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Sammanfattning 

Pedagoger från svenska fritidshem arbetar olika med att leda aktiviteter som syftar till någon 

form av lärande. Inför denna studie tänkte jag att det nog finns skilda tankar från pedagoger 

om varför de gör som de gör gällande dessa aktiviteter. I denna studie har syftet varit att lyfta 

pedagogernas olika tankar och jämföra dem mot varandra och mot tidigare forskning. 

Källorna bidrar med information om ämnen som fritidshemmets historia och förändringar, 

informellt lärande och element som kan bidra till välfungerande fritidshem. 

 

I studien appliceras ett sociokulturellt perspektiv med fokus på lärande-teorier. 

Datainsamlingsmetoden bestod av intervjuer med fem pedagoger från tre olika fritidshem. 

Intervjuerna har transkriberats, kodats, kategoriserats, analyserats och tolkats för att nå 

resultatet av denna studie. 

 

I den avslutande diskussionen påvisas variationerna och likheterna i pedagogernas tankar 

kring lärarlett lärande på fritidshem. Där tas även potentiella faktorer som kan vara orsak till 

deras åsikter upp beträffande deras användning av lärarlett lärande. En av slutsatserna som 

dragits är att pedagoger bör använda sig av både planerade och oplanerade lärandesituationer 

på fritidshem och se till att locka eleverna till nyfikenhet på lärande. 
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1. Inledning 

Till skillnad från grundskolan så finns det inga kursplaner för fritidshem. Detta menar 

Hansen-Orwehag & Mårdsjö-Olsson (2011) ha både fördelar och nackdelar. Det blir mycket 

upp till pedagogerna som arbetar där vad det ska bli av verksamheten. Dagens fritidshem 

skiljer sig därför på många sätt – vissa låter eleverna leka fritt större delen av tiden medan 

andra har som vana att erbjuda lärarledda aktiviteter. Med dessa skillnader kan varierade 

upplevelser av fritidshem uppstå bland eleverna, både positiva och negativa. Personligen har 

jag haft praktik och vikariat på fem olika fritidshem, och hur tiden används på dessa 

fritidshem skiljer sig mycket. Vissa verkar inte ha planerat dagarna alls och vissa har en 

planerad aktivitet per dag. På det fritidshem som inte hade för vana att erbjuda och hålla i 

aktiviteter verkade det som att bristen på struktur i aktiviteterna också gjorde elevernas 

aktiviteter rörigare och elevgruppen mer orolig. Jag började fundera på om det fanns en 

koppling mellan gruppens orolighet och bristen på lärarledda aktiviteter. Enligt 

Skolinspektionen (2010) bör verksamheten ”bygga på en god balans mellan barnens fria val 

och inslag som är initierade och förberedda av personalen.” (s. 13). Enligt Skolinspektionen 

behöver en tredjedel av deras 77 inspekterade fritidshem i högre grad planera aktiviteterna på 

eftermiddagen (ibid.). 

 

Under en föreläsning berättade en fritidslärare från Lindskolan (fingerat namn) om hur de på 

hans fritidshem hade för vana att hålla i lärarledda aktiviteter på fritidshemmet. Jag blev 

intresserad av att veta mer om hur det fungerar på denna skola. Hur kan ett fritidshem 

påverkas av lärarledda aktiviteter? Möjligen kan en viss typ av verksamhet hjälpa elever att 

göra framsteg i skolämnen eller påverka barngruppens samspel. Vilka svårigheter kan uppstå 

när fritidspedagoger ska hålla i aktiviteter inriktade på lärande? Som en avgränsning 

fokuseras denna studie på aktiviteter där eleverna övar på annat än social kompetens då jag 

har upplevt att det senare faller sig som en naturlig del av den generella fritidsverksamheten. 

Jag har lagt fokus på de situationer då lärarna initierar situationer för lärande på 

fritidshemmet. I detta arbete har fem pedagoger från tre olika fritidshem intervjuats för att ta 

reda på hur de arbetar med de lärarinitierade lärandeaktiviteterna på sitt fritidshem. Det är min 

förhoppning att detta arbete kan hjälpa pedagoger att förstå hur andra pedagoger gör när de 

initierar aktiviteter och hur de argumenterar för de utvalda aktiviteterna. Detta kan i sig leda 

till vidare diskussion för hur den egna verksamheten kan utvecklas. 



2 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med lärarledda 

aktiviteter och vad personal på olika fritidshem har för åsikter kring lärarlett lärande. 

 

2.1 Frågeställningar 

För att besvara mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

Vad har pedagoger för avsikter med lärarledda lärande-aktiviteter på fritidshemmet? 

Vad anser fritidspedagoger om att leda aktiviteter som syftar till någon form av lärande? 

Hur uppfattas elevernas reaktioner på lärande-aktiviteter? 
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3. Bakgrund 

På grund av en utspridd fattigdom i 1800-talets Sverige skapades arbetsstugor, en inrättning 

som kan ses som föregångaren till dagens fritidshem (Rohlin, 2001). Tiden mellan att 

skoldagen var slut och att föräldrarna kom hem från arbetet spenderade många barn med att 

driva omkring utan tillsyn och i vissa fall tigga på gatorna (ibid.). För att förebygga 

kriminalitet sattes eleverna i arbetsstugorna där de fick öva på sysslor från olika yrken såsom 

att laga kläder och skor samt tillverka korgar och tofflor (Hippinen, 2011). År 1933 övergick 

ansvaret för arbetsstugorna från folkskoledirektionen till barnavårdsnämnden. I och med det 

byttes både namn och fokus på verksamheten. Arbetsstugorna kallades då eftermiddagshem 

och gick från att vara en yrkesförberedande plats till en plats för fri lek och läxläsning (ibid.). 

 

Det var först 1988 som de svenska fritidshemmen fick ett pedagogiskt program i form av 

allmänna råd, då utgett av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1988). I detta program anser 

Socialstyrelsen att eleverna på fritidshemmet har rätt till både återhämtning och egna 

aktiviteter men också aktiviteter initierade av vuxna. Vilka typer av aktiviteter som föreslås är 

vaga men fokus ligger på att låta eleverna utveckla sina egna intressen och att elevernas 

gemenskap ska leda till en nyfikenhet att förstå omvärlden. Socialstyrelsen förtydligade att 

deras publikation inte skulle ses som en regelbok till fritidshem utan som inspirerande 

riktlinjer. De regler som Socialstyrelsen menade skulle gälla alla fritidshem var 

Socialtjänstlagen. Inför skapandet av Lgr -94 utsågs en kommitté som skulle komma med 

förslag på vad den nya läroplanen skulle innehålla. Ett av förslagen var att läroplanens mål 

även skulle gälla på fritidshem, ett förslag som regeringen dock avvisade (Skolinspektionen, 

2010).  

 

Skolinspektionen (2010) anser att fritidshem i Sverige generellt inte lever upp till sin fulla 

potential. De menar att ett bra fritidshem kan ha stor betydelse för elevernas framgångar under 

skoltid och att många fritidshem inte säkerställer att tillfällen för lärande-aktiviteter äger rum. 

Detta menar Skolinspektionen kan bero på att personalen på fritidshem i stor grad även är 

med under skoldagen och efter detta låter de pedagogiska tankarna vila på fritidshem. 

Skolinspektionen menar att det är allt för vanligt att verksamheten på eftermiddagarna är 

oplanerad, något de tror beror på att stora delar av personalgrupperna inte är insatta i vad 

fritidshem bör innehålla men det kan också bero på att personalen inte får tillräckligt med tid 

till planering. I deras undersökning framgår det dock att det är vanligt att pedagoger på 
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fritidshem håller i en eller två planerade aktiviteter i veckan. Dessa aktiviteter brukar innebära 

att leka något i gymnastiksalen, att gå iväg på en utflykt eller lägga extra fokus på pysslande. 

Vissa av de inspekterade fritidshemmen höll dagligen i flera strukturerade aktiviteter. 

Pedagoger från andra fritidshem anser det vara problematiskt att få till eftersom de menar att 

det är svårt att kombinera strukturerade aktiviteter med frihet och leklust. I Skolinspektionens 

inspektioner framgår det dock att några av de bäst fungerade fritidshemmen är de som har för 

vana att erbjuda många strukturerade aktiviteter. Skolinspektionen ger ett exempel på ett 

välfungerande fritidshem som erbjuder eleverna allt från att göra fågelholkar och gå på lina 

till att lära sig om frimärken eller lära sig spela instrument. 

 

Eftersom alla elever inte går på fritidshem så kan aktiviteterna på fritidshemmen inte vara 

förutsättningar för att skolans ämnesmål ska nås, däremot kan fritidshemmet hjälpa eleverna 

på vägen dit. Enligt Skolverket (2014) så är fritidshemmets syfte att vara ett komplement till 

elevernas utbildning. Utöver detta ska fritidshem även erbjuda eleverna utrymme för en 

meningsfull fritid och rekreation. Vidare beskriver Skolverket att fritidshemmet ska stimulera 

kreativitet och nyfikenhet hos eleverna (ibid.). De menar att fritidshemmet ska vara mer än 

bara omsorg, ”barnen ska lära sig något, inte bara klara av vardagen” (Skolverket, 2000, s. 

