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Sammanfattning  
Undersökningen grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Lärandet förstås därmed som resultatet av 
socialt samspel mellan människor. Uppsatsens syfte att utforska mellanmålet som informell lärandepraktik på 
fritidshem och öka förståelsen för mellanmålets betydelse i nämnda kontext. Studien har genomförts med en 
kvalitativ ansats som ett etnografiskt inspirerat fältarbete. 

Undersökningen är utförd som en metodtriangulering. Vid sju olika tillfällen har mellanmålet observerats på två 
olika skolor. Till dessa observationer har sedan 27 enkätsvar kommit in som barn i årskurs tre svarat på utifrån 
frågor kring vilka de har pratat med under mellanmålet och om vad. Utifrån det insamlade materialet har sedan 
intervjuer genomförts med elever och pedagoger om deras tankar kring mellanmålet och ett potentiellt lärande. 

Att det sker ett lärande är alla överens om och det kan röra sig om en fostran om vad som är accepterat att göra vid 
en måltid och regler hur man uppför sig. Men det kan också röra sig om att upprätthålla eller skapa nya sociala 
kontakter likväl som olika faktakunskaper. Eleverna är väl medvetna om att de kan lära sig nya saker av 
varandra.  Viktiga tillfällen till lärande under mellanmålet är samtalen menar både elever och pedagoger. Det finns 
också orsaker som begränsar lärandet. Det kan röra sig om organisation och/eller förutsättningar. Pedagogerna 
pratar om stora barngrupper vilket gör att det är svårt att hinna med att samtala med eleverna. Det finns också ett 
omsorgsuppdrag vilket gör att omsorgen om andra elever kan ta tid från att hinna ha samtalen. För att utnyttja de 
potentiella lärsituationerna kring mellanmålet behöver pedagogerna reflektera över viktiga frågor som kan 
formuleras som vad är detta och vad kan det bli? Och fundera över hur givna aktiviteter kan skapa nya 
kunskapsmöjligheter. 
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1. Inledning 
 

”När man pratar kan man ju lära sig saker, men inte om melliset kan man lära sig någonting”; är 

titeln på denna uppsats. Det är ett citat som en flicka i årskurs tre säger när vi pratar om lärande 

under mellanmålet. Den fångar essensen ur denna uppsats och belyser den oreflekterade diskurs om 

mellanmålet som lärandepraktik.   

Den här uppsatsen undersöker mellanmålet som informell lärandepraktik på fritidshem. Fritidshem 

är en icke obligatorisk verksamhet för skolbarn mellan 6–12 år som kompletterar skolans uppdrag. 

Verksamheten ska svara för ett omsorgsbehov samt stå för lärande och utveckling utifrån en 

helhetsbild av barnen (Skolverket, 2016).  Mellanmålet utgör en del av fritidshemmets verksamhet.  

När det under 2011 infördes en ny skollag (SFS 2010:800) fick Livsmedelverket i uppdrag av 

Utbildningsdepartementet att samverka med Skolverket för att se över skolmåltiderna. Som ett 

resultat beskrivs måltiderna som viktiga mötesplatser och ”kulturbärare” (Livsmedelverket, 2013), 

vilket öppnar för olika sätt att tolka och studera måltider. Måltidernas utformning är inte bara viktig 

för att skapa bra matvanor utan är även en förutsättning för trivsel och lärande. En trivsam måltid 

kan vara en stämningshöjare och ge tid till social samvaro och återhämtning. Oavsett pedagogens 

skicklighet eller kvalitén på läromedlen så kan barnen inte lära sig när de är hungriga. Dessutom 

bidrar mätta barn till en lugnare stämning på skolan (Livsmedelverket 2013). Detta framställs även i 

skollagen (SFS 2010:800) som ett av fritidshemmets uppdrag. Enligt denna ska fritidshemmet 

erbjuda rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Måltiden är således mer 

än det som ligger på tallriken, och det är just denna aspekt som föreliggande undersökning tar fasta 

på. 

I de styrdokument som finns för fritidshem (skollagen, läroplan för grundskola, förskoleklass och 

fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer fritidshem) nämns inte 

mellanmålet någon gång. Däremot finns det ett stycke i centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 

2016) som beskriver livsstilens betydelse, där kost och hälsa lyfts fram. Barnen på fritidshemmet 

ska möta undervisning som behandlar livsstilens ”betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn 

och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet” 

(Skolverket, 2016, s. 27). Barnen ska således förstå sambandet mellan kost och rörelse för det 

psykiska och fysiska välbefinnandet. Det lämnas dock öppet för tolkning av när och hur detta ska 

ske. 

Även hos Skolverket, som ska styra och stödja skolor, är det svårt att få någon klarhet i 

mellanmålets varande. Sökning på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se) på termen 
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”mellanmål” ger en träff. Där nämns mellanmålet i samband med värdegrundsarbete. I skollagen 

(SFS 2010:800) framgår indirekt att det förväntas serveras måltider på fritidshem, då det i 15§ i 

kapitel 14, som avser fritidshem, nämns att kommunen ska ge bidrag till fritidshem med enskild 

huvudman för bland annat måltider. Enligt livsmedelverkets hemsida (http://livsmedelverket.se) 

serveras det ca 390 000 måltider per dag på olika fritidshem runt om i Sverige. Kostnaden för 

måltiden är 6,00 kr per person och dag.  

Officiellt serveras det således måltider på fritidshem runt om i Sverige, men det nämns inte 

någonstans i styrdokumenten. Detta kan tyckas anmärkningsvärt, då Livsmedelverket och 

Skolverket omnämner måltider som en viktig förutsättning för barns lärande. Likväl som det saknas 

beskrivningar av måltider i styrdokument för skola och fritidshem, så råder det viss brist på 

forskning som belyser måltidens betydelse för fritidshem. Klerfelt och Hagman (2014) framhäver 

att även om det på senare år har börjat forskas en del kring fritidshem så belyser inte forskningen 

vad barnen egentligen gör när de är på fritidshemmet. Här blir min undersökning en del i att belysa 

detta, då mellanmålet, enligt min mångåriga erfarenhet som fritidspedagog, är en av de 

återkommande aktiviteter som barnen faktiskt ägnar sig åt på fritidshemmet. Jag kan även med den 

erfarenheten se att det sker intressanta situationer och möten under mellanmålet som ibland blir 

outnyttjade som lärtillfällen. Utifrån dessa aspekter blir det därför intressant att undersöka 

mellanmålet som informell lärandepraktik. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Undersökningen grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Lärandet förstås därmed som 

resultatet av socialt samspel mellan människor. Mot bakgrund av denna kunskapssyn är uppsatsens 

syfte att utforska mellanmålet som informell lärandepraktik på fritidshem och öka förståelsen för 

mellanmålets betydelse i nämnda kontext. 

