I fritidshemmets verksamhet ingår det också att barn ska utveckla och odla sina egna 
intressen så att de skapar ett förtroende till sin egen förmåga, vilket resulterar i att de på egen hand 
kan utveckla en egen fritid. (Skolverket, 2010)

Hansen  (2000)  beskriver  fritidshemmets  fria  verksamhet  som  ostrukturerad  jämfört  med 
klassrumssituationer. Hon beskriver en skapande, aktiv verksamhet där barn målar, skapar, snickrar, 
läser och spelar spel. Vuxna på fritidshemmet finns i verksamheten för barnens skull mer än för att  
bedriva  strukturerad  undervisning.   Hansen skriver  vidare  hur  lärare  i  fritidshem anser  att  den 
praktiska verksamhetens utformning är utbytbar och föränderlig utifrån vad barnet behöver för sin 
generella utveckling i olika perioder. Fritidspedagogiken handlar därför om ett förhållningssätt, en 
medvetenhet i hur man handlar och tänker, för att barnen ska utvecklas och lära. Genom de val i 
handlingssätt som läraren gör under dagen påverkas och bedrivs en pedagogisk verksamhet under 
hela barnets dag i skolan och olika situationer blir till lärandesituationer.
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4.2.2 Barns lärande på fritids
“Lärande är ett dynamiskt begrepp som speglar vad som uppstår i relationer 
och mönster för samvaro i specifika situationer och miljöer”

(Johansson 2011:20)

För att tydliggöra lärandet på ett fritidshem och se hur detta går till, måste man förstå de sociala  
sammanhang människor befinner sig i, skriver Bardon och hänvisar till Burr (1995) som kallar detta 
för ett socialkonstruktionalistiskt synsätt. Detta synsätt innebär att lärandet är en ständigt pågående 
process  som  sker  i  samspel  med  andra  människor.  Vi  lär  av  varandra  och  det  sker  i  sociala 
sammanhang genom kommunikation dvs. sociala handlingar och kunskap hör ihop.  Hon talar om 
samlärande - att lära av andra - då barn lär sig genom samspel med varandra. Vi människor är  
beroende av andra människor och därför är det viktigt att lära av dem vi träffar, då gruppen fungerar 
som ett instrument, skriver Bardon i sin avhandling (2008)

Johansson (2011) beskriver fritidshemmets verksamhet som inriktad på barns sociala utveckling. 
Som lärare i fritidshemmet bör fokus ligga på barns välbefinnande, en omsorgsaspekt för både det 
individuella  barnet  och  gruppen  samt  deras  sociala  liv  under  vistelsen  på  fritidshemmet.   Det 
pedagogiska arbetet, skriver  han vidare, bör handla om att skapa en trygg och stimulerande miljö 
för barnen som möter deras behov i olika faser i deras liv. Leken bör därför prioriteras och vara 
varierande. Det bör finnas tillfällen för både fri lek och organiserad lek. Barnen bör få möjlighet och 
tillfällen att skapa regler och ordning i leken för att det är genom lek som de får en chans att pröva 
tanke-  och handlingsmönster,  se  konsekvenser  av  handlingar  och hantera  information.  I  leken, 
skriver Johansson, får barnen möjlighet att utveckla empatiska förmågor genom att öva på att förstå 
hur andra tänker, vad de har för avsikter med sina handlingar och hur de upplever olika situationer.

Klerfelt (1999) beskriver hur fritidhemmets verksamhet är uppgifts- och situationsstyrt och barnen 
är i större utsträckning ägare av sin egen tid än vad de är i den schemastyrda skolan.  Med de 
utgångspunkter som gjorts handlar det om att arbeta i barns fria tid för att möta dem och låta dem 
göra  autentiska  upplevelser.  Genom att  läraren  skapar  en  miljö  som lockar  till  att  arbeta  med 
traditionella skolämnen som matematik, språk, historia och SO på ett praktiskt och lekfullt sätt kan 
barnen få  förutsättningar  för lärande.  Ankerstjerne m.fl.  (2010) skriver  att  det formella och det 
informella lärandet sker parallellt och att barn på fritids får kunskap mer som en biprodukt till annan 
aktivitet. Som exempel på detta parallella lärande kan vi lyfta att ett syfte kan vara att lära barnen 
om allemansrätten på en skogsvandring,  samtidigt som en gruppkänsla och samarbete inflikas i 
processen. Det kan också innebära att använda matematik vid bakning eller historia vid en keramik- 
eller bildlektion.

Även Rohlin (2011) skriver om hur ett parallellt lärande sker på fritidshemmet, hur det informella 
lärandet kan leda till ett formellt lärande genom att fritidshemmet är en mer informell arena där 
barnen  får  prova  sig  fram.  Hon  menar  vidare  att  lärande  “omfattar  två  sammanhängande 
delprocesser som ömsesidigt påverkar varandra” (Rohlin 2011:131). Med andra ord anser hon att 
barns utveckling och lärande inte går att separera. Det är viktigt att se vilka sammanhang barnen 
befinner sig i och se hur läraren i fritidshem kan komplettera skolan genom en annan ingångsvinkel 
till utveckling och lärande för barnen.  
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4.2.3 Sociala lärande
Som människor ingår vi i ett socialt samspel med varandra. I detta spel lär vi oss de normer och 
regler som gäller, samt den kultur som råder. Juul (2007) beskriver att vårt behov av att finna oss 
själva i  relation till  andra är  ett  sunt och naturligt  behov. I  dessa socialiseringsprocesser  tränas 
barnen i vad som fungerar både för gruppen och  för sig själv som individ. Men det uppstår en 
konflikt mellan att bevara sin personliga integritet i en grupp samtidigt som vi har ett behov av att  
känna oss värdefulla i gruppgemenskapen, Juul (2007:47) skriver “Detta är en central process i 
barns psykosociala utveckling“. Klerfelt (1999) beskriver det lärande som sker på fritidshemmet 
som en helhet där praktiska erfarenheter utvecklas i samförstånd med andra. Hon skriver vidare att 
barn utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt på fritidshemmet.

Johansson (2011) skriver att barn utvecklar sin identitet, och därmed sin självständighet och vilja att 
klara sig själva och ta ansvar, under åren på fritidshemmet. Genom att finnas till hands för barnen i  
denna process kan läraren vara ett värdefullt stöd för dem. Barnen får en social arena att öva sin 
sociala kompetens och upptäcka hur de bäst kan hantera och lösa konflikter. Ibland klarar de av det 
på egen hand och ibland får en vuxen hjälpa till, skriver även Bardon i sin avhandling (2008). Enligt 
Skolverket (2007) bör man som lärare i fritidshemmet ha en helhetssyn på barnen - se hela barnet 
hela  dagen.  Det  gäller  att  kunna  växla  mellan  att  vara  en  medagerande,  stödjande  vuxen som 
upptäcker  och erövrar  kunskap  tillsammans  med  barnet  och  en  utmanande  och idégenererande 
lärare som hjälper densamma att utveckla kunskaper som behövs för att kunna delta i samhället. 

Enligt Hansens studier (2000) verkade det som att fritidspedagogikens centrala områden var omsorg 
om barnen och utveckling av dess sociala förmågor. De pedagoger hon intervjuade menade att det 
viktigaste  fritidshemmets  verksamhet  kunde  uppnå  var  att  barnen  blev  goda  människor. 
Fritidspedagogiken, enligt Hansen, verkar handla mycket om att stärka barnen i deras personliga 
utveckling,  att  lära  dem klara  sig  i  vardagen,  att  kunna ta  ansvar  för  sina  handlingar,  att  lösa 
konflikter genom samtal, att bli goda kompisar, att kunna lyssna på andra, att klara av att följa 
regler, att fungera i gruppgemenskap, att kunna uttrycka en egen åsikt osv. Genom att tillåta dem att  
klara sig själva ger fritidspedagogen dem en chans att ta ansvaret och växa som individer.