53). 

 

I en annan publikation från Skolverket (2011) anser de att fritidshem ska erbjuda aktiviteter 

där eleverna får räkna, läsa och skriva samt lära sig om natur, miljö och hälsa. Det framgår 

inte något exempel på hur detta ska ske, men Skolverket (2014) uppmanar personalen att utgå 

från både individernas och gruppens behov vid planeringen av verksamheten. 

Skolinspektionen (2010) anser att fritidshem bör innehålla inslag av musik, dans, bild, drama, 

rörelse, hälsa, identitets- och genusfrågor, kamratskap och respekt. De anser att verksamheten 

även kan innehålla praktiska övningar inom teknik, naturvetenskap, miljö, språk och 

kommunikation. Fördelningen mellan styrda aktiviteter (som Skolverket kallar arrangerade 

inlärningssituationer) och fria aktiviteter på fritidshemmet menar Skolverket ska grunda sig i 

att personalen uppmärksammar elevernas intressen och att personalen med denna vetskap 

försöker skapa situationer där eleverna kan utmanas. 
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Vad gäller deltagandet i de erbjudna aktiviteterna så finns det inga bestämmelser som alla 

fritidshem ska rätta sig efter. Skolverket (2014, s. 11) och Skolinspektionen (2010, s. 7) 

skriver om aktiviteterna som ”erbjudanden”, vilket innebär att det är något som ska finnas 

tillgängligt att ta del av men inte något som alla måste ta del av. Dr. Kathleen Warren, tidigare 

barndomskonsulent och lektor vid Macquarie University, skriver i boken Hooked on drama: 

the theory and practice of drama in early childhood att elever inte bör tvingas in i drama-

aktiviteter (Warren, 1992). Hennes tankar går även att applicera på en del av fritidshemmets 

aktiviteter. Warren menar att pedagogerna bör bjuda in eleverna att delta, men att om de inte 

vill så ska de inte behöva delta. Hennes förslag är att låta de elever som inte vill delta sitta och 

titta på aktiviteten vid sidan av. Warren menar att dessa elever i vissa fall ändå deltar i delar 

av aktiviteten, exempelvis genom att svara på en fråga eller komma med förslag. Hon menar 

att det är en fördel att låta elever själva avgöra när de vill vara med och när de ska dra sig ur 

eftersom det är så de gör i sina egna initierade lekar (ibid.). 

 

Enligt Dahlkwist (2012) är motivation drivkraften inom både social och kognitiv utveckling. 

Dahlkwist redogör för två olika typer av motivation – den inre och den yttre. Den inre 

motivationen innebär att eleven vill utföra något för sin egen skull. Den typen av motivation 

kommer när eleven upplever en aktivitet som rolig eller intressant. Den yttre motivationen 

innebär att eleven utför något för den yttre miljöns skull. Det kan bero på någon form av 

belöning, så som att få välja fritt efter att aktiviteten är utförd. Dahlkwist menar att för att en 

yttre motivation ska övergå till en inre motivation krävs det att eleven själv har en vilja att 

utföra aktiviteten för aktivitetens skull och han menar att pedagoger lättare ger elever en inre 

motivation ifall de har fler valmöjligheter att välja bland (Dahlkwist, ibid.). 
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Till skillnad från i skolan så är inte aktiviteterna i fritidshem bedömningsgrundande. Med 

detta i åtanke finns förutsättningar för att fritidshemmet kan bli en arena där eleverna kan 

utveckla sina tankar, ställa frågor och bearbeta problem inom ett område utan att bli styrda av 

kursplaner (Rohlin, 2013). Sedan den 1 juli 2011 omfattar skollagens gemensamma kapitel 

även fritidshemmet. I och med detta krävs tydligare kvalitetsredovisningar från fritidshem och 

Skolverket publicerade 2011 en samtalsguide till rektorer och pedagoger som stöd för 

reflektion över fritidshemmets kvalitet, uppdrag och utveckling (Skolverket, 2011). Löfdahl, 

Saar och Hjalmarsson (2011) gjorde efter detta intervjuer med fritidspedagoger. I dessa 

intervjuer framgår det att fritidspedagogerna tidigare inte reflekterat så mycket över syftet 

bakom de aktiviteter de höll i, men att detta förändrats sedan de fått högre krav på 

kvalitetsredovisning. Dessa pedagoger rankar även de olika aktiviteterna på fritidshemmet 

som olika bra, och då främst de lärarledda aktiviteterna som viktigast. Detta berodde på att 

dessa aktiviteter var enklast att utvärdera, följa upp och dokumentera i kvalitetsredovisningen. 

De aktiviteter som pedagogerna däremot inte ansåg lika viktiga var när eleverna satt vid 

datorer eller gjorde saker som pedagogerna ansåg vara förslappande (ibid.). 

 

Under intervjuer med fritidspedagoger från Anderssons (2013) studie kommer 

ämnet ”lärandetillfällen på fritidshemmet” upp. En av pedagogerna menar att det är viktigt 

att ”kunna känna in när det är läge och när det inte är läge” (s. 152). Att kunna avläsa 

elevernas sinnesstämningar är en förmåga som personalen på fritidshem anser sig behöva 

(Skolverket, 2014). En annan av de intervjuade pedagogerna i Anderssons (2013) studie 

beskriver hur han försöker få in delar av det som eleverna lär sig på skolan till deras 

fritidshem – utan att det ska bli påtvingat och tråkigt. Genom att ta hänsyn till elevernas 

intresse lyckades han få ett par elever att öva multiplikationstabellen med hjälp av ett 

datorspel som fanns på fritidshemmet. Detta är ett gott exempel på hur en pedagog i 

fritidshemsverksamhet har lyckats att uppmärksamma elevernas intressen men också lyckats 

få in en aktivitet som både är lärande och underhållande för eleverna. 

 

Jansson (1992) utförde en studie där han observerade och gjorde intervjuer på två fritidshem. 

Det Jansson kom fram till var att det finns vissa element som han anser vara bidragande till att 

en fritidsverksamhet ska vara välfungerande. Dessa element är återkommande aktiviteter, 

rutiner, regler och traditioner samt att de på fritidshemmet är överens om gemensamma ideal, 
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normer och regler. Detta ska bidra till ansvarstagande hos eleverna, något som enligt Jansson 

ska bygga upp en sammanhållning mellan personal och elevgrupp. Enligt honom ska lärandet 

på fritidshemmet helst bygga på aktuella situationer snarare än förutbestämt innehåll. Han 

anser att på fritidshemmet ska eleverna få testa på olika saker som de eventuellt inte skulle 

fått tillgång till hemma. Genom att just få testa olika saker kan eleverna bygga upp nya 

intressen. 

 

Carlgren (1999) beskriver lärandet under skoltid som ett systematiskt formellt lärande och 

lärandet utanför skoltid som informellt lärande, ett lärande som kanske inte alltid märks av. 

Ihrskog (2011) beskriver informellt lärande som oplanerat och utan att utgå från ett didaktiskt 

innehåll. Exempel på informellt lärande kan vara att lära sig regler till ett spel eller en lek, 

eller att lära sig något i ett samtal. Vid informellt lärande menar Ihrskog att det är viktigt att 

eleven har goda sociala förmågor. Hennes exempel på bristande sociala förmågor kan vara att 

eleven slåss, inte kan hålla hemligheter eller inte kan dela med sig. Enligt henne så kan det i 

många fall vara viktigare för eleverna på fritidshemmet tillsammans med vem de gör något på 

fritids snarare än vad de gör. De elever som inte vet vem de ska vara med kan lägga ner så 

pass mycket energi på letandet efter denna någon att de inte har tid till något lärande. Ihrskog 

anser att det därför är viktigt att de vuxna på fritidshemmet hjälper eleverna till ett gott 

samspel där de kan öva sina sociala färdigheter.  