- Hur organiseras mellanmålet i praktiken? 

- Vad ägnar sig barn och pedagoger åt under mellanmålet? 

- Vilket lärandeinnehåll kan urskiljas i det som barn och pedagoger ägnar sig åt under 

mellanmålet? 

- Hur ser barn och pedagoger själva på mellanmålet? 
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3. Bakgrund 
 

Jag kommer i det här avsnittet att kort sammanfatta fritidshemmets utveckling till den lärpraktik det 

är idag samt beskriva uppdrag och hur lärande på fritidshem kan se ut. Detta för att skapa en 

förståelse för fritidshem och dess verksamhet.  

 

3:1 Fritidshemmets framväxt 

 

Fritidshem har sina rötter i Arbetsstugorna som startade i slutet på 1800-talet. Den första startade 

1887 och det finns alltså över en hundraårig tradition och under hälften av den tiden har fritidshem 

varit starkt involverad i skolan menar Rohlin (2011). Arbetsstugorna startade som en åtgärd då 

fattiga och skolkande barn utgjorde ett problem. Arbetsstugorna låg under folkskoledirektionen och 

ansågs i mycket vara ett komplement till städernas folkskolor. Barnen skulle få aktiviteter som 

syftade till att de lärde sig ett arbete och en disciplinering som passade in på samhällets syn på ”det 

normala barnet” (Rohlin, 2011).  Klerfelt och Hagman (2014) lyfter också upp att arbete var en av 

hörnstenarna med arbetsstugorna och en aspekt var att barnen i arbetsstugorna skulle inse att arbete 

lönade sig. Arbetsstugorna gick över från folkskoledirektionen till barnavårdsnämnden i början av 

1930-talet. Levnadsstandarden i samhället hade höjts och arbetsstugornas tidigare mål var längre 

inte aktuellt. Det innebar att det blev ett nytt syfte med dessa menar Rohlin (2011). Tanken på 

praktiskt arbete och fostran var inte längre aktuellt utan istället kom tanken om rekreation.  

Arbetsstugorna byter också namn till eftermiddagshem. Nu riktades också intresset till att 

undersöka skolbarns behov av lek, utevistelse, fria sysselsättningar och rekreation. Den statliga 

kommissionen skriver att de vill skydda barn från tidigt utnyttjande i förvärvsarbete (Rohlin, 2011). 

Klerfelt och Hagman (2014) beskriver också eftermiddagshemmen som en fortsättning av 

aktiviteterna som skedde på dåtidens daghem och blev enbart barnpassning. På 

eftermiddagshemmen började man också med läxläsning så tanken på avkoppling och rekreation 

blev en illusion. Den fria tiden som var tänkt efter skolan fylldes med kontroll över barnens 

läxläsning och på så vis länkas i konkret mening eftermiddagshemmens verksamhet ihop med 

skolans roll och funktion. Ett problem som uppstod med eftermiddagshemmen var att personalen 

bestod av förskollärare. Detta kan ses som en stagnation då förskollärarutbildningen inte riktades 

mot skolbarn, dessutom var syftet med eftermiddagshemmen inte tydligt uttalat (Klerfelt & 

Hagman, 2014).  
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På 1960-talet kom fritidshemmen att växa fram som det verksamhetsfält det är i dag. Dels genom 

att det växer fram en utbildning för verksamheten, den första startas i Norrköping 1965 på försök 

och eftermiddagshemmen byter namn till fritidshem. Fritidshemmens uppbyggnad menar Rohlin 

(2011) är ett resultat av de social- och utbildningsreformerna som kom under perioden. Fler kvinnor 

kommer ut i arbetslivet och behovet av heldagsomsorg ökar. Frågan var vad innehållet på 

fritidshemmen skulle fyllas med. Detta kom under den första perioden att starkt förknippas med 

förskolekontexten. 1988 kom det första styrdokumentet för fritidshem, pedagogiska program för 

fritidshem, som beskriver verksamheten. I det pedagogiska programmet för fritidshem beskrivs 

verksamheten som att den inte ska ses som ämnesinriktad och betonas att det inte är skola. 

Läxläsning ställs utanför fritidshemmet och fritidshemmet ses mer som en socialpedagogisk arena 

(Rohlin, 2011).  Fram till 1980-talet förklarar Klerfelt och Hagman (2014) att de flesta fritidshem 

har varit placerade i samma lokaler som förskolan men nu blir fritidshemmen även integrerade i 

skolans lokaler. När fritidshemmet 1998 går över från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet börjar även läroplanen för grundskolan gälla som styrdokument. 

Undervisning får en vidare tolkning och kopplas samman med fritid och barns fria tid. 2011 

kommer en ny läroplan som betonar fritidshemmets uppgift som komplement till skolan. Återigen 

är fostran en del av uppdraget då läroplanen idag påvisar att ”utbildning och fostran är i djupare 

mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner, språk, kunskaper- 

från en generation till nästa” (Skolverket, 2016, s. 9). Under de senaste 20 åren har fritidshem 

omfattats av stora förändringar påvisar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012). Dessa innebär att 

barngrupperna har blivit större medan personaltätheten har minskats. Integrationen med skolan har 

medfört ändrade förutsättningar att bedriva verksamheten, dessutom har professionen förändrats på 

grund av skärpta villkor i styrning och kontroller viket innebär att pedagoger idag är ålagda att 

utveckla planer för och utvärdera verksamheten. Detta innebär att fritidshemmet gått in i en 

utbildningspedagogisk arena (Rohlin, 2011). 

 

3:2 Fritidshemmets uppdrag 

 

Hippinen (2011) menar att fritidshemmets varande egentligen är ganska enkelt. Föräldrar behöver 

omsorg till sina 6–12 åringar under tiden de jobbar eller studerar. Behovet är stort, Klerfelt och 

Palsdottir (2014) vidhåller att fritidshemsverksamheten omfattar i storleksordning lika många barn 

som gymnasieskolan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2016) redovisar att 83 % av 

alla 6–9 åringar och går på fritidshem. Hippinen (2011)  förklarar att detta omsorgsbehov har lett 

fram till den pedagogiska verksamhet som fritidshemmet utgör. 
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) är fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan och stimulera 

barns lärande och utveckling. Fritidshemmen ska också erbjuda en meningsfull fritid och rekreation 

samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Allt detta ska ske utifrån en helhetssyn på 

barnet och utifrån barnens behov. 

Enligt läroplanen ska barnen genom undervisningen ”erbjudas en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2016, s. 24).  