4.2.4 Situationsstyrt lärande
Johansson (2011) skriver att barns lärande på fritidshemmet till stor del är beroende av kamraterna 
som finns i gruppen. Detta beror på att tiden på fritidshemmet i mångt och mycket är fri för barnen 
att själva förfoga över, eftersom mycket av innehållet inte är planerat i förväg. Barns initiativ får 
vara  vägledande.  Johansson  tar  även  upp  begreppen  informellt  lärande,  samlärande  och 
socialt/kulturellt lärande som alla handlar om situationsstyrda läroprocesser.  Det som är gemensamt 
för dessa begrepp är att lärandet är aktivt,  sker i gruppen “här och nu” och är oplanerade. Han 
skriver  vidare  att  lärande  på  fritidshemmet  ska  styras  utifrån  barnens  intresse,  nyfikenhet  och 
initiativ vilket innebär att lärandet oftast blir spontant och informellt. Detta ställer krav på läraren att 
vara lyhörd för de processer som sker i gruppen, dvs. när gruppen själv skapar lärandesituationer, 
och har möjlighet att tolka och använda dessa situationer. På samma sätt beskriver Larsson (2011) 
hur  det  i  vardagen  dyker  upp  olika  situationer  där  läraren  kan  vara  med  att  stödja.  Detta  är 
situationer som är viktiga och relevanta för barnen. Läraren bör även avvakta och se om barnen 
själva kan komma med de lösningar som situationen kräver.
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Hansen  (2000)  beskriver  ett  förhållningssätt  som  lärare  i  fritidshem  bör  ha  gentemot  barns 
erfarenheter och det lärande som sker på fritidshemmet. Detta förhållningssätt innebär att utgå från 
barnens erfarenheter och nyfikenhet på omvärlden. Genom att ta reda på vad de är intresserade av 
kan lärare öka barnens motivation till att lära sig mer i specifika situationer och genom att använda 
flera sinnen i processen, som bland annat Fröbel, Freinet, Maria Montessori, Ellen Key och John 
Dewey var förespråkare för. (Egidus 2004)

4.2.5 Leken som lärande
Att kunna leka är en konst, och det går inte att förklara i några enkla termer då den är så paradoxal. 
För lek kan vara både på riktigt och på låtsas. Den är riktig innanför ramen för lek och på låtsas 
sedd utifrån. Leken kan innebära både närhet och distans, för det man har lekt har man upplevt och 
ändå inte upplevt, skriver Knutsdotter Olofsson (1992). Man kan göra saker på riktigt under en 
täckmantel  av lek,  och man kan göra saker på lek fastän det  kan se ut som på riktigt.  I  leken 
behandlar  de  involverade  det  kända som okänt,  och  det  okända  som känt.  För  leken  har  inga 
begränsningar och fältet att utforska är oändligt. Att som lärare ha en förmåga att observera, vara 
närvarande och förstå lek är till stort gagn för barnens lärprocesser, anser  Knutsdotter Olofsson 
(1992).

Klerfelt (1999) beskriver hur barn använder sig av lek för att  gå in i olika roller  och träna sin 
kognitiva, sociala och emotionella färdigheter. De kan i leken öva en mängd förmågor som påverkar 
och hjälper  dem att  bearbeta  och förstå  olika sammanhang.  Leken står  för  frihet,  valmöjlighet, 
kontroll och kunna inta en aktiv position, skriver Pramling Samuelsson och Johansson (2008) och 
menar att lärandet står ofta i kontrast till lekens frihet. De pekar på att barnen upplever allvar, tvång 
och brist på kontroll, när ordet lärande används. Med leken som verktyg, menar de att den vuxne 
(läraren) blir bryggan mellan lärandet och leken, men tyvärr passar lekfullheten inte in i lärarens 
intentioner många gånger. Då kan leken vara osynlig, fortsätter de.

Knutsdotter Olofsson (1992) beskriver att leken har många subtila signaler som talar om att det är 
just  lek,  och att  de inblandade uppfattar  dessa signaler omgående – annars påbörjas inte leken. 
Signalerna får oss att förhålla oss till verkligheten och att de inblandade gör en tolkning av det som 
sker så länge leken varar. Även inom djurvärlden finns dessa signaler, menar hon.

Barns  fria  lek har  en central  betydelse i  fritidspedagogiken.  Lekens betydelse som verktyg för 
lärande och utveckling har uppmärksammats ganska länge och Erik Homburger Eriksson (Kärrby 
2000:29) menar att lek är ett bra sätt att samarbeta med andra. Leken uppstår när barn är trygga och 
känner sig delaktiga. Leken behöver inte ha något annat syfte än att vara lek, men i leken övas 
barnens empati och även den demokratiska tanken. Barn delar sin verklighet med andra barn för att 
skapa mening och förståelse. Att vara lekskicklig innebär att ha en god förmåga att förstå och kunna 
läsa av lekens signaler, tolka regler i leken och att förstå vad turtagning och samförstånd innebär i 
leken. Det handlar också om en förmåga att veta hur och vilja lösa problem och konflikter som kan 
uppstå. (Lärarförbundet, 2005).

4.3 Sammanfattning
För att förstå läroprocesser på fritids och hur detta går till, måste man förstå de sociala sammanhang 
som människor  befinner  sig  i.  Detta  kallas  ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt  skriver  Bardon 
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(2008) och hänvisar till Burr (1995), och detta innebär att lärandet är en ständigt pågående process 
som sker i samspel med andra människor.  Sociala handlingar och kunskap hör på så sätt ihop. I 
fritidshemmet är  leken grundläggande.  Likaså det  informella  och situationsstyrda lärandet,  som 
bygger på barns nyfikenhet och lust att lära.  Ett förhållningssätt som lärare i fritidshem bör ha 
gentemot  barns  erfarenheter  och  det  lärande  som sker  på  fritidshemmet,  vilket  ofta  utgår  från 
barnens erfarenheter och nyfikenhet på omvärlden. I situationsstyrda lärandeprocesser bör läraren 
avvakta  och se om barnen själva  kan komma på  lösningar  eller  de  kunskaper  som situationen 
kräver. Genom att ta reda på vad barnen är intresserade av kan lärare öka deras motivation till att 
lära sig mer i specifika situationer och genom att använda flera sinnen i processen.
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5. Metod
Detta kapitel handlar om det som har med vår undersökning att göra. Vi beskriver det metodval vi 
har  gjort,  hur  vi  valde  respondenter,  de  etiska  förhållningssätt  vi  har  tagit  hänsyn  till,  hur  vi 
genomförde vår undersökning samt hur vi har analyserat och bearbetat de resultat vi har fått in. Vi 
lyfter även undersökningens trovärdighet samt metodkritik.   

5.1 Val av metod
Vi har valt att genomföra en kvalitativ empirisk undersökning vilket innebär att fokus ligger på 
insamling av data i form av ord och åsikter. Enligt Bryman (2002) anser många kvalitativa forskare 
att man bör härleda sina teorier från den information som har samlats in och samtidigt att man 
prövar sina teorier under undersökningens gång.

Bryman (2002) skriver vidare att kvalitativa undersökningar ofta tar hjälp av flera olika metoder för 
att samla in relevant data. Vårt val blev att göra semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor 
vilket innebär att respondenterna svarar fritt på våra frågor utan givna svar. I intervjuerna användes 
ett frågeschema (se bilaga 3) där vi har försökt dela in innehållet i områden att samtala om snarare 
än att få svar på specifika frågor. Vår önskan var att innehållet skulle diskuteras och att det skulle 
bli lättare att faktiskt följa respondenternas svar snarare än att få svar på nästa fråga genom att göra 
på detta vis. Frågorna var allmänt formulerade vilket gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till de 
svar som vi ville vidareutveckla.

Vi  genomförde  även  deltagande  observationer  på  några  fritidshem  för  att  få  syn  på  hur 
fritidspedagogiken synliggjordes i verksamheten. Bryman beskriver deltagande observationer som 
tillfällen då forskaren bland annat besöker en miljö kring vilken hon för noggranna anteckningar, 
blir  engagerad i  den sociala  miljön genom samtal  och interaktion samt utvecklar  förståelse för 
miljön.  I  observationerna  såg vi  på  vardagssituationer  där  vuxna och barn  möttes,  hur  lärare  i 
fritidshem interagerade med barnen samt några lärandesituationer.

5.2 Avgränsning
Fritidspedagogik är ett brett område och därför har vi har valt att avgränsa vår undersökning till att 
behandla hur lärare i fritidshem uppfattar  barns fria tid samt hur de ser på två lärandeaspekter, 
nämligen socialt lärande och situationsstyrt lärande.