 

Carlgren (1999, s. 12) är tveksam till att även den bästa av metoder för lärande och de bästa 

av aktiviteter skulle fungera på både skola och fritidshem – enligt henne behövs variationer i 

både metoder och aktiviteter för att olika slags lärande ska kunna ske. Pihlgren (2013) anser 

att det i bästa fall sker ett samlärande, när eleverna lär av varandra i ett samspel. Carlgren 

beskriver detta som social konstruktionism, en samkonstruktion av lärande. Meningen med 

detta är att varje individ i gruppen ska kunna bidra till varandras förståelse. För att öka 

chanserna för detta kan personalen se till att den intellektuella spännvidden i barngruppen är 

lagom stor. I en studie från Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) framställs de stora 

barngrupperna som ett hinder för detta. I en av deras intervjuer beskriver en pedagog hur de 

med en barngrupp på 50 barn väntar tills barngruppen krympt till 38 barn innan de sätter 

igång någon lärarledd aktivitet. Detta gör pedagogerna för att undvika vad de uttrycker som 

okontrollerbara händelser. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I arbetet utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv grundades av den ryske 

psykologen Lev Vygotskij som levde mellan 1896 och 1934. Hans texter blev inte översatta 

förrän på 1960-talet, då de blev uppmärksammade för att skilja sig från tidigare populära 

pedagogiska teorier (Stensmo, 2007). Under 1950-talet var det Pavlovs behaviorism, vilken 

bearbetats av Skinner, som var den lärandeteori som lärare arbetade efter (Säljö, 2000). I 

behaviorismen var utgångspunkten att den yttre styrningen från pedagogen i form av straff 

eller belöning var avgörande för hur eleven skulle utvecklas. Det var mot slutet av 1950-talet 

som behaviorismen började kritiseras, bland annat av Noam Chomsky. Han kritiserade att 

behaviorismen inte tog hänsyn till inre mentala förlopp, att den inte förklarade mänskliga 

beteenden komplext nog, till exempel vår förmåga att använda språk. (ibid.). 

 

Säljö (2000) beskriver sociokulturellt perspektiv som att det utgår från att lärande får en 

kontext i samband med andra människor. Olika människor bär på kunskap om olika saker och 

i samspel kan vi utveckla verktyg för att underlätta vidare lärande. Själva ”kultur”-delen i 

sociokulturellt perspektiv syftar på dessa verktyg – de resurser som uppstår av sociala 

interaktioner och de artefakter som skapats för att underlätta framsteg. Den kultur som formas 

i individers hjärnor består av kunskaper, värderingar och idéer som har uppstått i interaktion 

med omvärlden. 

 

Strandberg (2006) jämför med att hjärnan inte föds med ett språk, men om vi erbjuds ett språk 

så kan vi använda det som ett verktyg. Enligt honom har språket både en kommunikativ och 

social funktion men är även en funktion i människans inre samtal. Strandberg menar att de 

yttre kommunikationerna med andra människor bildar råmaterial som senare bearbetas i 

individens tankegångar. Det är i denna variation mellan yttre och inre kommunikation som 

lärande har sin grund. Strandberg förklarar att även miljön som lärandet sker i är att ta hänsyn 

till inom ett sociokulturellt perspektiv. Olika miljöer underlättar för olika typer av lärande, till 

exempel är det lättare att lära sig svenska i Sverige och lättare att lära sig läsa i en textfylld 

miljö.  

 

 



9 

 

Säljö (2000) menar att alla människor är involverande i lärande, även de som avskyr att lära 

sig vid skolbänken. Alla människor har något intresse och alla människor är villiga att lära sig 

mer om det de är intresserade av, även om personen i sig inte skulle benämna det som att lära 

sig. Det är genom vår mänskliga kommunikation och interaktion som vi kan dra nytta av 

varandras särarter. Säljö menar att biologiskt sett så är människor samma varelse nu som för 

tiotusen år sedan. Skillnaden på oss och tidigare generationer ligger i vilka verktyg vi har 

tillgång till när vi vill lära oss mer, verktyg som kan ha utvecklats genom samarbete från 

människor med olika särarter och olika kunskaper. Ett exempel skulle kunna vara hur datorer 

och internet underlättar mitt lärande som sker i denna studie.  

  

Förutom det sociokulturella perspektivet myntade Vygotskij även begreppet Den proximala 

utvecklingszonen (ZPD). Denna zon ligger mellan vad eleven kan på egen hand och vad 

eleven ännu inte klarar av själv. I den proximala utvecklingszonen får eleven hjälp av andra 

personer som är mer insatta i ämnet – det kan både vara äldre elever eller lärare (Strandberg, 

2006). Carlgren (1999) beskriver ett exempel på en övning med ZPD: läraren förklarar ett 

problemområde för en elev, läraren demonstrerar lösningar. Läraren låter eleven ta mer och 

mer plats i problemlösningen, och när eleven kan lösa problemet utan hjälp av läraren så är 

övningen avslutad.  

 

Strandberg (2014) förklarar ZPD med hjälp av två stolar och ett mellanrum. Den ena stolen är 

Kan-inte-stolen och den andra stolen är Kan-stolen. Mellanrummet är ZPD. Strandberg menar 

att lärande är ett förflyttande mellan dessa stolar och att rörelsen går att applicera på Vill-inte 

till Vill och Törs-inte till Törs. På Kan-inte stolen får eleverna fråga om hjälp om hur de kan 

ta sig till Kan-stolen, och de som redan är på Kan-stolen kan ge tips om hur man tar sig dit. 

Väl framme vid Kan-stolen kan elever skymta andra Kan-stolar inom samma område. 

Strandberg menar även att eleven från Kan-stolen lär sig av att hjälpa de på Kan-inte-stolen. 

Han menar att kunskaper alltid kan bli bredare och djupare. När eleverna som kan uppgiften 

hjälper till så upplever de hur andra gör och får kanske höra något nytt från läraren som 

försöker hjälpa de som inte kan. Då kan eleverna växla perspektiv och kanske även se nya 

samband. Lindahl & Hjort (2010) beskriver ZPD som tanken att det finns något mer, att ingen 

vet hur långt människor kan gå i sin utveckling.  
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6. Metod 

Mitt empiriska material består av intervjuer med fem pedagoger på tre fritidshem i olika 

miljöer. Ett fritidshem ligger centralt i en småstad, ett annat centralt i en större stad och det 

sista ligger i ett mindre samhälle. Det första fritidshemmet, som jag kallar Bäckskolan, har jag 

inte besökt tidigare. Från det andra fritidshemmet, som jag kallar Lindskolan, har lärare 

föreläst på universitet om sin verksamhet och vikten av ett meningsfullt fritidshem. Det 

sistnämnda fritidshemmet som jag kallar Holmskolan har jag själv haft en del av mina 

verksamhetsförlagda utbildningstid på. 

 

Jag använde mig av en kvalitativ metod. I en kvalitativ intervju, i mitt fall en semistrukturerad 

intervju, läggs fokus på ”intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt” (Bryman, 2011, 

s. 413). I intervjuerna var jag ute efter pedagogernas personliga ståndpunkter och deras 

beskrivningar av verksamheten i fylliga svar. Jag lät pedagogerna själva avgöra vilka frågor 

som de ville berätta mer om och jag ställde följdfrågor baserat på den nya information jag fick 

i pedagogernas svar. I en kvalitativ intervju tillåts forskaren som intervjuare både att ställa 

följdfrågor och byta ordning på de frågor som forskaren från början hade tänkt ställa. 

(Bryman, 2011). Längden på de fem intervjuerna varierade mycket, den kortaste blev 16 

minuter lång och den längsta 41 minuter lång. 

 

Nackdelen med att enbart använda intervjuer av pedagogerna som datainsamling är att jag inte 

själv är med och upplever verksamheten i drift. Jag får inte heller höra elevernas åsikter utan 

begränsas till vad pedagogerna har att berätta om hur eleverna responderar på deras 

verksamhet. Tanken var från början att jag skulle observera verksamheterna och främst då 

övningar som pedagogerna initierat, men eftersom det fanns oroligheter i en av barngrupperna 

på Lindskolan ansåg de att det inte vore lämpligt att släppa in nya vuxna som bara medverkar 

under korta sessioner. 
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6.1 Grundad teori 

Min analys är inspirerad av grundad teori, en forskningsansats som lämpar sig för 

interaktioner och sociala händelser. Enligt Thornberg & Forslund Frykedal (2015) passar 

grundad teori bra när forskaren föredrar att utgå från empiriskt material istället för en teori. 

Mitt empiriska material består av transkriberingar och dess data. Med detta som grund 

kommer jag att generera egna förklaringar. Att inte använda mig av grundad teori fullt ut är 

ett sätt att inte begränsa mig till de specifika regler som finns i grundad teori. Istället har jag 

haft grundad teori i åtanke och använt mig av de delar som jag har ansett mig behöva. Enligt 

Thornberg & Forslund Frykedal så ska datainsamlingen och analysen pågå parallellt när 

forskaren arbetar med grundad teori. En av de centrala delarna i grundad teori är göra en 

konstant jämförande analys. Detta innebär att jämföra data, koder och kategorier med 

varandra. De material som jag har använt mig av är litteratur, transkriberingar från intervjuer 

samt styrdokument. I den jämförande analysen letar forskaren efter likheter, skillnader och 

grupperingar. Forskaren letar även efter saker som kan innehålla felaktigheter eller saker som 

fattas (ibid.). 

 

6.2 Kodning 

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjade jag min kodning. Kodningen innebär att leta 

efter utmärkande ord som får betydelse i beskrivningarna av verksamheterna och aktiviteterna 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Kodningen utfördes genom att klistra in hela 

transkriptioner i ett ordräknar-program som listade orden efter hur ofta de användes. 