Holmberg (2011) betonar vikten av att all personal som jobbar på fritidshem har ett ansvar för att 

utveckla barnen i förhållande till de mål som står beskrivet i läroplanen. Detta innebär att 

verksamheten behöver skapa förutsättningar för lärande och social utveckling. Fritidshemmet ska 

inte, förklarar Holmberg (2011), organisera och arbeta som skolan utan, som tidigare nämnts skapa 

förutsättningar utifrån fritidshemmets specifika möjligheter att stimulera lärande och social 

utveckling i en omsorgsfull miljö. Allt detta ska ske till en kostnad av dryga 11 miljarder kronor per 

år och denna summa motsvarar summan för läromedel, elevvård, skolskjuts och skolmåltider 

sammantaget för skolan (Saar, Löfdahl och Hjalmarsson, 2012). 

 

3:3 Lärandepraktik på fritidshem 

 

För att förstå vad lärande på fritidshemmet är, anser Rohlin (2011) att syftet med fritidshemmen 

behöver synliggöras. Fritidshemmet ska komplettera skolan, vilket hon förklarar som ”att bidra med 

en annan blick” (Rohlin, 2011 s. 132). Enligt Skolverket (2016) ska fritidshemmet främja barnens 

fantasi och förmåga att lära tillsammans. Detta ska ske genom lek, rörelse och skapande samt med 

utforskande och praktiskt arbetssätt. Det innebär att det ska vara något annat snarare än att smälta 

samman med skolan och att bidra med kompletterande lärmiljöer samt sätta kunskapen i kroppen 

menar Rohlin (2011). Vidare anser hon att begreppen utveckling och lärande behöver 

problematiseras och hävdar att fritidshemmets verksamhet ofta relateras till social utveckling medan 

skolan står för lärande.  

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) förklarar att lärandet på fritidshemmet är informellt 

och starkt knutet till här-och-nu; att det är vardagssituationer och att det sker i det dagliga liv som 

försiggår på fritidshemmet. Det sker på barnens eget intresse och initiativ. De exemplifierar genom 

att jämföra matematikundervisning i skolan som följer en progression, en ordning från lätt till svårt 

och i en förväg given ordning medan matematik på fritidshemmet styrs av ögonblickets behov och 

tillämpning. Det kan handla om att mäta det högsta tornet, ta reda på hur mycket två deciliter blir 
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om man ska dubbla ett recept eller hur lång tid det tar att åka en sträcka. Barnens önskan att 

bemästra situationen avgör om barnet lär sig oavsett om det står i kursplanen eller inte. 

Lärande på fritidshem förbereder ofta barnen på deras fortsatta liv medan skolan förbereder dem på 

fortsatta studier, menar Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011). För att förstå lärande på 

fritidshem behöver också fritidspedagogens roll diskuteras. Att en lärare i skolan inte passar barn är 

uppenbart på sättet som läraren ska leda, ha överblick och ha kontroll över situationen. 

Fritidspedagogens roll framträder inte med samma tydlighet eftersom uppgifterna är annorlunda. 

Enligt Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) är snarare fritidspedagogens roll att leda och 

stötta. De hänvisar till Boström (2011) som definierar lärande på fritidshem i tre centrala 

komponenter. Dessa är: 1) psykiska processer hos enskilda barn, 2) samspelsprocesser mellan barn 

och 3) resultatet av lärprocesser.  

Jensen (2011) resonerar att lärandet på fritidshemmet kan vara detsamma som i skolan men att 

formen för lärandet är annorlunda. Han menar att en annan form att prata om lärande kan vara 

formellt eller informellt lärande. Lärande under fritidshemmet kan härledas till olika situationer. 

Jensen (2011) vidhåller att samlingar, matsituationer och regelstyrda aktiviteter skulle kunna hamna 

under formellt lärande medan andra situationer som nästan är helt oreglerade skulle kunna hamna 

under informellt lärande. Det är dock värdefullt menar Jensen (2011) att se många aspekter av 

lärande. Detta för att barn möter lärande under hela dagen. Han understryker också att det 

informella lärandet är det som dominerar under fritidshemmet där demokratiska värderingar får 

stort utrymme och möjligheterna att samarbeta och hjälpa varandra är stora. Han menar också att de 

som arbetar i och forskar inom denna verksamhet behöver framhålla vikten av det omfattande 

lärande som sker på fritidshem. 

 

4. Tidigare forskning 
 

Jag kommer i denna del kort redovisa forskning kring informellt lärande. Jag kommer sedan 

redovisa den forskning som finns om mellanmål på fritidshem. Efter det kommer jag kort belysa 

forskning kring förskolans pedagogiska praktik som har vissa likheter med fritidshemmets uppdrag 

att integrera omsorg med lärande. 
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4:1 Forskning om informellt lärande 

 

Uppskattningsvis faller 70-90 % av det mänskliga lärandet inom kategorin informellt lärande 

hävdar Latchem (2014).  Jaldemark (2013) beskriver att informellt lärande i privata sammanhang 

sker genom att personer deltar i familje- eller fritidsrelaterade aktiviteter. I arbetslivet sker det 

informella lärandet under tiden arbetet utförs. Arbetsuppgiften är det primära men det informella 

lärandet kan bli en följd av arbetets innehåll eller hur det utförs. För att relatera detta till min studie 

skulle mellanmålet kunna vara arbetsuppgiften och samtalen och hur mellanmålet organiseras blir 

följden där informellt lärande kan ske. Oavsett om lärandet är primärt eller en informell process av 

att delta i en specifik verksamhet, förklarar Jaldemark (2013), är detta en del av livet som människa. 

Jaldemark (2013) har forskat på mobilitetens utmaningar och lärandets sammanhang. Han har 

undersökt förändringarna i samhället och tekniken och hur dessa kan påverka både det formella och 

det informella lärandet. Den moderna tekniken medför att människor kan ta del av utbildning i 

princip var som helst med hjälp av en mobil enhet. Det mobila lärandet bygger på idén om att 

lärandet är en meningsskapande process som sker i samspel via sociala sammanhang och tekniska 

nätverk. Jaldermark (2007) hävdar att detta måste förstås som en skärningspunkt mellan fysiska 

lokaliseringar, sociala grupperingar och personliga mobila enheter som överbryggar det formella 

lärandets information- och kunskapsmonopol och kan göra att gränsen mellan formellt och 

informellt lärande börja lösas upp. 

Tews, Michel och Noe (2017) har bedrivit forskning i USA inom restaurangbranschen och har med 

kvantitativ forskning försökt mäta relationen mellan roliga aktiviteter och informellt lärande. Det 

som framkom i deras forskning är att roliga aktiviteter har en signifikativ betydelse för informellt 

lärande. Även om undersökningen är gjord på vuxna i yrkeslivet går det även att applicera på 

fritidshem då Tews, Michel och Noe (2017) framhåller att förhållandet mellan roligt och informellt 

lärande kan vara ännu starkare bland yngre personer då de oftast är mer motiverade av att ha roligt. 