5.3 Urval
Vi valde att intervjua ett antal aktiva lärare i fritidshem. Vårt mål var att försöka få en stor spridning 
på respondenter när det gäller utbildningsår, yrkeserfarenhet, fritidshemmets storlek samt genus för 
att  efterlikna  verkligheten.  På  fritidshem runt  omkring  i  Sverige  är,  enligt  Skolverkets  (2010) 
statistik, drygt  80 % av utbildade lärare mot fritidshem kvinnor och 20 % män. Detta uppnåddes 
genom att respondenterna bestod av fyra kvinnor och en man. Två av respondenterna kände sig 
även bekväma med att  ha  oss  i  verksamheten  och göra  deltagande observationer.  Trost  (2010) 
skriver  att  det  är  viktigt  att  man  är  medveten  om  vilket  ens  urval  står  för  i  en  kvalitativ  
undersökning, vilken population som urvalet är en miniatyr av.  Han menar att urvalet ska vara 
heterogent inom den givna homogeniteten, det vill säga att det ska följa en given ram så att det ska 
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finnas variation men inte för mycket avvikelser så att mer en någon intervjuad har extrema eller  
avvikande åsikter.

5.4 Etiskt förhållningssätt
I vårt arbete har vi strävat mot att alla respondenter skulle känna sig trygga med att deras identitet 
inte skulle röjas samt att deras svar behandlades anonymt. Bryman (2002) redogör för fyra etiska 
principer som gäller för forskning som bedrivs i bland annat Sverige och som vi har följt. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer 
klargör att forskaren måste informera om syftet med undersökningen, vilket vi valde att göra i ett 
brev till berörda parter, att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avsluta under tiden 
undersökningen pågår, att informationen som kommer att användas är konfidentiell vilket innebär 
att det endast är vi som har tillgång till materialet och att materialet och övrig information endast 
används i vår undersökning.

Bryman (2002) menar att det är viktigt att de frågor man ställer i en intervju inte gör intrång i en 
persons  privatliv  och  att  det  är  viktigt  att  man  som  forskare  respekterar  deltagarnas  rätt  till 
anonymitet. Detsamma gäller observationstillfällen då man ej får röja namn på vare sig deltagare 
eller verksamhet.

5.5 Genomförande
Vi lämnade ut missivbrev (se bilaga 1 & 2) till lärare i fritidshem och rektorer på några skolor och 
fick respons på dessa. Vi frågade även ett antal lärare i fritidshem i vår omgivning om de skulle 
kunna tänka sig att bli intervjuade kring barns lärande på fritidshemmet. Detta gjorde vi eftersom 
intervjuerna skulle ske mitt i semestertider och det var svårt att få tag i lämpligt antal för oss okända 
lärare  i  fritidshem som hade tid  och möjlighet  att  ställa  upp.  Vi  intervjuade  personer  på  olika 
fritidshem, de flesta besökte vi på arbetsplatsen men vi har även genomfört telefonintervju på grund 
av det långa avståndet till respondenten.

Vi bad att få tillgång till ett eget rum för intervjun så att vi och respondenten inte skulle bli störda  
under intervjuns gång. Intervjuerna genomfördes med en semi-struktruerad intervjuguide som stöd 
(se bilaga 3). Vi spelade in intervjuerna för att sedan kunna lyssna på dem igen och transkribera 
dem. En fördel med att spela in intervjuerna är att vi kan gå tillbaka och lyssna på dem flera gånger, 
en nackdel är att det är tidskrävande att transkribera och analysera efteråt.  Telefonintervjun gick till 
så att respondenten svarade och intervjuaren skrev ner svaren direkt.

En deltagande observation, enligt Bryman (2002), innebär att forskaren är med i verksamheten men 
att  de  övriga  i  verksamheten  är  medvetna  om att  forskaren  är  där  med  ett  specifikt  syfte.  De 
deltagande  observationerna  skedde  i  samband  med  intervjuerna  med  lärare  på  två  fritidshem. 
Genom att gå in i verksamheten och vara med under en eftermiddag fick vi möjlighet att samla in 
information kring hur barns informella lärande kan gå till på fritidshemmet. Under eftermiddagen 
förde vi anteckningar kring det som observerades utifrån lärandesituationer och barnens fria tid. Det 
vi tittade efter var hur dagen strukturerades, hur barnen bemöttes utifrån sina intressen och annat 
som väckte vårt intresse.
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5.6 Bearbetning och analys
Trost (2010) beskriver hur materialet som ska bearbetas och analyseras i tre steg. Först samla in, 
sedan analysera och sist tolka sitt material,  men han fortsätter med att det egentligen inte finns 
några  gemensamma  spelregler  hur  detta  ska  gå  till  och  i  vilken  ordning.  Vi  transkriberade 
intervjuerna, som sedan sparas i pappersform om vi vid senare tillfälle vill återvända till dessa och 
använda oss av dem igen. En sammanfattning av intervjumaterialet i tabellform gjordes, både därför 
att  strukturen  skulle  passa  intervjuguiden och för  att  banta  ner  oväsentligheter.  (se  bilaga  4)  I 
tabellen jämfördes respondenternas svar med varandra utifrån de tre frågeställningar kring fritid, 
socialt lärande samt situationsstyrt lärande. Det fanns även ha en kolumn för övrig information som 
kunde framkomma i resultatet och som kunde påverka vår analys. Trost (2010) menar att det är 
bättre att fokusera på det för studien väsentliga, för om man har med det oväsentliga är risken större 
att man missar ännu mer av studien.

Det var tidskrävande att transkribera intervjuerna och sedan att analysera det material vi fick fram, 
men samtidigt var det varit intressant att ta del av lärare i fritidshems tankar kring hur och när barn 
lära sig i den verksamhet som ligger oss varmt om hjärtat. Den semi-strukturerade intervjuform vi 
hade valt som insamlingsmetod ledde fram till intressanta diskussioner kring  hur lärande och lek 
hänger ihop men det var inte helt enkelt att strukturera och bearbeta svaren i efterhand eftersom 
följdfrågorna blev varierande. Vi valde att leta efter återkommande ord, fraser och tolkningar när vi 
bearbetade resultatet. Detta knöts sedan till litteraturstudier och observationer där en enkel analys 
finns med löpande i texten.

5.7 Validitet
Enligt  Bryman  (2002)  bör  man  vid  alla  former  av  undersökningar  sträva  efter  att  verkligen 
undersöka det man säger sig vilja undersöka. Validitet är en slags kontroll för att se om den valda 
metoden för att genomföra undersökningen kan ge svar på frågeställningarna. Vi har använt oss av 
semi-strukturerade  intervjuer  som  datatinsamlingsmetod  vilket  innebär  att  respondenterna  ges 
möjlighet att ge detaljerade svar som leder till följdfrågor. Vi upplevde att våra respondenter gjorde 
sitt  bästa  för att  ge oss trovärdiga och äkta svar  för att  lyfta  fritidspedagogikens perspektiv på 
lärande och fri tid. Vi intervjuade fem aktiva lärare i fritidshem vilket vi ansåg gav oss tillräckligt 
mycket material att söka se mönster i och få svar på våra frågeställningar men vi anser inte att det är 
tillräckligt för att dra en allmängiltig slutsats.

5.8 Metodkritik
Det område vi har valt att undersöka, fritidspedagogiken, är ett stort och komplext område som har 
varit svårt att avgränsa och definiera. Vår metod med semi-strukturerade intervjufrågor har gjort att 
följdfrågorna har varierat och att svaren blivit mer utförliga från vissa av respondenterna jämfört 
med andra. Att göra en telefonintervju var tidsödande och det var svårt att hinna få med alla detaljer. 
Sedan kunde vi inte lyssna på intervjun flera gånger som man kan göra med en inspelad intervju.

Vi har gjort våra urval ur bekvämlighetsaspekten, (på engelska  convenience sample), vilket är en 
vanlig och praktisk metod för att få ett strategiskt urval. Detta innebär att fråga personer vi ansett 
som  lämpliga  i  vår  närhet  och  med  rätt  förutsättningar  om  de  vill  delta  i  vår  undersökning. 
Problemet med denna metod, skriver Trost (2010) är att den självselektion man får kan innehålla 
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personer som är säregna i vissa avseenden, och detta kan till viss mån styra resultatet i en oönskad 
riktning.

Det hade varit  önskvärt  med fler  deltagande observationer men eftersom våra respondenter inte 
kände sig bekväma i den situationen valde vi att enbart ha två observationstillfällen.  
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6. Resultat och analys
Under vårt  resultat  och analyskapitel  presenteras svaren från våra intervjuer samt observationer. 
Respondenterna har svarat på frågor om den fria tiden och vad som gör den meningsfull, det sociala 
lärandet och det situationsstyrda lärande som försigår på fritidshemmet. Intervjuerna har varit semi-
strukturerade med öppna frågor utan givna svar. Vi har gjort på detta sätt eftersom vi önskade att få 
till en diskussion med respondenterna och ha möjlighet att följa upp deras svar med följdfrågor för 
att utveckla tankegångarna. Frågeställningarna går in i varandra och är inte helt lätta att särskilja 
från varandra.