Anledningen till att jag gjorde på det här sättet var för att snabbt hitta ord som pedagogerna 

själva använde för beskrivningar. Efter att ha sållat bort vanliga ord som ”det, som, är” fann 

jag de ord som jag ansåg vara relevanta. Dessa ord fick bli mina koder. Exempel på dessa ord 

är tema, måste, testa, tillsammans, prova och ihop. Jag gick tillbaka till transkriptionen och 

markerade kod-orden med olika färger för att lättare hitta dem. I arbetet användes en selektiv 

kodning vilket innebär att jag har valt ut de koder som jag anser vara frekventa och viktiga 

(ibid.). Kärnkategorin i mitt fall blir aktiviteter.  

 

 



12 

 

De koder som jag inte ser har något sammanhang till kärnkategorin kommer jag inte att ta upp 

i arbetet. Exempel på detta är ”praktiskt”, en kod som användes för att beskriva skillnader 

mellan skolaktiviteter och fritidsaktiviteter. Delar av dessa beskrivningar upplevde jag som 

redan kända för mig och kanske även för läsare av denna studie, därför har jag valt att inte 

använda den koden.  

 

Thornberg & Forslund Frykedal (2015) menar att kodningen ska ligga så nära empirin som 

möjligt, därför består mina koder inte av teoretiska begrepp om dessa inte dök upp i 

intervjuerna. De teoretiska begreppen kommer istället att dyka upp i analysen och 

diskussionen. Analysen inledde jag med att jämföra koderna som markerats i de fem 

transkriptionerna. De koder som togs upp av flera pedagoger fick bilda kategorier. Liknande 

kategorier har förts samman för att underlätta analys och tolkning (Dahlgren & Johansson, 

2009). Dessa steg är snarlika stegen i en fenomenografisk studie, men skillnaden är att jag inte 

kommer att analysera data från enskilda individer.  

 

6.3 Etiska principer 

I min datainsamling tog jag hänsyn till de fyra etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

anser bör följas inom svensk forskning. Den första principen kallas för informationskravet och 

innebär att jag informerade de berörda personerna om undersökningens syfte och moment 

(Bryman, 2011). De som intervjuades fick i förväg veta temat för intervjun och att den är en 

del av mitt examensarbete. Den andra principen är samtyckeskravet och innebär att myndiga 

personer själva kan bestämma över sin medverkan medan minderåriga behöver en 

vårdnadshavares medgivande (ibid.). Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att personuppgifter inte ska vara åtkomliga för obehöriga (ibid.). På grund av detta har 

namn på både skolor och anställda fingerats, vilket innebär att namnen har bytts ut till något 

som inte går att spåra tillbaka till det riktiga namnet. Den fjärde och sista principen är 

nyttjandekravet vilket innebär att insamlade uppgifter enbart får användas till det uttalade 

ändamålet, vilket i mitt fall är examensarbetet. Efter att arbetet har godkänts ska alla 

inspelningar och spår av riktiga namn raderas. 
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6.4 Presentation av skolorna och pedagogerna 

Inför analysen kommer här en kort beskrivning av skolorna, pedagogerna och hur jag kom i 

kontakt med dem. Bäckskolan är en kommunal låg- och mellanstadieskola som ligger centralt 

i en mindre stad. Där finns flera rum avsedda för fritidshemmet på en egen våning i 

byggnaden. De brukar ha en grupp på 40-70 elever på fritidshemmet, men 97 elever är 

inskrivna. Fyror och femmor som går på fritidshemmet får umgås mer avskilt med en egen 

fritidspedagog. Jag hade inte varit på skolan sedan tidigare men hade haft en av pedagogerna 

som handledare under en verksamhetsförlagd utbildningsperiod. Den jag intervjuade här var 

Ellinor, 39 år och som är fritidspedagog sedan 2011. Henne kontaktade jag genom Facebook 

och frågade om det skulle gå bra att intervjua henne och hon svarade ja. 

 

Lindskolan är en friskola som ligger centralt i en större stad. Här går 200 elever på 

fritidshemmet som är uppdelat F-1 och 2-3. Det finns fyra personal per avdelning. De har 

flera lokaler att röra sig i, bland annat förskoleklassens rum men också det rum där de äter sitt 

mellanmål. I en av fritidslokalerna finns det något som liknar en reception som de kallar för 

disken. Där inne finns leksaker och spel som eleverna ber om att få låna. Det sitter alltid en 

pedagog vid disken. På Lindskolan har jag intervjuat Markus, 30 år som är fritidspedagog och 

idrottslärare sedan 2010, samt Olle, 41 år som är fritidspedagog sedan 1997. Jag hade inte 

besökt Lindskolan innan. Jag tog kontakt med Lindskolan genom att maila till Olle om det 

arbete jag tänkt utföra och frågade om de kunde ställa upp på intervjuer. Olle sa att han kunde 

se till att jag fick två intervjuer från deras personal. 

 

Holmskolan är en kommunal skola som ligger avskilt i ett litet samhälle. Här går runt 60 

elever på fritidshemmet och de är delade i två byggnader med F-1 i det ena och 2-3 i det 

andra. Det finns även ett mellanstadium på skolan men fritids-eleverna delar på huset med 

klass 2 och 3. Fritidshemmet har full tillgång till skolans väldigt lilla gymnastiksal. 

Skolgården är stor och ansluter till skogen. På Holmskolan intervjuade jag Lotta, 51 år och 

barn- och ungdomspedagog sedan 2003 samt Mia, 33 år och utbildad ämneslärare sedan 2009. 

Båda arbetar på fritidshemmet. Eftersom jag varit på Holmskolan under verksamhetsförlagd 

utbildningsperiod kände jag till deras verksamhet sedan tidigare. Jag kontaktade Lotta genom 

Facebook och beskrev mitt arbete och hon meddelade att jag kunde få två intervjuer från deras 

personal.  
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7. Analys 

I detta kapitel kommer jag att ta upp delar ur intervjuerna som jag anser ha relevans för 

studiens tema kring lärarledda lärande-aktiviteter. Kategorierna kommer i form av rubriker 

där jag använder svaren från intervjuerna för att framhäva vad det finns för likheter och 

skillnader i tankesätten från de olika pedagogerna. Analysen avslutas med en summering inför 

diskussionen där jag utvecklar mina tankar kring innehållet i intervjumaterialet. 

 

7.1 Inställning till tvång 

I detta kapitel, och återkommande senare i studien, kommer ordet tvång att användas för att 

benämna obligatoriska aktiviteter som eleverna inte kan välja bort. Ordet tvång kan upplevas 

som negativt och hårt men anledningen till att jag benämner det som tvång är för att detta ord 

är återkommande i intervjumaterialet. Ordet tvång används inte av alla pedagogerna, vissa 

benämner det som ”obligatorisk” istället. För enkelhetens skull kommer jag att använda ordet 

tvång när jag benämner aktiviteter som eleverna måste delta i. 

 

I intervjuerna framgår det att pedagogerna har olika inställningar till tvång på fritidshemmet. 

Det finns de som anser att tvång behövs för att försäkra variation i elevernas aktiviteter och de 

som använder tvång som ett sätt för eleverna att öva på att ta ansvar. Vissa anser att tvång inte 

passar på fritidshemmet över huvud taget. Ellinor berättar att de på deras fritidshem leder 

lärandeaktiviteter fyra dagar i veckan. Alla på fritidshemmet måste vara med på dessa 

aktiviteter, de är alltså inte valbara. Aktiviteterna sker oftast precis efter att skoldagen har 

avslutats och eleverna precis kommit till fritidshemmet. Ellinor menar att det inte varit några 

större bekymmer med att aktiviteterna är något eleverna måste vara med på - ”Någon gång 

kan det ju vara någon elev som känner ’Det här var inte riktigt min grej, jag tycker inte att 

det är så roligt’. Då försöker vi argumentera med att ’Det här är trettio minuter av ditt liv, 

det är ingen större förlust. Efter det så har du möjlighet att välja fritt vad du vill göra.’” 

Ellinor anser att fritidslärarna mycket väl kan ha aktiviteter som eleverna inte kan säga nej till 

på ett fritidshem. Hon menar att elever kan tendera att välja samma aktivitet om och om 

igen. ”Spelar man då fotboll varje dag i tre år så tycker jag inte att det är en meningsfull 

fritid på det sättet att man inte utvecklas inom flera områden än just fotbollen. Vi tycker att 

man behöver många bitar, både i sin sociala utveckling och i samhället i stort för att lära sig 

hur saker och ting fungerar.” 
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På Holmskolans fritidshem finns både aktiviteter som erbjuds och aktiviteter som alla 

eleverna ska vara med på. Varje dag finns erbjudande av aktiviteter och tre dagar i veckan är 

aktiviteterna något som alla ska vara med på. När det är dags för en ny aktivitet så ska alla 

elever med dit. Mia berättar att ”Oftast säger vi att alla går dit och så är man med i alla fall 

och tittar åtminstone. Känner man sig jätteosäker att delta så är man med och tittar 

åtminstone. Då brukar det lossna efter ett tag för de flesta.” Jag tolkar att Mia menar att 

elever som inte vill delta i aktiviteten ändå kan få ut något av att titta på. Detta är snarlikt det 

Warren (1992) skrev om att låta de ovilliga eleverna sitta och titta vid sidan av. Skillnaden är 

att Warren även ansåg det vara bra att låta eleverna välja själva och liknade det vid deras 

egen-initierade lek. Här är eleverna istället tvungna att förhålla sig till aktiviteten även om de 

inte deltar. 