 

4:2 Forskning om mellanmål på fritidshem 
 

Som tidigare nämnts finns det begränsat med forskning kring fritidshem och ännu mindre om de 

frågor jag valt att skriva om. Däremot finns det dock några studier som lyfter mellanmålet som 

fenomen. Johansson och Ljusberg (2004) har under tre år följt två olika fritidshem i syfte att få 

kunskap om hur barn uppfattar fritidshemmet. I den studien har även mellanmålsituationen 

undersökts. Det som är beskrivet i undersökningen är utifrån ett barnperspektiv och tar upp formen 

kring mellanmålet. Båda fritidshemmen åt mellanmålet i matsal och det fanns annan kökspersonal 
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som serverade mellanmålet. På det ena fritidshemmet, i Johansson och Ljusberg (2004) 

undersökning, var ljudnivån hos barnen och acceptansen hos pedagogerna hög. De barnen hade inga 

fasta rutiner kring mellanmålet mer än att de stod på led utanför matsalen och att det led som 

”skötte” sig bäst fick gå in först. På det andra fritidshemmet fanns det fler rutiner, vilket innebar 

samling, upprop, led och hur många som fick gå in i taget. Det fritidshemmet hade svårt att hantera 

situationen och svårt att följa upp reglerna. Här åt inte personalen tillsammans med barnen utan de 

stod upp och höll koll på barnen. Många av barnen som intervjuades upplever det omständligt att 

det ska stås på led till mellanmålet och att det är samlingar med upprop innan. Barnen upplevde ofta 

att det blev bråkigt och stökigt i dessa situationer då det blev mycket väntan. Något barn i 

undersökningen nämnde även att det kunde vara en hög ljudnivå under mellanmålet och att barnet 

upplevde detta som störande.  

Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) har gjort en undersökning om fritidshemmets potentiella 

didaktik. I deras fältanteckningar framträder sex aktiviteter tydligt och en av dessa är just 

mellanmålet. De såg att dessa aktiviteter var återkommande hållplatser under dagen och här utbyttes 

information, tankar och man upprättade allianser och gemenskaper. Löfdahl, Saar och Hjalmarsson 

(2011)  såg i sin undersökning att utifrån skilda förutsättningar kom mellanmålet att betyda olika på 

de två skolor de gjorde sina undersökningar på. På den ena skolan serverades mellanmålet i ett litet 

pentry där det bara fick plats ett fåtal personer. Några barn slängde snabbt i sig mellanmålet medan 

andra satt kvar längre och pratade. Fritidspedagogerna fanns till hands men barnen tog mellanmål 

själva ur kyl och skafferi. På den här skolan fungerade mellanmålet både som en station på väg 

mellan aktiviteter eller som ett informellt fikasamtal där barn och pedagoger kunde ta upp olika 

samtalsämnen. På den andra skolan serverades mellanmålet i en större matsal och barn från flera 

fritidshemsgrupper åt där samtidigt. Det ledde till att situationen blev mer övervakning genom att 

regler skulle efterlevas till exempel var barnen fick sitta och att rörelser och röster skulle dämpas. 

Mellanmålet på den här skolan blev också ett tillfälle att informera barnen om vad som skulle ske 

på eftermiddagen efter mellanmålet. Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011)  ställer sig frågor i slutet 

av sin studie om fritidshemmets potentiella didaktik som då lyfter fler aspekter på fritidshem än 

bara mellanmålet. Dessa två frågor, som även går att applicera på min undersökning, är vad är det 

här? och vad kan det bli? Författarna menar att på detta vis får man först beskriva verksamheten 

och vilka faktorer som är betydelsefulla och sedan formulera vilka handlingar som görs omöjliga. 

De menar att det istället är viktigt att utmana förståelsen om fritidshem och rikta fokus på hur 

traditionell verksamhet kan bevaras och förnyas och att sökandet efter nya icke-identifierade 

kunskaper lika gärna kan vara det som barn och pedagoger redan håller på med.  
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I en senare artikel hävdar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) att i jämförelse med skolan har 

fritidshemmen hamnat i ett ideologiskt och pedagogiskt vakuum och att fritidshemmens position 

som pedagogisk institution har blivit mindre tydlig. Författarna hävdar vidare att fritidshem har 

beforskats utifrån samma premisser som skolan, men att verksamheten istället borde beforskas 

utifrån sina egna premisser och inte som en sub-verksamhet till skolan. På så sätt menar författarna 

att forskning kan visa fritidshemmets egen potential som didaktisk arena. 

 

4:3 Forskning om förskolans pedagogiska praktik 

 

Ekström (2007) har i sin doktorsavhandling studerat hur förskolans arbetslag utformar och realiserar 

den pedagogiska praktiken och hur verksamhetens förutsättningar påverkar denna process. Även om 

undersökningen är gjord inom förskola finns likheter mellan förskolan och fritidshem i och med att 

verksamheterna ska förena omsorg med lärande. Ekström (2007) redovisar i sin avhandling att en 

slutsats som kan dras är att omsorgen är primär i verksamheten men att även fostran och lärande är 

en del. Det framkommer att lärandet är av förmedlande karaktär och vid omsorgsinriktade 

aktiviteter var det främst barnens färdigheter som övades. Den fostrandepraktik som fanns innebar 

att barnen skulle fostras till ansvarstagande och självständiga individer, detta kunde innebära att 

vänta, sitta still och lyssna på instruktioner. Detta innebär i förlängningen att de fostras till en 

normaliserad, anpassad och lydig medborgare som är självständig och ansvarstagande och kan 

inordna sig i ett system med regler och rutiner (Ekström, 2007). Ekström (2007) resonerar vidare 

utifrån aspekten om fostran i förskolan ska ses om en förberedelse inför skolan och sedan 

vuxenlivet så behöver fostran diskuteras utifrån förändringar i samhället och arbetslivet. Det 

framkommer också en motsättning mellan läroplanens diskurs med lärande och utveckling och 

förskolans praktik där omsorg är oavvislig (Ekström, 2007). 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag kommer i detta stycke först beskriva socialkonstruktivismen som är det övergripande synsättet 

på lärandet i denna uppsats. Som teoretiska utgångspunkter har jag sedan valt två olika perspektiv 

på lärande. Det ena är sociokulturell teori som innebär att lärande ses som ett resultat av socialt 

samspel och det andra är socialt kognitiv teori som bland annat poängterar motivationens betydelse 

för lärandet och betonar vikten av att barnen känner en tillit till sin förmåga. Båda stämmer bra in 

på mitt eget sätt att se på lärande och det sammanfaller även med det uppdrag som fritidshemmet 
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har. Jag kommer dessutom att förklara de för uppsatsen mest centrala begreppen för att öka 

förståelsen kring begreppen samt slutligen redogöra för hur dessa teorier och begrepp blir centrala i 

analysen utifrån fritidshemmets uppdrag. 