Resultatet presenteras utifrån våra frågeställningar och syfte. Vi kommer att göra kopplingar till 
litteraturen i löpande text.

6.1 Hur ser lärare i fritidshem på barns fria tid?
I våra styrdokument får vi uppdraget att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Vad begreppet fri tid 
betyder är olika beroende på vem man frågar. Vi har uppmärksammat att vi från våra respondenter 
har  fått  två  olika  perspektiv  på  vad  fritid  innebär  nämligen  ett  personligt  perspektiv  och  ett 
barnperspektiv.  Det  personliga  perspektivet  innebär  den  tid  man  disponerar  själv,  den  kravlösa 
tiden.

Barnperspektivet  innebär  att  barnen  själva  får  välja  aktiviteter  på  fritidshemmet.  Denna  tid  är 
barnens egen och innefattar ofta fritt val för dem att leka eller göra andra aktiviteter på. Många 
gånger styr lärarna i fritidshemmet aktiviteter, men samtidigt uttrycker de att dessa aktiviteter ofta 
bygger på barns fria val. Eftersom meningsfull fritid kan skilja sig från individ till individ tycker en 
av respondenterna att man bör ha ett blandat utbud av aktiviteter så att alla kan få något som passar  
dem. Respondenterna betonar även vikten av att verksamheten ska vara rolig och luststyrd. Barn 
skapar mening genom att vara tillsammans med varandra och på så sätt fyller de sin egen fria tid 
med mening och det sociala samspel som sker innefattas ofta i lek i olika former. Det går trender i 
lekar på de olika fritidshemmen, allt från organiserade lekar till att cykla och spela pingis och vidare 
till pyssel och konstruktionslek med olika material. “Man kan bygga alla sorts möjliga figurer, sen 
pärlar man också. Många går ut och leker. Det är ju fritt.”

Moment  som kan verka  störande i  leken och den fria  tiden  är  att  den  avbryts  för  exempelvis  
mellanmål  och  schematider.  En  respondent  säger  att  “ibland  förstörs  leken  då  en  vuxen 
kommenderar barnen att kamrater ska vara med i leken utan att egentligen ha en aning om vad som 
leks.” Som lärare i ett fritidshem är den fria tiden för barnen den mest arbetsamma för den vuxne, 
då det kräver en lyhördhet och observationsförmåga samt närvaro. Många konflikter uppstår och det 
finns en önskan att vara mer närvarande i barngruppen eftersom tiden upplevs för knapp för att 
verkligen hinna med att observera och sköta de vardagliga rutinerna och göromålen som finns på 
fritids samtidigt.

En  av  våra  respondenter  uttryckte  att  “Vi  handleder  barnen  att  bli  ansvarstagande  individer.” 
Eftersom många barn behöver stöd att  disponera sin fria tid, komma in i leken  och lära sig de 
sociala spelreglerna för att utnyttja sin kreativitet och fantasi behövs vuxenstöd, närvarande vuxna 
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som ser hela barnet. Detta visade sig även i våra observationer av barns fria tid då vi bland annat 
lagt märke till att vissa barn kan aktivera sig själva och gärna går in i leken helt och hållet medan 
andra barn har behov av att aktiveras.

Fritidshemmet  ska  ge  barn  meningsfull  fritid  (Skolverket  2007)  och  enligt  Lgr  11  (2010)  ska 
fritidshemmets verksamhet  vara med och utveckla barnens intresse så att  de på egen hand kan 
utveckla  en  egen  fritid  oberoende  av  fritidshemmet.  Utifrån  dessa  två  riktlinjer  uttrycker 
respondenterna att de behöver stödja barn i hur de disponerar sin tid på fritidshemmet för att lära sig 
de sociala regelverken och få möjlighet att  utveckla sin kreativitet  och fantasi.   På samma sätt 
uttrycker en av respondenterna att meningsfull fritid är olika från individ till individ och därför bör 
fritidshemmet  ha  ett  stort  utbud  av  aktiviteter.  Fritidsverksamhet  handlar  mycket  om  att  odla 
intressen, och detta får lärarna hjälpa till med. För, som en av respondenterna svarar “Alla barn kan 
ju inte veta vad de är intresserade av.”

Lgr 11 (2010) uppmanar lärare, speciellt lärare i fritidshem, att aktivera barn på flera olika sätt av 
vilka lek och skapande aktiviteter är några av fritidshemmets främsta arbetssätt. I vår undersökning 
framkom  att  lärarna  ofta  styr  barnens  aktiviteter  men  att  deras  önskan  är  att  den  fria  tidens 
aktiviteter ska utgå från barnens egna intressen i första hand.

“Fri” är ett starkt obundet begrepp och “tid” snarare motsatsen. Hur detta behandlas i pedagogiska 
situationer verkar bero på olika faktorer, men generellt sett står barnens fria val i centrum och en 
helhetssyn på barnet. Samtidigt är fritidshemmets verksamhet styrt av läroplan och skollag vilket 
gör verksamheten ytterst  komplex, vilket även Rohlin (2001) lyfter fram i sin avhandling.  Hon 
menar att verksamheten är frivillig men samtidigt styrd, lekorienterad men samtidigt en lärande 
miljö.  Respondenterna  beskriver  även  de  denna  komplexa  verksamhet  genom  att  “styra 
läroprocessen” samtidigt som “leken på fritids är A och O”.

Ytterligare en faktor som spelar in är stora barngrupper, där det ges lite utrymme för att dra sig 
undan och “bara  vara”,  men på  ett  fritidshem som observerats  finns  det  rum avsatta  för  olika 
ändamål. Bland annat finns ett byggrum, och en stor hall med möjlighet för uppträdanden på en 
scen.  Likaså  är  fritidhemmets  centrala  del  avsatt  för  lugna  aktiviteter  som  pyssel,  spel  och 
tecknande.  Vid  större  skapande  aktiviteter  finns  även  skolans  bildlokal  att  tillgå,  samt 
gymnastiksalen  en  gång  varannan  vecka.   Fri  lek  är  verksamhetens  kärna,  och  enligt  vår 
undersökning är det här lärarna är som mest aktiva. “Den fria tiden är och bör vara väldigt krävande 
för oss pedagoger, eftersom det är här vi verkligen behövs. Vi måste vara lyhörda och observanta. 
Bara för att det är fri tid så kan vi ju inte lämna barnen åt sitt öde, du måste ha full koll på vad som 
händer. Detta är jätteviktigt!”

6.2 Hur ser lärare på det sociala lärandet?
I fritidshemmet är det sociala samspelet mycket betydelsefullt för lärprocesserna och lärarna har har 
en annan utgångspunkt och möjlighet att arbeta med olika kärnämnen som kan innebära ett mer 
lustfyllt och intresseväckande sätt för barnen. Naturligtvis vet inte alla barn vad de är intresserade 
av eller vad de skulle kunna vara nyfikna på och då är det av stor vikt att kunna presentera olika  
saker  för  dem  för  att  väcka  liv  i  nyfikenheten.  “Som  nyfiken  vuxen  påverkar  man  barnens 
nyfikenhet”,  svarade  en  av  respondenterna.  Rohlin  (2011)  skriver  om  hur  barns  lärande  och 
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utveckling går  hand i  hand och att  lärare i  fritidshem har möjlighet att  utnyttja  den informella 
arenan som fritidshemmet är för att möta barnen där de är och låta deras intressen utvecklas.

Mycket av lärande bygger på praktiska upplevelser som utflykter och kreativt tänkande för att lösa 
problem. Men framför allt lär sig barn av andra barn genom lek. Leken står för frihet, valmöjlighet,  
kontroll och kunna inta en aktiv position, skriver Pramling Samuelsson & Johansson (2008) och 
menar att lärandet ofta kan ses som att stå i kontrast till lekens frihet.

De tillfrågade lärarna är också rörande överens om att leken har en enorm betydelse för barnens 
utveckling på många plan. I leken är det barnens intressen som styr och detta öppnar nya vägar till  
att hitta nya kunskapsvägar som ligger på deras egen nivå. Mycket av lärandet är situationsbundet 
och som lärare innebär det att ta tillvara på tillfällena när de dyker upp. I våra observationer la vi  
märke till hur man på ett fritidshem hade valt att bygga en trädkoja på skolgården. En stor grupp 
barn, både flickor och pojkar, var engagerade i bygget. De hämtade material i skogen, planerade hur 
kojan skulle byggas och vid behov fick de hjälp av en lärare att hämta verktyg. Det blev några 
konflikter mellan barnen eftersom man skulle samsas om hur kojan skulle byggas. Läraren som 
befann sig i närheten lät barnen först försöka lösa konflikterna själva men gick in vid behov om det 
verkade som att situationen höll på att urarta. Det kom även fram i en intervju där respondenten  
menade på att “det mesta klarar barnen själva, men vi ska finnas tillhands när de behöver oss.”