 

Lotta berättar att ”ibland kallar vi det för ’tvingis’. Det är inte att man ska tvinga barn, men 

det är att vi säger att ’idag provar alla, alla är med på det här’”. Trots att Lotta berättar att 

de kallar vissa aktiviteter för ”tvingis” så är hon emot att tvinga eleverna att delta. ”Vi pratar 

ju mycket om vikten av att prova olika saker /…/ Just nu är det inte så att det ifrågasätts så 

mycket. Då skulle vi nog säga att /…/ ’även om du kan så kan du lära andra barn’. Det är 

också något som vi har jobbat mera med sista tiden, att barn lär barn. /…/ Jag skulle säga att 

det handlar mycket om hur man säger saker och förhåller sig, inte att ’du ska vara med’. Om 

någon skulle stå bredvid och inte delta utan bara titta, då får den titta. Vi kan aldrig locka 

barnen genom att tvinga. Det är ju barn ibland som måste få titta både tre och fyra gånger, 

sen vågar de vara med. Det är vårt förhållningssätt som pedagog, att veta när jag kan pressa 

lite eller när måste jag stå tillbaka.” Här tog Lotta upp att de vill låta eleverna lära varandra. 

Jag tolkar det som att Lotta anser att en anledning till att inte vilja delta kan grunda sig i att 

eleven redan känner att de bemästrat aktiviteten. Jag tolkar det även som att hon tror på att 

eleverna i sådana fall kan delta för att hjälpa andra elever. Det påminner om det tidigare 

nämnda begreppet ZPD. I de fall då eleverna tycker att de inte kan få ut något av en aktivitet 

för att de redan anser sig ha bemästrat den ber pedagogerna dessa elever att fungera som 

mentorer för de elever som ännu inte bemästrat aktiviteten. Som tidigare nämnt anser 

Strandberg (2014) att även de elever som anser sig kunna ett ämne kan lära sig något av att 

lära ut, till exempel genom att växla perspektiv och kanske även se nya samband. 
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Mia menar att de aldrig tvingar någon att fullfölja en aktivitet men att de insisterar på att alla 

ska vara med och prova. Vissa gånger har de aktiviteter som finns tillgängliga att göra under 

hela veckan, men att det finns en deadline på att ha gjort den till slutet av veckan. ”Då säger 

vi ’ni ska göra det här någon gång under veckan’ så får man välja sitt tillfälle att göra det 

någon gång under en viss period. /…/ Sen är det ju lite med vissa elever hur mycket man kan 

tvinga dem också men de tvingisarna vi har, man provar på. När vi har röris (att dansa en 

enkel dans till musik, egen anmärkn.) till exempel, man är med en låt sen så är det 

frivilligt. ’Tvingis ett litet tag’ om man säger så.” Jag tolkar det som att Mia, precis som 

Lotta, inte anser att fritidshemmet ska innehålla tvång, trots att de själva använder sig av 

begreppet tvingis. Mia berättar att de har haft elever på fritidshemmet som har varit missnöjda 

med att de blir tvingade att delta i aktiviteterna. ”Vi hade några elever ett tag som var väldigt 

anti allt som var skol-likt. ’Det är ju fritids, det är vår fria tid det här’ och då funkar det 

ganska bra att ’ni ska göra det, men ni får välja när ni ska göra det’. Det funkar bättre då. De 

blir ju egentligen tvingade men de fick bestämma lite. Här har vi nog ändå känt att vi vill inte 

ha för styrt hela tiden, vi vill att det ska kännas som något annat än skolan, det ska ändå vara 

fritids men det får inte bli för fritt heller. Det är ju en pedagogisk verksamhet så vi vill ju ha 

det lite styrt också såklart. Egentligen blir de ju tvingade men de får välja lite när, de får in 

eget val i det.” 

 

En annan tvingad aktivitet på Holmskolans fritidshem är något de kallar för lekens lotteri. Det 

innebär att eleverna blir lottade till olika aktiviteter och kamrater för att leka tillsammans 

under minst 20 minuter. En vidare beskrivning av detta kommer i ”7.5 Lekens lotteri”. Mia 

berättar att lekens lotteri är något som alla elever ska vara med på. ”Det är egentligen också 

en tvingis men det tar de väldigt bra. Då blir det ’Jihuu, jag fick det där’, då blir det högsta 

vinsten. Så vi lurar dem till att bli tvingade. Det tycker jag man kanske kan med lotterier”. 

Mia berättar att de påtvingade aktiviteterna inte genererar så mycket ”gnäll” utan menar att 

gnäll kan uppstå lite när som helst. ”Är det helt fritt kan det bli gnäll också, ’Jag har inget att 

göra’. Gnäll kan ske när som egentligen. ’Behöver vi gå ut nu? Det vill vi inte göra!’ även om 

de får välja precis vad de vill ute”. Uttrycket gnäll tolkar jag som den negativa böjningen av 

att uttrycka en åsikt. Gnäll blir ett annat ord för en åsikt som inte bör höras och som inte 

värderas lika högt som andra åsikter. Hur Holmskolans fritidshem tar tillvara på elevernas 

åsikter tas upp senare i ”7.7 Elevernas inflytande”. 
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Olle och Markus är emot tvång på fritidshem. Problemet som Ellinor ville undvika, att någon 

kanske bara vill spela fotboll och inte utvecklas inom något mer, menar Olle att det går att 

arbeta med. Han anser att det i vissa fall kan vara okej att låta någon djupdyka i sina 

intressen. ”Är man en byggare så ska man väl kunna få bygga? Sen får man ju se om det blir 

repetitivt så att det inte är ’hack i skivan’. Det handlar väl om att försöka utmana. Man kan 

göra så att man frontar vissa saker vid vissa tillfällen. Vi som då har leksaker gömda bakom 

disk som man får be om, ibland får vi ta fram och ställa ut dem så att man ska hitta till 

grejerna. För någonstans är det ju som så att ’Det man inte ser det finns ju inte riktigt’. Lite 

handlar om att försöka utmana och lite handlar om att nära det här (elevens intresse, egen 

anmärkn.). Om det nu är någon som bygger lego, lego, lego, då kan man försöka få det till ett 

projekt – ’Ska vi bygga en stad?’. Få med några andra in så att man får en social historia 

över det hela.” 

 

Olle förklarar att de på deras fritidshem arbetar entreprenöriellt och har ett entusiasmerande 

förhållningssätt. Med det menar han att de arbetar med att få eleverna att vilja utvecklas och 

testa på nya saker snarare än att tvinga dem att göra saker. ”Det finns inget tvång att delta, det 

finns inget tvång att närvara. /…/ Jag brukar säga att det här är som en multisinnlig 

upplevelsepedagogik som vi använder oss av för att få individ och grupper att växa.” På 

fritidshemmet där Olle arbetar är alla aktiviteter valfria med undantag för när de ska åka iväg 

på någon aktivitet. Olle berättar att han inte tror på tvång. ”Vi jobbar med ett utmanande 

arbetssätt. Jag ska ju få dig att vilja testa det här. Det är ju jättekul att spela Super Mario här 

utanför, men med rätt metod kan jag faktiskt få dig att släppa Super Mario för att gå in och 

hålla på med superlim om det är det jag vill. Det handlar ju om hur jag lyckas och gör. De 

flesta elever tror jag man kan fånga om man gör det på rätt sätt och andra är svårare men 

jag skulle aldrig dra någon i näsan in i en aktivitet. Det tycker inte jag är essensen av fritids.”  

 

Hans kollega Markus berättar om hur de gör istället. ”Vi försöker såklart pusha på 

dem, ’Klart du ska testa på! Jag tror det här är något för dig!’. Man brukar alltid få med de 

som inte tror vill testa på först, att de kanske i slutändan är de som tycker det är roligast. Vi 

jobbar ju mycket med att provocera fram något roligt. Vi kör alltid på konceptet provokation 

först, till exempel Talang som vi ska börja med idag. Då kommer vi samla alla på träläktaren, 

köra en provokation då vi själva showar och visar upp någonting roligt som man kan göra. 

Sen får de själva fundera på ’Vad vill jag göra? Vad ska vi göra? Vill vi sjunga? Vill vi 

dansa? Vill vi hjula? Vill vi göra ett trolleritrick eller vad som helst? Eller vill jag inte?’.  
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Vi har nästan så med allting vi gör, provokation som start som gör de intresserade och 

nyfikna och då kommer det sig ofta av sig själv att de vill testa på.” Både Olle och Markus 

talar gott om att få eleverna att vilja testa på olika saker. Detta får indirekt stöd från Janssons 

(1992) studie, där Jansson menar att testandet av olika aktiviteter är det som bygger upp nya 

intressen hos eleverna. 