 

5:1 Socialkonstruktivism 

 

Socialkonstruktivism är ett kunskapssociologiskt synsätt som innebär att den sociala verkligheten, 

liksom kunskapen om densamma, är en språkligt konstruerad produkt (Burr, 2004). Språkets 

innebörd är beroende av sin historiska och kulturella kontext. Då språket ständigt förändras kan 

kunskap aldrig vara någonting fast och bestämt, utan är en produkt av föränderliga sociala villkor 

(Burr, 2004).  

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att det som forskare är viktigt att studera hur dessa sociala 

konstruktioner går till. Woolfolk, Hughes, Walkup och McMillan (2012) beskriver att 

socialkonstruktivism inte har fokus på individuellt lärande. Deras fokus ligger på hur akademiska 

kunskaper och sociala kunskaper konstrueras i samspel med andra människor. Det viktiga är att all 

kunskap är socialt konstruerad och de sociala relationerna mellan barn, lärare, familjen och 

samhälle är centrala frågor menar Woolfolk m.fl. (2012) . 

 

5:2 Sociokulturellt lärande 

 

Lev Vygotskij, som har grundat sociokulturell teori, menade att barns lärande sker två gånger. Först 

på en social nivå och sedan på individuell nivå, det vill säga först i ett samspel mellan människor 

och sedan inuti barnet själv (Woolfolk m.fl. 2012).  Strandberg (2009) förklarar samma sak med att 

de processer barn har i huvudet först måste ha föregåtts av en yttre aktivitet tillsammans med andra, 

med stöd av hjälpmedel eller specifika kulturella miljöer. Strandberg (2009) vidhåller att aktivitet är 

nyckelordet och påstår att de aktiviteter som leder till lärande enligt Vygotskij har vissa påtagliga 

kännetecken. 

För det första ska aktiviteterna ha social grund. Tanken är, att det jag först lär mig tillsammans med 

andra kan jag sedan göra själv. För det andra, förklarar Strandberg (2009,) har aktiviteten alltid 

hjälpmedel, det kan vara verktyg eller tecken som hjälper oss att lösa problemet. Ett av dessa 

hjälpmedel är att ha ett språk, menar Woolfolk m.fl. (2012), och problematiserar språket som en 

förutsättning för att kunna tänka och ställa frågor. 
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För det tredje ska aktiviteten vara situerad, de äger rum i specifika miljöer eller i kulturella 

kontexter. Det är till exempel lättare att lära sig laga en cykel i en cykelverkstad än på en öde ö. 

Dessutom ska aktiviteterna, enligt Strandberg (2009), vara kreativa och möjliga att överskrida givna 

gränser, då blir det också möjligt att vidareutveckla eller omskapa lärandet. Woolfolk m.fl. (2012) 

menar att Vygotskij hävdade att barn skulle utmanas i sitt lärande av någon som är lite mer 

avancerad i sitt tänkande, till exempel lärare, föräldrar eller kompisar för att nå så långt som möjligt 

i sitt lärande. Vygotskij har i sin teori något som kallas den proximala utvecklingszonen. Detta 

innebär att det är en nivå som överskrider barnets aktuella förmåga att lösa ett problem men att 

barnet med hjälp och vägledning av någon annan kan lösa problemet (Strandberg 2009). 

Partanen (2007) tar steget vidare med Vygotskijs tankar och pratar om mål och mening med 

lärandet och påstår att det i sociokulturell tradition och i Vygotskijs tankar finns synen att barns 

handlingar alltid kan förstås i relation till de mål de har med handlingen. Partanen (2009) menar att 

hos Vygotskij sammanfaller idén om utvecklingsområde och idén om fantasi och kreativitetens 

funktion i lärandet och utvecklingen. Partanen (2007) vidhåller att rent pedagogiskt kan vi inte 

fånga den proximala utvecklingszonen om vi inte kan använda fantasin. Partanen (2007) hävdar att 

vi inte har ett val, det är omöjligt att prata om eller tänka om framtiden utan fantasi. En annan viktig 

aspekt som Partanen (2007) tar upp är anknytning till verkligheten. Han menar att om skolan blir 

sin egen verklighet utan koppling till barnens vardag förlorar den sin funktion. Han menar att 

istället behöver skolan bygga broar mellan det lärande som sker där och det barnen gör i sitt 

vardagsliv. Woolfolk m.fl. (2012) beskriver Vygotskijs syn på lek som nödvändig för barns 

välmående kognitivt, psykologiskt, socialt och emotionellt och att leken är barns ”arbete”. Leken 

tillåter barn att säkert utvecklas och lära beteenden, problemlösning och hantera nya situationer 

genom att experimentera med sin omgivning.  

 

5:3 Social kognitiv teori 

 

Social kognitiv teori grundades av Albert Bandura (Woolfolk m.fl., 2012). Teorin är dynamisk och 

försöker förklara hur människor anpassar, lär och motiverar men också hur människor utvecklas 

socialt, emotionellt, kognitivt och behavioristiskt.  

En viktig del i social kognitiv teori är tanken att vi lär genom att titta på andra (Woolfolk m.fl. 

2012). Utvecklingsnivån hos den som observerar är avgörande, äldre barn kan lättare fokusera 

under längre perioder, använda minnet på ett mer utvecklat sätt, hitta strategier för att processa 
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information och motivera sig själv att delta. Genom social inlärning kan man även dra nytta av 

andras erfarenheter eller misstag. 

Bandura menar, enligt Woolfolk m.fl. (2012), att kritiskt för lärandet är personens tro på framgång 

och menar att det påverkas av vad han kallar ”self-efficacy”. Bandura förklarar begreppet som 

”people´s beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise 

influence over events that affect their lives” (Woolfolk m.fl. 2012, s. 286).   

Bandura har identifierat fyra olika källor som påverkar vår self-efficacy, enligt Woolfolk m.fl. 

(2012). Den första är våra egna direkta erfarenheter, detta är den kraftfullaste källan. Den andra är 

motivation, hur tar vi oss an uppgiften, är uppgiften angelägen eller är den mindre angelägen. Den 

tredje är andra ställföreträdares erfarenheter, desto mer personen associerar sig med 

ställföreträdaren desto större inverkan har den. Detta är ett sätt som vuxna oftare använder medan 

barn oftare använder sig av modellering, det vill säga tittar på en annan hur den gör. Det fjärde är 

social övertalning som innebär att ge feedback eller pep-talk för ett specifikt tillfälle, detta är inte 

effektivt om det inte kommer från någon som personen litar på. 