Det sociala samspelet är centralt i barns kunskapsutveckling anser både forskning och de tillfrågade. 
Det ligger också som ett av de styrande och vägledande uppdrag som lärare i fritidshemmet har 
tillhanda. Skolverket (2007) beskriver hur det sociala samspelet är den viktigaste utgångspunkten 
för fritidspedagogiken. Lärande sker i samspel med varandra och detta sker genom socialisering, 
vilket  beskrivs  som lek  mellan  barn.  Johansson (2011)  beskriver  barns  sociala  utveckling  som 
fritidshemmets huvudsakliga uppdrag. Han menar  att  leken bör prioriteras,  ges stort  utrymme i 
verksamheten eftersom det är i leken som barnens förmåga att förstå hur andra tänker och vad de 
har för avsikter med sina handlingar övas upp. Våra respondenter menar även de att det sociala 
lärandet  till  stor  utsträckning  sker  i  leken.  En  respondent  säger  att  “den  sociala  delen  är  vår 
profession” medan en annan av respondenterna lyfter fram miljön på fritidshemmet som en faktor 
som kan stimulera till lek eller ha motsatt effekt. En respondent lyfte hur turtagning är en viktig bit i 
det sociala lärandet, medan en annan beskrev hur barnen får mycket “gratis” när de får öva på 
sociala  kompetenser.  Hon beskrev ett  brett  spektrum av lärporocesser  som turtagning,  vänskap, 
matematik,  svenska,  naturvetenskap,  inlevelse,  jämställdhet,  etik  och  moral,  normer,  trygghet, 
fantasi och tillit i detta.

Juul  (2007) beskriver  att  vårt  behov av att  finna oss själva i  relation till  andra är  ett  sunt  och 
naturligt behov. I dessa socialiseringsprocesser tränas barnen i vad som fungerar både för gruppen 
och sig själv som individ. Men det uppstår en konflikt  mellan att bevara sin personliga integritet i 
en grupp samtidigt som vi har ett behov av att känna oss värdefulla i gruppgemenskapen. Enligt 
våra observationer går mycket kraft och tid till att hantera konflikter i det sociala samspelet mellan 
barnen.  En  viktig  aspekt  är  att  låta  barnen  i  så  stor  utsträckning  som möjligt  lösa  sina  egna 
konflikter, ansåg flera av respondenterna. Då utvecklas många värdefulla förmågor i samspelet, som 
bygger på demokratiska principer.
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6.3 Hur ser lärare på det situationsstyrda lärandet?
I frågor som rör lärande menar våra respondenter att lärande sker hela tiden på fritidshemmet och 
bör styras  av barnens intressen.  Respondenterna är tydliga med att  “verksamheten ska planeras 
utifrån att barnen är med och bestämmer, men att det lätt blir att någon vuxen ändå fattar vissa 
beslut” utifrån vad som är möjligt att genomföra. En av respondenterna lyfter fram att barn “lär av 
varandra i olika situationer” medan en annan poängterar att “vi kan söka information tillsammans 
med  barnen  och  på  så  sätt  vara  medskapare  i  lärandeprocessen.”  Leken  lyfts  fram  som  en 
lärandesituation då barnen får använda sin fantasi, kreativitet och prova sina teorier. De menar även 
att mycket av lärandet är av praktisk natur på fritidshemmet som ett komplement till det teoretiska  
lärande som sker i  skolsalen.  Det var svårt  att  sätta fingret på vad exakt barnen lär sig i  olika 
situationer men att barnen lär sig var respondenterna överens om.

En  av  respondenterna  gav  exempel  på  hur  barnen  lär  sig  saker  i  naturen  när  de  tillsammans 
upptäcker något som väcker deras intresse, kanske en spindel eller en svamp. Genom att ta tillvara 
på  detta  ögonblick  kan  ett  “sammanhang  bli  meningsfullt  och  lärorikt  för  barnen.”  Något  vi 
reagerade på var att en respondent menade att fritidshemmets verksamhet lockade pojkar till bygg- 
och konstruktionslek medan flickorna satsade på teater och drama.  

Att lärande sker hela tiden i olika situationer är något som Ankenstjerne m.fl.  (2010) också, precis 
som våra respondenter, lyfter fram. Han säger att lärandet blir en slags “biprodukt” i annan aktivitet  
som sker och som barnen är del i. Våra respondenter gav uttryck för när de sa att det var svårt att 
sätta fingret på vad barnen lär sig men att lärande sker hela tiden. Likaså menar Lärarförbundet 
(2005) att  lärande är  något  som sker  utifrån barns inneboende intresse och nyfikenhet.  Bardon 
(2008) skriver om samlärande, att lära av varandra, vilket våra respondenter också talar om. Barn 
har en förmåga att se på andra barn och ta efter, lära och utvecklas. I kommunikation sker lärande 
vilket våra respondenter säger när de menar att de är medskapande i lärandeprocessen. Genom att ta 
reda på vad de är intresserade av kan lärare öka barnens motivation till att lära sig mer i specifika 
situationer.

Johansson (2011) skriver  att  situationsstyrt  lärande är aktivt,  sker  här  och nu och är  oplanerat. 
Likaså  menar  han  att  lärandet  på  fritidshemmet  är  beroende  av  kamratgruppen  och  barnens 
intressen. Våra respondenter är överens om detta men några menar att man ibland måste presentera 
aktiviteter som kan väcka intresse hos barnen eftersom “de inte alltid vet vad de är intresserade av”.  
Hansen (2000) menar däremot att lärare i fritidshem bör ha ett förhållningssätt som innebär att utgå 
från barnens intressen eftersom det är då man bygger vidare på tidigare kunskap. På samma sätt 
skriver Klerfelt (1999) att barn bör få en chans att lära i autentiska situationer vilket även våra 
respondenter ger uttryck för när de säger att fritidshemmets verksamhet är av mer praktisk natur.

Leken lyfts fram som en stor källa för lärande i vår undersökning, vilket bekräftas av Knutsdotter 
Olofsson (1992) som även menar att lek både är på riktigt och på låtsas. Att uppleva i leken är att  
bygga erfarenheter som kan användas i verkligheten.
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6.4 Sammanfattning
I vår undersökning har vi sökt finna vad lärare i fritidshem har för syn på barns fria tid, det sociala 
lärandet och det situationsstyrda lärande som sker på fritidshemmet. Det som har varit utmärkande i 
vår undersökning, vilket även bekräftades av vår litteraturstudie,  är  att  respondenterna anser att 
lärande sker hela tiden på fritidshemmet. Enligt Klerfelt (1999) tränar barnen sina kognitiva och 
emotionella och sociala färdigheter i leken och på så sätt kan de ta med sig sina nya färdigheter ut i  
verkligheten.

Det  är  genomgående  att  barn  lär  sig  hela  tiden  på  olika  nivåer  och  i  olika  sammanhang.  En 
respondent ger exempel på hur man kan gå i skogen och när någon hittar någon spännande växtart 
kan  man  samla  barnen  kring  denna  upptäckt  och  spinna  vidare  på  det.  En  annan  beskriver 
färgblandning  som  en  lärandesituation  medan  en  tredje  beskriver  det  sociala  samspelet  vid 
turtagning i  leken.  Matematik är  ett  genomgående tema som uppstår  i  olika vardagssituationer, 
exempelvis i legobyggen och bakning. Flertalet av respondenterna uttrycker att barn lär sig mest i 
de situationer  som uppkommer utifrån deras  intressen och egna idéer.  Fritidspedagogik innebär 
enligt flera av respondenterna att se möjligheter och att bekräfta barnet utifrån vem det är. Att arbeta 
utifrån ett fritidspedagogiskt synsätt är att ta tillvara barnens intressen och att lära tillsammans, att  
var delaktig i lärandet. Genom att bygga nya erfarenheter och kunskaper på barnens intressen och 
upptäckter, är det viktigt att när så en situation uppstår, ta tillvara på den!