 

7.2 Tema i samarbete med skolan 

Alla tre fritidshem arbetar utifrån teman i samarbete med skolan men i olika utsträckning. 

Vissa har två teman per termin, vissa har oftast teman igång och vissa har alltid ett aktuellt 

tema. Lotta är en av dem som inte alltid har ett tema gemensamt med skolan. Hon menar att 

de därför kan göra egna teman på fritidshemmet under tiden som skolan inte har något. ”Nu 

till fritidshemmets dag till exempel, då är det temat en period. Vi här från Holmskolan ska 

presentera två rörisar, ’Vilka röris-låtar ska vi ha? När ska vi träna?’. Vi ska även göra en 

tillsammansdans alla fritidshem i kommunen. Då är det temat, det som är i tiden för 

fritidshemmet, det som är på gång. De här naturliga temana som vi ska ta vara på. Inga 

sådana teman långt bort utan det som är nära.” 

 

Ellinor berättar om hur temat kan vara utformat på deras fritidshem. Hon menar att 

fritidsaktiviteterna ofta baseras på vad veckans tema är på skolan men att aktiviteterna på 

fritidshemmet ofta är mer praktiska än skoluppgifterna. ”Hela skolans tema just nu är hållbar 

utveckling och då jobbar ju de i skolan med det väldigt mycket och då hakar vi på det också 

på fritidshemmet och fortsätter, men att vi gör det i lite annan konstellation, mer praktiskt 

istället, mer genom lekar och skapande och sådana bitar.” När jag besöker Bäckskolan 

berättar Ellinor om det aktuella temat som är hållbar utveckling. Just nu ska de få göra en 

tavla av WWF-panden med mjölk-korkar. ”Då pratar vi samtidigt om Världsnaturfonden och 

vi har pratat om allemansrätten när vi varit i skogen, så vi försöker kombinera med lek.” 

 

Även Lindskolans fritidshem arbetar tematiskt och har alltid ett aktuellt tema. De har tre 

teman per termin som gäller för både skola, förskoleklass och fritidshem. Vid start av ett nytt 

tema är det schemabrytande för lektioner. Markus berättar att de alltid inleder teman med ”en 

stor happening i början som resten av läsåret nästan hänger på efter. Det kan ju vara 

detektiver till exempel, då finns det väldigt mycket som kan hända under hela skolan, även på 

fritids. Som att knyta samman säcken ordentligt. Där tror jag alla skolor och fritids och 
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förskoleklass måste jobba mycket mer tillsammans för att få samma stuk. Ofta blir det tre 

verksamheter när det egentligen borde vara en. Skola, fritids, förskoleklass, alla måste dra åt 

samma håll.” 

 

7.3 Ett varierat utbud 

De intervjuade pedagogerna anser alla att de arbetar med att variera utbudet av aktiviteter på 

sina fritidshem. Vilka tillvägagångssätt de använder för att variera skiljer sig dock lite. Några 

arbetar med både bestämda typer av aktiviteter beroende på veckodag och årshjul med 

aktiviteter i årsplanering. Andra planerar en månad i taget eller en grovplanering per termin. 

Årshjul och grovplanering innebär här olika saker – Lotta menar att deras grovplanering 

grundar sig på en verksamhetsplan som i sig grundar sig i läroplanen. I grovplaneringen finns 

aktiviteter med olika teman inplanerade, aktiviteter som ska innehålla de olika ”bitarna” som 

Lotta kallar det. 

 

Vissa dagar baseras aktiviteterna på Bäckskolan på annat än veckans tema. Då brukar 

personalen utforma aktiviteter som grundar sig i elevernas behov. Ellinor menar att de i 

arbetslaget kan uppmärksamma om något ”fattas” i elevgruppen och att de då försöker tänka 

ut någon aktivitet där de kan arbeta med det. Detta har en indirekt koppling till det Skolverket 

(2014) skriver om att låta planerade aktiviteter grunda sig i individernas och gruppens behov. 

 

På Lindskolans fritidsavdelning för klass 2-3 finns ett veckoschema där varje dag innehåller 

en viss plats eller erbjudande av en aktivitet. På måndagar går de till parken, på tisdagar 

erbjuds skapande, på onsdagar erbjuds de ’Veckans app’, på torsdagar erbjuds de att vara i 

gymnastiksalen och på fredagar är de utomhus. Fritidshemmet använder sig även av ett 

årshjul som stöd för planering av aktiviteter. I årshjulet är det inskrivet vissa kortare event ska 

inträffa men också när tema-veckor ska infalla. Markus ger exempel på att de bland annat har 

inskrivet Talang-vecka, cirkus-vecka, prao-vecka, hälso-vecka och vintersports-vecka. Olle 

beskriver hur eleverna brukar vara mycket exalterade över att få testa på olika yrken under 

prao-veckan. Han upplever att eleverna uppskattar de andra tema-veckorna också och menar 

att del av deras glädje grundar sig i pedagogernas engagemang. ”Det är nog alltid roligt när 

vi på ett engagerat sett kliver in i roller och det blir någonting som skiljer sig från det 

vardagliga.” 
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7.4 Lekens lotteri 

Alla fem pedagoger uppger att de arbetar mer eller mindre utifrån teman. Något mer de har 

gemensamt är att de alla använder sig av lekens lotteri, eller aktivitetslotteri som det ibland 

kallas. Innebörden för lekens lotteri är densamma på samtliga verksamheter. Lekens lotteri 

innebär att pedagogerna har planerat och numrerat olika lekstationer runt om i lokalerna eller 

utomhus. De exempel på aktiviteter som gavs i intervjuerna var bland annat pussel, Lego, 

Plusplus, Twister och iPad-spel. På Lindskolans fritidshem använder sig pedagogerna av en 

kortlek för att lotta ut eleverna på de olika stationerna – om en station får siffran sju så finns 

det plats för sju elever att vara där eftersom det finns fyra sjuor i en kortlek. Olle menar att de 

på hans fritidshem använder sig av lekens lotteri för att de vill skapa lekare. ”Där är vår 

chans att dels slumpmässigt se till att eleverna får testa på olika saker som de kanske inte 

skulle välja själv och med kompisar som de inte skulle välja. Det är ju slumpen som gör att 

det blir nummer sju. Jag kan ju till och med tänka att ’Jag vet att Niklas bygger jämt, här kom 

kort nummer åtta – det är ju rolleksaker! Det ska du göra idag, vad spännande!’. På så sätt 

får vi eleverna att testa allting som vi har på det fritidspedagogiska smörgåsbordet. Det 

tycker jag är en jättebra modell.” 

 

Det framstår som att sociokulturell teori går att applicera på lekens lotteri. Om lärande skulle 

uppstå i dessa typer av aktiviteter så skulle det komma från ett samspel med andra elever och 

med hjälp av verktyg så som språk och leksaker. Ett exempel skulle kunna vara att en grupp 

elever får spela ett klurigt spel tillsammans. Någon av eleverna kanske klarat spelet förut 

medan en annan aldrig har hört talas om spelet. Med hjälp av språket kan den mer erfarne 

förklara spelets regler och funktioner och nybörjaren kan ställa frågor. Med verktygen som är 

spelets funktioner kan nybörjar-eleven med den nya kunskapen ta sig igenom spelet. Även 

detta skulle kunna ses som ett exempel på den proximala utvecklingszonen (ZPD) – eleven 

hade inte klarat av uppgiften utan instruktioner, men med hjälp från en mer kunnig person 

klarar eleven av uppgiften.  

 

På Holmskolans fritidshem är det dock inte enbart lekar med i lotteriet – där kan eleverna 

även bli placerade att utföra städning. Lotta berättar att ”Man kanske har i uppdrag att städa 

någonstans eller ’idag är det dags att rasa lego (ta isär legobitar, egen anmärkn.)’. Det kan 

vara väldigt mycket olika.”  
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7.5 Elevernas initiativ 

På Bäckskolans fritidshem kan eleverna komma med egna önskemål på aktiviteter. Till detta 

har fritidshemmet något de kallar för ”fritidsrör”, där eleverna får lägga i lappar med förslag 

och sitt namn så att lärarna kan se till att aktiviteten sker en dag när den är eleven är där. 

Önskeaktiviteter sker en gång i veckan. 

 

Lindskolans fritidshem använder sig av en fritidshemskommitté för att ta reda på vad eleverna 

vill. Olle berättar att ”Där har vi delegater bland barnen som kan höra efter i sina grupper 

vad grupperna önskar göra och vad man vill ha inköpmässigt och även innehållsmässigt så.” 