Att se lärandet ur ett socialt kognitivt perspektiv resulterar i fem olika utgångar (Woolfolk m.fl. 

2012). Den första är att vi genom att titta på andra blir medvetna om olika saker, till exempel vad 

som är populärt eller accepterat. Det andra är att det vi redan kan, blir finslipat. Det tredje är att 

konsekvenser kan bli tydliga, till exempel kan ett barn se att regler kan brytas utan att det blir 

konsekvenser, är dessutom regelbrytaren en stark ledare kan detta beteende bli något som kan tas 

efter. För att inte få ringar på vattnet är det viktigt att lärare står för konsekvenser i dessa situationer. 

Det fjärde är att lära in helt nya kunskaper så som dans, sport eller att uttala ett ord rätt. Här gäller 

det som lärare att vara en god förebild och vara entusiastisk till lärande och tänka högt kring frågor. 

Det sista kan vara att genom titta på andra kan det utvecklas en rädsla för att göra vissa saker. Till 

exempel kan barn bli rädda att göra saker som något annat barn skadat sig på. Här är det viktigt att 

tala om rädslor och prata om farliga händelser eller otäcka saker som sker i världen för att hindra 

detta (Woolfolk m.fl. 2012). 

Bandura förespråkar även att barn ska lära sig att lära självständigt, så kallat self-regulated lärande. 

För att klara detta så behöver barnen, enligt Woolfolk m.fl. (2012), kunskap om sig själv, uppgiften, 

olika lärstrategier och i vilket sammanhang de ska omsätta lärandet. Barn behöver också ha 

motivation, att de finner nöje i att lära sig och inte enbart prestera bra. Dessutom behöver barnen ha 

en självdisciplin eller vilja att få uppgifter gjorda även om det finns faktorer som kan störa 

motivationen.  
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5:4 Begrepp 

 

Omsorg på fritidshem 

 

Omsorg brukar syfta på offentlig omsorg och där beskrivas som praktiska sysslor som involverar 

känslomässiga handlingar, uppmärksamhet, omtänksamhet, omvårdnad eller tillsyn (Omsorg, 

2015). Hjalmarsson och Löfdahl (2014) förklarar att på fritidshem ska barn möta en verksamhet 

som står på två ben: pedagogik och omsorg. De menar att fritidshemmet har en särställning då den 

är en del av skolsystemet och samtidigt är frivillig. Författarna belyser att även om forskning inte är 

gjord utifrån huvudsyftet omsorg på fritidshem, så finns det en mängd forskning som de relaterar till 

omsorgsbegreppet. Det rör sig bland annat om forskning om lek, rörelse, estetisk-praktiskt arbete 

eller att samtala, skapa trivsel och känslomässiga relationer till barnen. Vidare påpekar de att 

omsorgsbegreppet även kan relateras till forskning som belyser konflikthantering eller att skapa en 

trivsam miljö. 

Hjalmarsson och Löfdahl (2014)  menar att det inte finns något entydigt och enkelt sätt att beskriva 

omsorg i pedagogiska miljöer. Författarna påstår att omsorg i pedagogiska miljöer ger det ett annat 

perspektiv. Detta gör att den som ger omsorg har ett ansvar att ta hänsyn till den andres perspektiv, 

men också ett ansvar att se till att den andres perspektiv vidgas. Det handlar om omsorg ur ett 

uppdragsperspektiv, omsorg ur krav från föräldrar och kollegor samt omsorg ur ett etiskt 

förhållningssätt. Lärande kan kopplas till processer hos barn medan omsorg kopplas till 

pedagogernas varanden och göranden. Holmberg (2011) anser att en stor del av läraruppdraget 

innebär att vara en god förebild och att skapa goda förutsättningar för möten med andra. Detta kan 

ur ett sociokulturellt perspektiv kopplas till att pedagogerna visar och ”lär ut” omsorg genom att 

själva agera modell och utmanar barnen i deras tankar kring lärdomar och ”gör” det tillsammans 

med barnen för att barnen sedan ska behärska denna lärdom.   

 

Lärande 

 

De två benen som barn möter på fritidshemmet kan ses ur på två sett: att det är en pedagogisk 

verksamhet som bedrivs i en kontext som präglas av omsorg och samtidigt en omsorgsverksamhet 

som präglas av ett pedagogiskt tänk. Här kan vi med de nya styrdokumenten inte bortse från att 

lärandet har en stor roll på fritidshemmet. Det lärande som i sammanhanget ofta lyfts fram är det 

informella lärandet. 
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Informellt lärande 

Jensen (2011) menar att det informella lärande som sker på fritidshemmet är spontant och implicit, 

och att individens intresse är avgörande. Implicit lärande är till skillnad från det explicita lärandet 

ett omedvetet lärande. Det utmärkande för det implicita lärandet är, enligt Jensen (2011) att barnet 

kan vara medveten om att den har lärt sig något men kan inte beskriva hur det gick till. De flesta är 

överens om att formellt lärande, som är motsatsen till informellt lärande, är huvudsakligen lärandet 

som sker i skolan. Det formella lärandet har en avsikt att lära och ofta styrs av läroplaner, 

kurslitteratur och lärare. Det informella lärandets avsikt utgår från den som lär (Jensen, 2011). 

Hjalmarsson och Löfdahl (2014) förklarar lärande som processer hos barn och dessa processer bör 

ta sitt avstamp hos barnet som ska lära sig då det ur ett sociokulturellt perspektiv bör utmana barnet 

i den proximala utvecklingszonen. Här kan vi se en tydlig koppling till fritidshemmets lärande som 

ska vara situationsbundet och utifrån barnens intresse. Även graden av frivillighet är det som skiljer 

det informella lärandet från det formella. Formellt lärande som Jensen (2011) menar sker i skolan, 

är lagstadgat att alla ska delta i. Det informella lärandet gör vi för att vi är intresserade. Att läsa en 

faktabok om dinosaurier för att det intresserar läsaren är ett exempel där villkoren dikteras av 

individen. På fritidshem vidhåller Johansson och Ljusberg (2004) att barn i stor utsträckning själva 

kan påverka vilka situationer och kamrater de vill ingå i därför blir även lärandet situationsbundet.  

 

Situationsbundet lärande 

Skolverket (2014) har försökt förtydligat fritidshemmets uppdrag och menar att det på fritidshem 

finns många möjligheter till lärande. Eftersom verksamheten på fritidshem ska utgå från ett 

grupporienterat, upplevelsebaserat och situationsstyrt arbetssätt beskriver Skolverket (2014) 

undervisningen som att det ska utgå från att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 

lärsituationer. Det betyder att personalen på fritidshem ska uppmärksamma och ta tillvara på 

barnens intressen och att ta tillvara på vardagssituationer där barnen kan utmanas i sitt lärande.  