Att ha tillgång till en inspirerande lärmiljö och material är väsentliga för att driva en framgångsrik  
fritidsverksamhet, men att vara en stöttande, aktiv och lyhörd lärare i fritidshemmet är centralt för 
barnens lärprocesser som sker genom socialt samspel och lek i fritidshemmet. I vår undersökning 
har vi funnit att lek och lärande oftast går hand i hand. Lek kan skapa lärandesituationer och lärande 
kan skapa leksituationer.
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7. Diskussion  
I följande kapitel för vi en diskussion kring vad fritidspedagogik är utifrån den fria tiden och de 
lärandesituationer som uppstår i vardagen. Vi försöker ge svar på de resultat vi kommit fram till  
genom vår analys och problemställning genom vår metod.

7.1 Vad innebär fritidspedagogik?
I  vår  undersökning har  vi  dragit  vissa  slutsatser  som verifierats  genom både litteratur  och  vår 
undersökning.  Vi  anser,  samt  flera  tillfrågade  verksamma  inom  fritidshemsverksamheten,  att 
fritidspedagogiken är  ytterst  komplex och bygger  mycket  på  yrkesverksamma lärare  och deras 
kompetens. Det handlar mycket om en helhet, eller om man så vill ett holistiskt synsätt på barn och 
deras utveckling. Lärarna på fritidshemmet ser och träffar barnen under hela deras vistelse under 
skoldagen och eftermiddagen och därför ges det situationer under hela dagen för att vara med och 
utveckla deras förmågor. Det är svårt att kunna precisera hur dessa situationer uppstår, men att det 
har med olika faktorer som bygger på barnens miljö och deras nyfikenhet har det visat sig i våra 
undersökningar. Samt inspirerade lärare som har utbildning och kunskap om lärandesituationer är 
avgörande. Ett problem i dagens fritidsverksamhet är att barngrupper är stora, som bland annat den 
senaste kvalitetsgranskningen gjord av Skolinspektionen (2010) visar, vilket resulterar i att det är 
svårt att ägna mycket tid till enskilda barn.

Skolverkets  Allmänna  råd  och  kommentarer  för  kvalitet  i  fritidshem (2007)  lyfter  fram  att 
utgångspunkten  för  fritidspedagogiken  och  fritidshemmets  verksamhet  bör  vara  glädjefylld, 
luststyrd och varierande aktiviteter samt att den bör bygga på en balans mellan barnens fria val och 
inslag  som  är  planerade  och  styrda  av  personalen.  Lärarförbundet  (2005)  beskriver  de 
kunskapsområden som ingår i fritidspedagogiken. Dessa är relationer och konflikthantering, genus, 
rörelse och hälsa, natur, miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, individens identitet 
samt elevers inflytande och ansvar. I vår undersökning har vi fokuserat på lärande men när man ser 
till dessa kunskapsområden ser vi att alla berörs i den fria tiden, i det sociala lärandet och i det 
situationsstyrda lärande, det är svårt att särskilja dem då de hänger samman och går ihop. Det ena 
leder till det andra för att sammanfatta det kort.

Vi  är  av  den  åsikten,  att  som  aktiv  lärare  i  fritidshem  är  det  av  stor  betydelse  att  veta  vad 
fritidspedagogiken står för, om vi vill att fritidshemmet ska uppnå en likvärdig status som skolan 
inom utbildningssektorn. Detta både för sin egen profession, men också för att kunna konkretisera 
vad vi arbetar med i bland annat dokumentation av verksamheten. Frågar vi en utbildad lärare i  
fritidshem vad  de  jobbar  med,  får  vi  med  största  sannolikhet  ett  svävande  och  otydligt  svar.  
“Otydlighet  och  okunskap  gynnar  inte  kvalitetsutveckling.  Att  åtgärda  denna  otydlighet  är  en 
skyldighet som följer med huvudmannens och skolledningens uppdrag” (Skolverket, 2010:5). Men 
det ligger på individnivå att göra sig införstådd i fritidspedagogiken.

Fritidspedagogiken har  lyfts  ett  flertal  gånger  och att  den är betydelsefull  för barnen har de få 
forskare som ägnat sig åt den dragit som slutsats. Tyvärr ser det inte ljusare ut i framtiden med den 
nya skolreformen som inträffar med en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet  Lgr11(Skolverket,  2011),  en  statushöjning  med  lärarlegitimation  som  exkluderar 
lärare med inriktning fritidshem samt en ny lärarutbildning. Lärare med inriktning fritidshem får en 
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förkortad utbildning från nuvarande 3,5 år till 3 år. Det lämnar en del frågor att fundera över, som 
hur det  påverkar möjligheterna för fortsatta studier och inom fritidspedagogisk forskning. En vidare 
fråga att ställa sig är hur utvecklingen ser ut för fritidshemmet i framtiden, om färre studenter söker 
att utbilda sig med inriktning mot fritidshemmet och dess unika pedagogik.   

7.2 Är fritid verkligen fri tid?
Ett av fritidshemmets uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid. Vad innebär då detta? Som 
vuxen är fritid ett begrepp som betyder att vara fri från arbete och andra krav. Fritid är den tid som 
finns kvar när man har sovit,  ätit  och arbetat  och som man styr över själv.  Är den tiden alltid 
meningsfull? Vill vi som vuxna bli ständigt aktiverade och stimulerade på vår fritid? Vi anser att 
detta  inte  är  fallet,  men  när  vi  ser  till  barns  fritid  på  fritidshemmet  verkar  det  som  att 
styrdokumenten uppmuntrar till ständig aktivitet, konstant stimuli och lärandesituationer som vi ska 
ta tillvara. Kan det vara fel att låta barnen leka bara för själva lekandets skull? Måste det vara lek 
för lärandets skull?

Den fria tiden definieras som ostrukturerad och är styrd av barnens egna intressen och därför går 
den inte att planera i förväg. Vi menar att fritidspedagogik handlar på många sätt om barnens fria tid 
och hur vi som lärare tillsammans med dem förvaltar den, och gör den intressant, rolig och lärorik. 
Likaså är fritidshemmet en plats där barn vistas vid olika tider och gör varierande saker, allt från 
lugna aktiviteter som att vila, rita och läsa - till mer fysiska och aktiva, som rörelselekar och bus. 
Lekar finns med under hela dagen både som vuxenstyrda aktiviteter och som självskapande av 
barnen.   I  fritidshemmets  verksamhet  ingår  även  att  barnen  ska  utveckla  och  odla  sina  egna 
intressen så att de skapar ett förtroende till sin egen förmåga, vilket innebär att de på egen hand kan 
utveckla en egen fritid.

Enligt  Kvalitet  i  fritidshem (Skolinspektionen,  2010)  framgår  det  att  stor  del  av  tiden  på 
fritidshemmet består av fri lek eller att barnen får sysselsätta sig själva genom olika aktiviteter och 
lekar. Barn måste få råda över sin egen tid någon gång på dagen. Det råder, enligt både inspektionen 
och våra respondenter, alldeles för mycket tidsbundenhet och “måsten” under skoldagarna. Likaså 
anser de flesta barn enligt Skolinspektionens undersökning att det roligaste på fritids är att få leka. 
Det har visat sig att det finns stora skillnader i hur personalen stimulerar leken och stödjer barnen i  
skapandet  av  miljöer  och  faktorer  som  påverkar  kreativiteten.  Likaså  har  det  visat  sig  i  vår 
undersökning att fri lek upptar stor del av fritidstiden. Respondenterna anser att leken är av stor 
betydelse  både  för  informellt  kunskapslärande  och  socialt  lärande.  Samtidigt  menar  de  att 
dagsrutiner, så som mellanmål och andra schematekniska delar, lätt stör den fria leken och delar upp 
dagen i smådelar för barnen. En insiktsfull lärare värnar och respekterar barnens fria tid.

7.3 Vad innebär socialt lärande?
Att lärande och utveckling är två komponenter som ligger nära varandra, vilket är det styrande kan 
man undra.  Det är kanske som frågan om hönan och ägget - vilket kommer först? Påverkas vi 
utifrån eller kommer det inifrån? Kanske lite av båda, skulle vi våga påstå. Då både miljön spelar 
stor roll, samt gruppens sammansättning på fritidshemmet.