Markus beskriver det som ett välfungerande koncept. ”De är drivande och nyfikna och har 

massor av idéer om vad de vill göra. Säg tv-spel, ’Vi har bara Just Dance 2014, kan vi inte 

köpa in 2016 istället?’ Då kanske vi kan köpa in det till julklappar som vi köper in till fritids, 

det kommer en julklapp sen. Allting kanske inte händer just veckan efter utan vi pratar ihop 

hos om vad som funkar i verksamheten men vi tar ju alltid till oss av vad de säger att de vill 

göra.” 

 

På Holmskolans fritidshem framstår det som att barnens inflytande har minskat sedan tidigare 

terminer. Lotta berättar att de sedan en tid har lagt ner fritidsrådet. ”Vi höll på med fritaråd i 

ganska många år men vi tyckte till slut att det blev ett slags slentrian i möte och ofta samma 

frågor, ofta samma saker som togs upp”. Mia har ungefär samma bild av förloppet. ”Det blev 

bara ’Vi vill ha en supergunga på skolgården, vi vill åka till Kolmårdens djurpark’… Det blev 

bara prylar de ville ha egentligen.” Här framgår en skillnad mellan Lindskolans och 

Holmskolans fritidshems syn på de materiella ting som eleverna önskar att fritidshemmet 

hade. Jag tolkar svaren från Lotta och Mia som att pedagogerna hoppas att eleverna ska ha 

åsikter och tankar kring andra aspekter av verksamheten, eventuellt om hur de vill lösa 

konflikter som har uppstått eller vilka lekar som borde erbjudas oftare. Det framstår som att 

åsikterna om materiella ting är mindre värda än andra typer av åsikter och har därför inte lett 

till några åtgärder.  
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Efter att fritidsrådet togs bort på Holmskolan har de utformat diskussionsgrupper istället. De 

har inte längre diskussioner i helgrupp eftersom pedagogerna upplevde att vissa alltid hade 

något att säga medan andra aldrig kom till tals. Lotta berättar att de nu delar in eleverna i 

mindre grupper som får diskutera vissa frågor. ”Vi kallar det inte för fritaråd längre. Det blev 

att ’Åh gud är det fritaråd, vad jobbigt!’, då har vi ju tappat det. Under våra samlingar kan vi 

diskutera och prata om saker. Vi har ett så gott klimat så det fungerar väldigt bra.” Mia 

berättar att ”Ett tag hade vi också varje vecka ’barnens aktivitet’ och då är det några barn 

som planera en aktivitet för de andra. De växer om de får visa för de andra och lära de 

andra.” Jag tolkar det som att eleverna upplevde fritidsråden som meningslösa och något som 

tog tid från deras fritt valda aktiviteter. Anledningen till att eleverna inte uppskattade 

fritidsråden kan vara för att de inte visste vilka funktioner det kunde fylla eller för att de 

upplevt att fritidsråden inte ledde till någon förändring. 

 

De tillfällen som eleverna på Holmskolans fritidshem får välja gemensamma aktiviteter är 

inför fritidshemmets Öppet hus som de kallar Drop-in. Mia berättar att ”barnen har varit med 

senaste gångerna och planerat vad de vill göra. De har fått rösta i det här huset i det där 

huset. Vi försöker kombinera önskemål så gott det går. Det är affischer att förbereda, baka 

och planera det som ska göras och sedan visa föräldrarna runt och ta hand om det.”  

 

Både Mia och Lotta berättar att de på Holmskolan på senare tid lagt ett större fokus på 

elevernas eget ansvar. Till exempel får de ansvara för att hålla en deadline för veckans 

skapande-aktivitet och eleverna turas om att hålla i samlingar, att släppa in till mellanmålet 

och att planera inför Drop-in-dagar. Detta ligger i linje med Janssons (1992) studie som 

visade på att ansvarstagande på fritidshemmet kan leda till en bra sammanhållning mellan 

pedagoger och elever, något som Mia och Lotta anser sig ha på sitt fritidshem.  
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7.6 Upplevda svårigheter 

Det är ingen av pedagogerna som upplever att deras läraktiviteter genererar några stora 

problem på fritidshemmet men jag bad dem ändå att komma med exempel på någon situation 

som de upplevt som svår. De fritidshem med aktiviteter som alla närvarande på fritidshemmet 

ska delta i, Bäckskolans och Holmskolans, menar att det tidigare kommit klagomål på att 

elever inte vill delta i vissa aktiviteter, men att detta nu har minskat för att eleverna har vant 

sig vid att de måste vara med på aktiviteterna. Pedagogerna från dessa fritidshem har påmint 

missnöjda elever att inte uttrycka sig hur som helst. Ellinor berättar att de på hennes 

fritidshem har försökt motverka elever som gnäller. ”Det är inte är okej att vräka ur sig ’Åh 

gud vad tråkigt!’ eller så för det smittar ju på alla andra. Tycker man att det är en tråkig 

aktivitet, ja då kan man liksom ta det med läraren eller på sidan av och säga det”. När 

eleverna säger till att de inte gillar aktiviteten och inte vill vara med leder det däremot inte till 

att de får lämna den. Ellinor berättar att ”Om man tycker det är svårt eller så och då får man 

ju hjälpa dem extra, men det är också argument att ’du överlever en halvtimme eller 20 

minuter även om det inte är det roligaste du vet’”. 

 

När Markus beskriver vad han har upplevt som svårigheter lägger han snarare tyngd på 

personalen än eleverna. Detta skulle kunna bero på att eleverna på detta fritidshem inte måste 

delta i aktiviteterna och därmed inte blir frustrerade över att de inte får välja själva. Markus 

har upplevt det som en svårighet att få all personal att ha koll på vad som är planerat vid till 

exempel en friluftsdag. Om någon i personalstyrkan inte vet hur ansvarsfördelningen blivit 

eller när de förväntas vara på vissa platser menar Markus att det kan uppstå en frustration i 

arbetslaget. På grund av detta anser han att det är viktigt att göra planeringen ihop och samtala 

med de andra som kommer att vara en del av det som är planerat.  

 

Markus har även tidigare upplevt det som svårt att leda en aktivitet ensam i de fall som det 

uppstår någon form av konflikt. Detta anser han dock ha underlättats i och med att det alltid 

sitter någon vid disken. ”Om du har en aktivitet här inne i frita-rummet och någon springer ut 

genom dörren och du hinner inte med, då ser ju Olle det att nu kommer Kalle ut här jättearg, 

då kanske det är någonting och då kan jag kanske bara vinka till att han ska prata med 

honom.” 
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7.7 Summering av analys 

Som avslutning på analysen kommer en summering inför diskussionen. I analysen framgår det 

att de olika pedagogernas tankar kring tvång skiljer sig och att deras argument för hur de gör 

grundar sig i olika tolkningar av vad fritidshem bör innehålla. Vissa pedagoger använder bitar 

av tvång i verksamheten för att säkerställa att fritiden innehåller nya upplevelser, andra 

pedagoger har motverkat tvång för att arbeta mot en nyfikenhet på lärande.  

 

Alla pedagoger uppger att de arbetar mer eller mindre utifrån tema i samarbete med skolan. 

Vissa gör det ständigt, vissa gör det i perioder. Andra skapar egna teman på fritidshemmet 

som inte återkommer under elevernas tid i skolan. Dessa teman är en av delarna som skapar 

det varierade utbudet på fritidshem. Annan variation kommer med hjälp av grovplaneringar 

och årshjul men även från lekens lotteri. Det sistnämnda förekommer på alla tre fritidshem 

och används för att få eleverna att testa på att leka med andra saker och andra kamrater än vad 

de själva hade valt. 

 

Att eleverna ska få vara med och påverka verksamheten håller pedagogerna med om, men alla 

fritidshem arbetar med detta på olika sätt. Ett fritidshem använder skriftliga önskemål, ett 

använder en fritidshemskommitté och ett har tagit bort sina fritidsråd och ersatt dem med 

diskussionsgrupper. Även vad som upplevs som svårt gällande lärandeaktiviteter skiljer sig 

mellan pedagogerna. Några anser att det svåra är att få alla elever att vilja delta medan andra 

tycker det är svårt att få alla i personalen att känna till vad som har planerats. 
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8. Diskussion 

I den här avslutande diskussionen kommer jag att lägga in egna tankar kring de aspekter som 

finns på de olika fritidshemmen. Utifrån analysen framgår det att alla tre fritidshem 

organiserar aktiviteter i verksamheten.  

 

Om eleverna måste delta i de lärarinitierade aktiviteterna skiljer sig mellan fritidshemmen. 

Analysen påvisar att det finns skilda åsikter om hur de lärarledda lärandeaktiviteterna bör 

användas på fritidshem. Vissa av pedagogerna anser att det kan behövas tvingade aktiviteter 

för att försäkra att elevernas fritid blir varierad, andra anser att aktiviteterna ska vara frivilliga 

för att försäkra att elevernas eget intresse och nyfikenhet ska styra.  