Jensen (2011) pratar om ett utforskande lärande på fritidshem som även det knyter an till det 

situationsbundna lärandet. Han menar att barn på fritidshem spontant kan börja bygga torn för att 

klara av att bygga det högsta tornet och att denna aktivitet kan vara både svår men också 

utmanande. Det kan också handla om att något barn får en idé som man testar och testar om för att 

få det att fungera och att det på fritidshemmet finns tid att göra detta (Jensen, 2011). 

Johansson och Ljusberg (2004) konstaterar att barn lär sig i alla situationer och att kompisar spelar 

en viktig roll i detta. Det intressanta menar författarna är vad barnen lär sig i de situationer de ingår 

i och vilket uttryck kunskaperna tar i individens sätt att tänka och handla. Att barn kan förändras i 

olika situationer och miljöer lyfter Hippinen (2013). I mötet med visst material eller 
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aktivitetsmöjligheter kan barnet framstå som kompetent och med positiv identitet medan i en annan 

situation eller miljö kan barnet däremot bli passivt och okoncentrerat med en negativ identitet. 

Därför blir miljön på fritidshemmet viktig för lärandet och vilka signaler miljön skickar ut till 

barnen menar Hippinen (2013). 

 

Fritidshemmet som lärmiljö 

 

Lärande på fritidshem sker ofta tillsammans och är beroende av socialt samspel både mellan barn 

och mellan barn och pedagoger. På fritidshem bedöms barnens prestationer varken individuellt eller 

formellt vilket utgör en skillnad gentemot skolan. Lärande utanför skolan har i större utsträckning 

stöd av verktyg som stöttar det kognitiva lärandet, som till exempel leksaker, tekniklådor och 

byggmaterial. I skolan baseras lärande på manipulation av symboler medan lärande på fritidshem 

ofta kan ske i direkt samspel mellan händelse och objekt. Lärande på fritidshem sker i en specifik 

kontext (i.e. i en miljö där färdigheter både förvärvas och praktiseras), vilket gör lärandet 

situationsbundet.  Även detta utgör en skillnad gentemot skolan där lärandet syftar till att ge 

generella färdigheter och kunskaper (Skolverket, 2011).  

När barnen är i skolan finns det en skolkultur, de följer ett speciellt skolspråk och aktiviteterna blir 

klassrumsuppgifter som är en del av skolkulturen menar Hippinen (2015). Klassrumsuppgifterna 

gör att barnen klarar sina prov men uppgifterna gör inte per automatik att barnen kan använda 

kunskaperna i praktiken, hävdar Hippinen (2015). När barnen däremot är på fritidshemmet rör de 

sig fritt i miljön och den friheten kan ses som en del av pedagogiken. Pedagogerna på fritidshem 

skapar både formella lärmiljöer som till exempel samlingar men också mer informella som 

skapande aktiviteter som kan ge möjlighet till improvisation och samtal. Dessa fria miljöer 

inspirerar barnen till att engagera sig i aktiviteter som utgår från barnen själva och/eller kompisar 

(Hippinen, 2015). 

Livet på fritidshemmet menar Højholt (2015) karaktäriseras av att barn rör sig mellan olika miljöer, 

ställen och aktiviteter med ständiga förändringar av gruppkonstellationer. Ett kännetecken för 

fritidshem är att det nästan alltid är många olika saker på gång. En mängd olika aktiviteter är i gång 

samtidigt och det kan handla om grupperingar, relationer, samtal och konflikter. Olika former av 

aktiviteter påbörjas och avslutas och det finns på så vis många olika saker att förhålla sig till och 

orientera sig i. Samtidigt som barnen måste orientera sig i denna mångfald är de samtidigt upptagna 

med att förhandla om möjligt deltagande. För att klara av detta hittar barnen olika strategier för att 
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klara utmaningarna hävdar Højholt (2015). Det kan vara att hitta någon att få sällskap av eller hitta 

en potentiell kompis att leka med eller att följa rätt strategi hur man lämnar mellanmålet.  

En annan viktig lärmiljö på fritidshem är leken. Johansson och Ljusberg (2004) förklarar att under 

en period i barns liv är leken den grundläggande och vittomfattande aktiviteten. Hansen Orwehag 

och Mårdsjö Olsson (2011) framhåller att leken är en av de faktorer som skiljer lärande på 

fritidshem från skola. Lärande i skolan betraktas snarare som arbete. Samtidigt menar Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) att det finns tillfällen då lek sker på skolan också men då leks 

det oftare mot ett bestämt mål. Lek på fritidshem ses snarare som egenvald eller fri. 

Fritidspedagogens roll blir inte att styra eller leda leken mot ett mål utan snarare att observera, 

tillföra ytterligare innehåll eller rikta barnens uppmärksamhet eller utmana barnens grundläggande 

färdigheter. Leken kan ses som ett sätt att lära sig förstå och agera i förhållande till andra 

(Johansson och Ljusberg, 2004). En betydande del i det sociala lärandet är att kunna förhandla fram 

gemensamma regler och sedan kunna följa dessa. Det innebär också att det vid vissa tillfällen 

behöver förhandlas om innebörden och tolkning av reglerna på ett situationsorienterat sätt, och för 

detta är fritidshemmet en viktig pedagogisk miljö enligt Johansson och Ljusberg (2004). 

Denna lärmiljö har under åren kommit att bli mer och mer påverkad av de allt större barngrupperna 

som blivit på fritidshem. Ackesjö (2011) menar att fritidspedagogernas roll har flyttats från att stå ”i 

mitten” av barngruppen till att stå mer vid sidan om. Hon förklarar att tidigare kunde 

fritidspedagoger organisera och erbjuda vuxenstyrda aktiviteter, medan det nu handlar om att 

barnen styr verksamheten utifrån deras intressen och att pedagogerna mer finns med som trygghet i 

bakgrunden och för att stötta vid konflikter.  

 

Den dolda läroplanen 

 

Under 1960-talet myntade forskaren Philip Jackson begreppet ”den dolda läroplanen”. Detta 

innebar att han upptäckte att det pågick ”andra saker” i klassrummen än det som beskrivs i 

läroplanen.  Broady (2007) beskriver att Jackson såg att barnen bland annat lärde sig att vänta, 

kopiösa mängder av tid användes åt att vänta. Jackson såg även att barnen lärde sig göra saker de 

inte var intresserade av, att ignorera andra barn runt omkring, att underkasta sig makt och att bli 

avbrutna i arbete. Även om Broadys undersökning är gjord i skolmiljö finns vissa likheter med 

fritidshem. Bland annat har Elvstrand och Närvänen (2016) sett i sina undersökningar att barn på 

fritidshem idag tycker att ett av de största problemen med fritidshem är att de blir avbrutna i sin 

verksamhet, bland annat genom samlingar och mellanmål. 
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Broady (2007) menar att den dolda läroplanen är olika outtalade krav som barnen förväntas 

efterleva. Dessa krav kan vara att arbeta individuellt, att vara uppmärksam, att kunna vänta, att 

kunna kontrollera sig, både verbalt och motoriskt, samt att underordna sig lärarens auktoritet. 