Det kan tyckas vara ett svårt uppdrag som vi som lärare i fritidshem har eftersom vi ska skapa en 
verksamhet  som lockar  till  deltagande och socialisering,  samtidigt  som verksamheten  ska  vara 
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frivillig och bygga på barnens intressen. Både Juul (2007) och Klerfelt (1999) menar att det sociala 
lärandet sker i samförstånd med andra och att kamratgruppen är otroligt viktig för barnens sociala 
lärande. I vår verksamhet ser vi ofta hur vissa barn dras till varandra och hur lek ofta utvecklas 
oberoende av om en lärare är där eller inte. Vi tror att man genom att ha lektillåtande miljö på 
fritidshemmet, en miljö som lockar till lek av olika slag, kan barns sociala lärande gå långt. Genom 
att tillåta barn att, precis som respondenterna beskrev, söka finna lösningar på sina konflikter själva 
växer deras självkänsla och självförtroende.

I vår studie har det framkommit att fritidspedagogikens didaktik utgår från vad barnet kan och den 
situation och miljö barnet befinner sig i. Men framför allt lär sig barnen av varandra. Sociala koder i 
leken  och  ett  beteende  som är  socialt  acceptabelt  för  att  få  delta  i  leken  och  aktiviteterna  är 
essentiella.  I  våra observationer  har vi  sett  hur  barn har  löst  konflikter,  varit  med och bestämt 
aktiviteter, lekt och rört på sig detta är viktiga steg för att utvecklas som människa. Cecilia Larsson 
(2011) lyfter fritidspedagogiken som en brygga mellan hemmiljö samt det lärande som sker utanför 
skolan och det lärande som sker i skolan. Hon menar att lärandet som sker utanför klassrummet är  
minst lika viktigt, om inte viktigare, för barnens möjlighet att nå sina kunskapsmål. Vi anser att 
fritidspedagogik handlar om lära för livet, bildning som sitter kvar länge upp i åldern, kanske så 
länge vi lever! Hur vi ska bete oss mot varandra och vår omgivning. Som den gyllne regeln råder: 
”Var mot andra, som du vill att de ska vara mot dig”.

7.4 Vad innebär situationsstyrt lärande?
I  vår  undersökning  har  vi  kommit  fram  till  att  leken  och  det  situationsstyrda  lärandet  är 
grundläggande för kunskapsutveckling. Här kan vi koppla till bland annat Piagets tankar om att 
barns  kunskapsbildning  handlar  om  meningsfulla  sammanhang  eftersom  barnen  skapar 
meningsfulla  lärandesituationer  i  leken.  Inom  fritidspedagogiska  verksamhetsmål  ska  det  även 
finnas en strävan att vara en förlängd arm av skolans verksamhet, eftersom skolämnen kan vävas in 
i praktiska och vardagligt sammanhang på fritidshemmet. “Vi tar lärandet till en roligare nivå” sa en 
av våra respondenter och syftade på det lustfyllda lärande som fritidspedagogiken står för. Läraren 
på fritidshemmet bör försöka förstå hur barnet tänker och lär för att ta reda på vilka egenskaper och 
kunskaper som behöver utvecklas och hur. Lärande i fritidshemmet är på så sätt situationsstyrt och 
sker  i  ett  sammanhang  som  upplevs  som  relevant  för  barnet.  Detta  kan  gälla  olika  områden 
exempelvis miljö, språk och kommunikation samt teknik och naturvetenskap.

När vi som lärare i fritidshem tänker på lärande, tänker vi nog automatiskt på olika situationer i 
vardagen där lärande sker mer eller mindre medvetet. “Lärande sker hela tiden” som en av våra 
respondenter sa. Cecilia Larsson (2011) beskriver hur lärare i fritidshem har särskild kompetens att 
utveckla och arbeta med barns sociala lärande samtidigt som de tar  tillvara deras intressen och 
finner  vägar  att  utveckla deras  kunskap på ett  lustfyllt sätt.  Lust  är  nämligen en viktig  del  av 
lärandet, och handlar om motivation. Hur kan lärare i fritidshemmet vara delaktiga att påverka de 
viktiga ämnen som skolan handlar om genom sin speciella kompetens?

Genom våra observationer har vi sett att lärare i fritidshemmet ofta får arbeta på praktiska sätt under 
skoldagen med ämnen som bland annat matematik, ibland utomhus. Detta anser vi är ett utmärkt 
sätt att tillvarata fritidspedagogikens kompetens, då det innebär en stor portion frihet under ansvar 
samt en stimulerande miljö att arbeta med och i. Det situationsstyrda lärandet är grundläggande för 
kunskapsutveckling eftersom barnen skapar lärandesituationer i leken. Situationsstyrt lärande sker i 
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ett sammanhang som upplevs som relevant för barnet. Att motivera barnen på ett lustfyllt sätt ligger 
inom fritidspedagogiska ramar, gärna genom praktiska upplevelser och uppgifter under skoldagen, 
gärna utomhus eller i naturen. Läraren på fritidshemmet, liksom andra lärare, bör försöka förstå hur 
barnet tänker och lär för att ta reda på vilka egenskaper och kunskaper som behöver utvecklas och 
hur. Att försöka få upp ett intresse genom nyfikenhet, både som vuxen, kan verka smittande på 
barnen.

7.5 Sammanfattade slutsatser
Vi anser,  liksom flera  tillfrågade verksamma inom fritidshemsverksamheten att  denna är  ytterst 
komplex  och bygger  mycket  på  de  lärare  som är  verksamma  här.  Det  handlar  mycket  om en 
helhetssyn,  eller  om man så vill  ett holistiskt synsätt  på barn och deras utveckling.  Lärarna på 
fritidshemmet ser och träffar barnen under hela deras skoldag och kan därför få möjligheter under 
hela  dagen  att  vara  med  i  kunskapsskapade.  Ett  problem  i  dagens  fritidsverksamhet  är  att 
barngrupper är stora, vilket resulterar i att det är svårt att ägna mycket tid till enskilda barn.

Vi menar att  fritidspedagogik handlar på många sätt  om barnens fria tid och hur vi som lärare 
tillsammans  med  dem  förvaltar  den,  och  gör  den  intressant,  rolig  och  lärorik.  Likaså  är 
fritidshemmet en plats  där  barn vistas  vid olika  tider  och gör  varierande saker,  allt  från  lugna 
aktiviteter som att vila, rita och läsa - till mer fysiska och aktiva, som rörelselekar och bus. Lekar  
finns med under hela dagen både som vuxenstyrda aktiviteter och som självskapande av barnen. 
Barn måste få råda över sin egen tid någon gång på dagen. Det råder, enligt både Skolinspektionen 
(2010) och våra respondenter, alldeles för mycket tidsbundenhet och “måsten” under skoldagarna. 
Likaså anser de flesta barn enligt undersökningen att det roligaste på fritids är att få leka. Det har 
visat  sig  att  det  finns  stora  skillnader  i  hur  personalen  stimulerar  leken  och  stödjer  barnen  i  
skapandet  av  miljöer  och  faktorer  som  påverkar  kreativiteten.  Ett  problem  vi  stött  på  i  våra 
undersökningar är att personalen faktiskt saknar kunskap om hur det pedagogiska uppdraget ska 
uppfyllas och hur man arbetar med barn i dessa åldrar för att ge dem rätt stöd i deras utveckling 
(skolinspektionen 2010).

I vår verksamhet ser vi ofta hur vissa barn dras till varandra och hur lek ofta utvecklas oberoende av 
om en lärare är där eller inte. Vi tror att man genom att ha lektillåtande miljö på fritidshemmet, en 
miljö som lockar till lek av olika slag, kan barns sociala lärande stimuleras än mer.

Utifrån våra egna erfarenheter och våra respondenters svar ser vi att lärare i fritidshem är duktiga på 
att  initiera  lek  och  skapande  verksamhet,  samt  att  förstå  hur  betydelsefullt  detta  är  för  barns 
kunskapsutveckling och lärande. Men vi har också upptäckt svårigheterna med att kunna förklara 
detta i ord och på så sätt tydliggöra fritidspedagogikens mångfasetterade innehåll. Vi ser också att 
de situationer och de sammanhang som skapas på olika sätt i fritidshemmets verksamhet påverkar 
barnen utifrån det helhetsperspektiv som är grundtanken i fritidspedagogiken, där vi inte skiljer på 
olika sorters lärande utan där allt skapar en för barnen meningsfull helhet. Om det skulle förstås av 
fler parter inom skolan tror vi att det skulle leda till ett ännu bättre och effektivare samarbete, där 
barnen skulle bli de stora vinnarna. De skulle kunna kompletteras än mer med fritidspedagogikens 
glädjefyllda och roliga lärande!