 

I analysen beskrevs det hur ett av fritidshemmen valt att ta bort sina fritidsråd eftersom 

pedagogerna upplevde att eleverna lade för mycket fokus på materiella önskemål. En lösning 

på detta skulle kunna vara att se till att något eller några av dessa önskemål kan förverkligas 

av personalen. På Lindskolans fritidshem har pedagogerna löst de materiella önskningarna 

med att erbjuda dem som eventuella julklappar mot slutet av terminen. På det sättet kan 

eleverna önska sig vad de vill men kan inte förvänta sig att allt ska komma nu med det 

samma. 

 

På alla tre fritidshem finns ett tema som i viss utsträckning får ligga till grund för vilka 

aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Lekens lotteri är också något som alla intervjuade 

pedagoger tar upp som en positiv del av sin verksamhet. I lekens lotteri tvingas eleverna till 

att testa något de eventuellt inte gjort förut eller åtminstone inte så ofta. De får även tillfälle 

att knyta starkare band till de slumpade kamraterna de ska utföra aktiviteten tillsammans med. 

Just tillfället att testa något nytt uppfattar jag som det primära med lekens lotteri men 

eventuellt även ett tillfälle för lärande. Om grupperna slumpas ut på ett lyckosamt vis kan 

lekens lotteri bli ett tillfälle för eleverna att lära av varandra i ett sätt som överensstämmer 

med den proximala utvecklingszonen, ZPD. En av eleverna kan vara mer insatt i en aktivitet 

än en annan och kan därför lära denne mer om aktiviteten. Grupperna skulle även kunna 

slumpas på ett mindre lyckat sätt. Williams (2001) menar att slumpade elevgrupper inte är att 

rekommendera i lärandesituationer. Enligt Williams ska det i en bra ihopsatt elevgrupp finnas 

ett beroende av varandras insatser för att ta sig an en uppgift. Om detta beroende inte finns i 

gruppen, då till exempel två elever enkelt klarar av uppgiften på egen hand och lämnar en 
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nybörjare utanför kan denne uppfatta sig själv som dålig och agera utifrån denna känsla. 

William anser därför att pedagoger bör sätta samman elevgrupper där de vet att alla elever 

kommer att vara delaktiga. 

 

En annan problematik finns i att lekens lotteri i vissa fall kan innehålla städning. Vissa elever 

lottades ut till lek och lärande medan andra fick ett grovgöra. Att en eller flera av aktiviteterna 

i lekens lotteri består av städning eller grovgöra kan ses som problematiskt. Lekens lotteri 

innefattar då inte enbart lek och lärande utan även att städa upp något eleverna själva 

eventuellt inte stökat till. Sådana sysslor anser jag antingen ska utföras av den som till 

exempel använt lego eller möjligen kan städningen ske i helgrupp där alla ansvarar för en 

gemensam trevlig miljö. Att vissa får städning medan andra får lek ser jag som orättvist mot 

eleverna. På lång sikt blir det mer rättvist eftersom de flesta förmodligen kommer förr eller 

senare ha blivit lottade till städningen, och när alla blivit det har ju orättvisan försvunnit. 

Möjligen tolkar jag det som värre än vad det är – eleverna kanske inte ens upplever 

städningen som något dåligt eller som annorlunda från de andra aktiviteterna. 

 

På både Bäckskolans och Holmskolans fritidshem menar de att de påtvingade aktiviteterna 

inte genererar så mycket gnäll (som Mia uttrycker det), att eleverna är vana vid att det är så 

det fungerar på sitt fritidshem. Bägge dessa fritidshem har dock aktivt motverkat elever som 

gnäller, eller med andra ord, elever som har uttryckt sitt missnöje. Det kanske är så att 

eleverna inte gnäller just för att de blir tillsagda om de nu skulle göra det. Det står inte i 

läroplanen eller i de allmänna råden att fritidshemmet ska tvinga elever att delta i aktiviteter.  

”I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 

olika kunskaper och erfarenheter.” samt ”Verksamheten ska vidare stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa 

problem.” (Skolverket, 2014, s. 11). Även Skolinspektionen formulerar sina 

rekommendationer som att det handlar om att erbjuda aktiviteter, inte tvinga alla att delta. 

Exempel på detta är ”Personalen behöver erbjuda fler inslag som utmanar barnens tänkande 

i identitetsfrågor eller som genom en utforskande metod ger barnen en vardaglig förtrogenhet 

med olika kunskapsområden, allt i det pedagogiska syftet att göra världen mer begriplig för 

barnen. Mer avancerade, skapande uttryck som till exempel musik, dans eller drama behöver 

också erbjudas oftare.” (Skolinspektionen, 2010, s. 7). Ett erbjudande är något som en person 

kan säga ja eller nej till. 
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Problemet som uppstår i en fritidsverksamhet som inte tvingar någon att delta blir att 

elevernas upplevelse av fritidsvistelsen kan skilja sig markant. Precis som Ellinor från 

Bäckskolan uttryckte så skulle en elev kunna ägna sig åt en aktivitet om och om igen medan 

andra elever väljer att delta i nästan varje aktivitet som erbjuds på fritidshemmet. Olle från 

Lindskolan beskriver det som fingertoppskänslan i yrket att kunna ”pocka och locka någon 

till att våga”. Om fritidshemsverksamheten innehåller tvingade aktiviteter så finns inte längre 

samma behov av att locka till sig eleverna eftersom de inte själva får avgöra om aktiviteten 

tilltalar dem. I läroplanen står det att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 

grund för skolans verksamhet.” (Skolverket, 2011, s. 14). Försvinner inte delar av elevernas 

nyfikenhet på en aktivitet när de vet att de inte själva får avgöra om de vill delta eller inte?  

 

I analysen tog jag upp några tankar kring användandet av ordet ”tvingis”. Att kalla det tvingis 

istället för tvingad aktivitet kan fungera som mer än bara en förkortning. Ändelsen –is på 

ordet kan fungera diminutivt, förminskande av vad saken faktiskt är. Kanske är det ett sätt att 

få saken att verka mer avslappnad och trevlig, men ska det behövas när det talas om en 

fritidsaktivitet? Vore det inte mer praktiskt att byta ut ett så negativt laddat ord som tvång till 

något annat, eller kanske låta aktiviteten vara fri att delta i? Anledningarna till att fritidshem 

använder sig av tvingade aktiviteter kan vara många och kan grunda sig i att de söker struktur 

eller har brist på personal och därför behöver hålla elevgruppen samlad. Det skulle även 

kunna finnas många anledningar till att ett fritidshem arbetar bristfälligt med lärarledda 

aktiviteter – pedagogerna kanske har för lite planeringstid eller kanske är utmattade från att ha 

varit med som hjälplärare i klassrummen under hela skoldagen. Då kanske fri lek används 

som ett sätt för pedagogerna att göra det enkelt för sig. 

 

Det framgår tydligt att både styrdokument och de intervjuade pedagogerna är överens om att 

fritidshemmet behöver innehålla något mer utöver den fria leken. Jag tror att det däremot är 

viktigt att komma ihåg att det finns flera alternativ mellan fri lek och tvingad aktivitet. Hur 

gör pedagogerna för att få fram en inre motivation hos eleverna när aktiviteten inte går att 

välja bort? Behövs det en yttre motivation i form av väntande fri tid för att eleverna ska vilja 

utföra aktiviteter de inte själva valt? Fri lek behöver inte användas som en slags belöning efter 

att en tvingad och lärarinitierad aktivitet är avklarad. Fri lek är en av de delar som elever på 

fritidshem ska erbjudas, precis som att de ska erbjudas aktiviteter av pedagogerna på plats för 

att säkerställa att de har tillgång till ett varierat utbud.  
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Detta arbete har lagt fokus på lärande-aktiviteter initierade av pedagoger på fritidshem. I 

arbetet framgår det att det finns olika sätt att se på lärarlett lärande på fritidshem och att olika 

synsätt från pedagogernas håll påverkar vad som sker på fritidshemmen.  

 

Eftersom intervjuerna har blivit med pedagogerna själva går det inte att med säkerhet säga hur 

eleverna själva upplever aktiviteterna. En variant på studien hade kunna vara att intervjua 

eleverna själva om deras upplevelser av de lärande-aktiviteter som leds på fritidshem. I en 

sådan studie skulle även intervjuer med pedagoger behövas eftersom eleverna själva inte kan 

berätta vad syftet med aktiviteterna är utan enbart vad de upplever att syftet är. En annan 

variant på studien hade kunna vara att låta pedagoger beskriva hur de arbetar med sociala och 

icke-kognitiva aktiviteter.  

 

Framtida forskning inom området skulle kunna undersöka fler synvinklar på lärarlett lärande 

på fritidshem. Synvinklarna skulle kunna komma från rektorer, vårdnadshavare eller eleverna 

själva. Forskaren skulle också kunna arbeta med observationer av dessa aktiviteter, som jag 

hade planerat att göra från början, för att tydligare komma fram till om det finns bättre och 

sämre strategier för att leda aktiviteter som syftar till lärande. 
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