Vår önskan är att fritidspedagogiken skulle lyftas ännu mer och göras mer begriplig både i ord och 
innehåll för att få ett lyft statusmässigt i skolsammanhang. Vilket i våra förhoppningar kan leda till 
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att det räknas som ett ämne i sig. Tydligheten skulle verka både förtroendemässigt för ens egen 
kunskapsexpertis men också för kollegor i ens närhet. Vi tror att barnen skulle gynnas än mer av 
den fria pedagogikens glädjefyllda metod att förmedla kunskap och utveckling om den implicerades 
mer för att balansera skoldagen. 

7.6 Fortsatt forskningsfråga
Utifrån vårt arbete har flera frågor lyfts som skulle kunna vara intressanta att forska vidare kring.

Ett  område  som  vi  reagerade  på  utifrån  en  av  respondenternas  svar  var  att  verksamheten 
uppmuntrade pojkarna att  syssla  med bygg- och konstruktionslek medan flickorna höll  på med 
teater och rollekar. I en observation såg vi hur en lärare snabbt antog att det var en pojke som ställde 
till med bus fast det egentligen var en av flickorna. Detta visar, enligt oss, att genusperspektivet 
behöver mer uppmärksamhet på fritidshemmet och att lärarna behöver bli mer medvetna om sin 
förhållningsätt.  Uppmuntrar  vi  flickor  att  vara  delaktiga  i  byggleken  och  utforskande  på 
teknikområdet eller blir det mest pojkar som får möjligheten till detta?

Den  andra  aspekten  som  vi  skulle  kunna  undersöka  handlar  om  att  ännu  mer  definiera 
fritidspedagogiken och hur det borde räknas som ett eget ämne som resulterar i lärarlegitimation. 
Med tanke på den nya lärarreformen med legitimation för förskollärare och ämneslärare i skolan 
känner vi att det är viktigt att visa att lärare i fritidshem också borde få legitimation både för status 
och självförtroende i yrket.

7.7 Avslutande ord
Ett stort tack vill vi rikta till alla er lärare som ställt upp på intervjuer och barnen på fritidshemmen 
där  vi  har  genomfört  våra  observationer.  Vi  vill  också uppmana alla  lärare  i  fritidshemmet  att 
fortsätta kämpa. Vi behövs, särskilt för barnen!
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Bilaga 1 - brev till lärare i fritidshem

Hej.
Vi är två studerande vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser sista kursen till lärare med inriktning 
fritidshem. Det innebär att vi skriver examensarbete och vi vill undersöka hur verksamma lärare i 
fritidshemmen talar om begreppet fritidspedagogik. Finns det någon skillnad i sättet att tala om det 
och sättet att skriva om det i litteratur och styrdokument.   

Vi önskar att du som får detta brev vill hjälpa oss genom att delta i en intervju som kommer att ta  
45-60 min.

Fokus under intervjun kommer att vara;

● Hur lärare  i  fritidhemmet  ser  på  barns  lärande i  olika  situationer  (situationsstyrt 
lärande) och
● vad lärare i fritidshemmet menar att fritid innebär.

För  att  underlätta  vid  bearbetning  av  intervjuerna  vill  vi  spela  in  dessa  på  en  diktafon  eller 
mobiltelefon. Vi har för avsikt att följa de forskningsetiska principerna som gäller anonymitet och 
konfidens som det Vetenskapsrådet föreslår. Det innebär att varken pedagogers, barns eller skolans 
namn kommer finnas med i examensarbetet och vi garanterar att de kommer vara omöjligt att spåra. 
Eventuella  namn  kommer  att  vara  påhittade  i  det  examenarbete  som  skrivs  och  lämnas  till 
universitetet.  Vill  du  läsa  mera  om detta  kan  du  gå  in  på  Codex  hemsida  och  läsa  om God 
Forskningsed.  http  ://  www  .  cm  .  se  /  webbshop  _  vr  /  pdfer  /2011_01.  pdf  

Tack på förhand!

Viktor Mortensen och Pernilla Pihlström

Linnéuniversitetet ”Lärare med inriktning fritidshem” 210hp Distanskurs. Examensarbete
viktor.mortensen@gmail.com 0737-289004  pernilla.pihlstrom@gmail.com tele:0708-448528
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Bilaga 2 - brev till rektor

Hej.
Vi är två studerande vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser sista kursen till lärare med inriktning 
fritidshem. Det innebär att vi skriver examensarbete och vi vill undersöka hur verksamma lärare i 
fritidshemmen talar om begreppet fritidspedagogik. Finns det någon skillnad i sättet att tala om det 
och sättet att skriva om det i litteratur och styrdokument.

Vi önskar att du som får detta brev vill hjälpa oss genom att delta i en intervju som kommer att ta  
45-60 min. Fokus under intervjun kommer att vara;
• Hur lärare i fritidhemmet ser på barns lärande i olika situationer (situationsstyrt
lärande) och
• vad lärare i fritidshemmet menar att fritid innebär.

För  att  underlätta  vid  bearbetning  av  intervjuerna  vill  vi  spela  in  dessa  på  en  diktafon  eller 
mobiltelefon. Vi har för avsikt att följa de forskningsetiska principerna som gäller anonymitet och 
konfidens som det Vetenskapsrådet föreslår. Det innebär att varken pedagogers, barns eller skolans 
namn kommer finnas med i examensarbetet och vi garanterar att de kommer vara omöjligt att spåra. 
Eventuella  namn  kommer  att  vara  påhittade  i  det  examenarbete  som  skrivs  och  lämnas  till 
universitetet.  Vill  du  läsa  mera  om detta  kan  du  gå  in  på  Codex  hemsida  och  läsa  om God 
Forskningsed. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf

Utifrån  vårt  syfte  vill  vi  också  göra  observationer  i  verksamheten  för  att  se  om  talet  om 
fritidspedagogiken stämmer överens om det vi kan se ske i verksamheten. Innan vi startar arbetet 
vill vi att du som rektor godkänner att vi observerar verksamheten med fokus på situationsstyrt 
lärande  och  hur  barns  ”fria  tid”  planeras.  Vi  kommer  att  informera  föräldrar  (vars  barn  är 
närvarande) om syftet med våra observationer så att inga missförstånd uppstår.

Undertecknad godkänner att observation tillåts för detta ändamål

Namn:……………………………………………………………………………
Datum:…………………………………………………………………………..

Tack på förhand.
Viktor Mortensen och Pernilla Pihlström

Linnéuniversitetet ”Lärare med inriktning fritidshem” 210hp Distanskurs. Examensarbete
viktor.mortensen@gmail.com 0737-289004 pernilla.pihlstrom@gmail.com tele:0708-448528



Bilaga 3 - frågeschema

Syftet med vårt examensarbete är att uppmärksamma fritidspedagogik som ett eget ämne och ställa 
det i relation till vad lärare i fritidshem uttrycker. I detta arbete kommer vi att fokusera på barns fria 
tid,  det  sociala  lärandet  och  det  situationsstyrda  lärande  som  centrala  områden  för 
fritidspedagogiken.

Allmän information 
om fritidshemmets 
organisation

Är du utbildad lärare i fritidshem? När tog du din examen?
Hur länge har du arbetat på fritidshem?
Beskriv fritidshemmet du arbetar på utifrån barnantal, åldrar, kön, etnicitet, 
personal, kompetenser etc.

Beskriv en vecka på fritidshemmet.

barns fria tid/fritid
meningsfullhet

Vad innebär fri tid för dig?
Vad skulle du innefatta i meningsfull fritid för barnen?
Vad gör barnen helst när de är på fritidshemmet?
Vad påverkar en fria tiden på fritidshemmet (rutiner etc.) och hur ser du på 
dessa?
Vad har du för tankar om planerad verksamhet på fritids? Är barnen med 
och påverkar?
Vad gör du som lärare på den “fria tiden”?

barns lärande
socialt
situationsstyrt

I vilka situationer menar du att barn lär sig på fritidshemmet? Ge några 
exempel.
Hur kan vi som lärare vare med och styra i barn lärprocesser under deras 
vistelse på fritids?
Vad anser du är viktigt för att barn ska lära sig och inhämta ny kunskap 
under deras fritid?
Vad har leken för betydelse för barnens lärprocess?
Hur gör ni för att dokumentera barns lärande på fritids?

framtiden Beskriv din vision för fritidshemmet.



Bilaga 4 – sammanställningstabell

Här sammanställer vi det som vi uppfattar att respondenterna säger angående de olika områden som 
vi söker att undersöka.

Respondent Fritid Socialt lärande Situationsstyrt 
lärande

Övrigt

A  

B

 

C

 

 

D

 

 

E
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