Återigen kan Elvstrand och Närvänen (2016) understryka att barn på fritidshem idag också måste 

underordna sig auktoriteter men att barnen har ett intresse av att få större inflytande på sin tid på 

fritidshem. Broady (2007) argumenterar vidare att skolan ofta också lär ut att barn inte duger. Barn 

som inte klarar av ett ämne kan få känslan av att inte duga. Detta argument, om att lära ut en känsla 

om att inte duga, kan lätt översättas till Ihrskogs (2011) teori kring identitetsskapande. Hon menar 

att en känsla att inte duga eller inte vara omtyckt kan leda många existentiella frågor där negativ 

social identitet går över till ett negativt identitetsskapande. Ihrskog (2011) menar att 

fritidspedagogers uppdrag är att stödja och lotsa barn i sina kamratrelationer och stödja dem i deras 

identitetssökande.  

Samtidigt menar Broady (2007) att den dolda läroplanen inte enbart är av ondo. Barn behöver ett 

visst mått av fostran i skolan och de behöver lära sig att vänta, inte prata i munnen och att hålla 

tider, samhälleliga regler som är en förutsättning för att barnen ska kunna fungera i samhället. Även 

här kan denna del av teorin omsättas till fritidshem då de allmänna råden för fritidshem (Skolverket 

2014) beskriver att uppdraget i fritidshem handlar om att stödja utveckling av såväl normer och 

värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande.  

 

5:5 Konsekvenser för studien 
 

Det uppdrag som fritidshemmet har är att stimulera barns utveckling och lärande. Dessutom ska 

fritidshemmet erbjuda dem en meningsfull fritid (SFS 2010:800).  Detta ska ske genom att man 

integrerar omsorg och lärande (Skolverket, 2016). Utifrån detta uppdrag blir den sociokulturella 

teorin aktuell genom begreppet den proximala utvecklingszonen. Det innebär att barnen ska bli 

utmanade i sitt lärande och överskrider sin egen aktuella förmåga och med stöttning kan fördjupa 

sin kunskap och utvecklas (Strandberg, 2009). Då uppdraget för fritidshem dessutom ska erbjuda en 

meningsfull fritid är begreppet motivation inom social kognitiv teori av betydelse (Woolfolk m.fl. 

2012). För att lärandet på fritidshemmet ska bli meningsfullt måste barnen känna en motivation för 

lärandet. Dessutom ska detta integreras med omsorg vilket gör att omsorgsbegreppet behöver 

aktualiseras. Detta omsorgsbegrepp går heller inte att förenkla enbart till att föräldrar behöver 

omsorg under tiden de jobbar eller studerar som Hippinen (2011) förklarar som fritidshemmets 

uppdrag. Omsorg i lärandepraktik innebär inte bara omvårdnad och tillsyn utan en omsorg om ur ett 

uppdragsperspektiv och kan kopplas till etiskt förhållningsätt (Hjalmarsson & Löfdahl, 2014).  
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Lärandet på fritidshemmet ska ta sin utgångspunkt ur situationsbundet lärande (Skolverket, 2014). 

Detta innebär att lärandet ska tas tillvara på i situationen när det sker. På detta vis blir lärandet 

också informellt då lärandet sker implicit och det blir en följd av ett annat syfte (Jensen, 2011 & 

Jaldermark, 2013). I den här studien utgår vi från mellanmålet vars syfte är att äta och få i sig näring 

som kan ses ur ett omsorgsperspektiv men studien vill också belysa det informella lärande som kan 

blir en följd av denna aktivitet. I analysen kommer dessa teorier, begrepp och aspekter på 

fritidshemmets uppdrag bli centrala i resonemanget.  

 

6. Metod 
 

Jag kommer i den här delen att redogöra för de olika delarna i de metoder jag valt att samla in och 

bearbeta data med. Jag har valt att använda mig av en metodtriangulering för att få en så 

heltäckande bild som möjligt, de olika metoderna är observation, enkät och intervju. Att bara 

använda mig av en metod hade bara tillfört ett perspektiv dessutom behövs fler metoder för att 

besvara mina forskningsfrågor. Jag kommer också redogöra för hur jag kom i kontakt med 

forskningsfältet och hur urvalet har gått till. Avslutningsvis kommer jag också ta upp de etiska 

aspekterna kring forskning. 

 

6:1 Kvalitativ studie 

 

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ ansats då mitt intresse är att ta reda på vad som 

pågår i en specifik situation – mellanmålet. Detta är vad Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar 

är syftet med en kvalitativ forskning. Vidare menar författarna att kvalitativ metod var skapad för 

att förstå sociala interaktioner och vad olika samhälleliga fenomen betyder i de situationer och 

sammanhang de skapas. Det finns en bestämd ordningsföljd i en kvalitativ undersökning, där 

utgångspunkten är generella frågeställningar som data samlas in efter. Data analyseras sedan och 

kan generera nya frågeställningar eller en mer specificering av frågeställningarna som gör att mer 

data behöver samlas in som tolkas för att sedan kunna redovisas i någon form av slutsats (Bryman, 

2011). På samma sätt har mitt arbete gått till då jag först observerat fenomenet samt samlat in 

enkätsvar och utifrån det gjort intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) menar att målet med kvalitativ forskning är att utveckla begrepp 

som kan hjälpa till att förstå sociala fenomen i dess naturliga miljö. Detta är något jag försöker göra 

när jag utforskar mellanmålet som informell lärandepraktik.  
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6:2 Etnografisk metod 

 

Jag har valt att genomföra ett etnografiskt inspirerat fältarbete (se Markström, 2005) för att försöka 

besvara mina frågeställningar.  Markström (2005) vidhåller att etnografisk inspirerade studier inte 

har några enhetliga metodbeskrivningar, utan snarare har vissa gemensamma karakteristiska drag 

som handlar om att studera sociala processer i samhället. För att arbetet skulle karaktäriserats som 

en etnografisk studie hade det ställts betydligt högre krav på graden av engagemang och närvaro på 

fältet. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det ofta rör sig om ett års närvaro för att kunna 

kallas en etnografisk studie. Detta är något som inte varit möjligt med den tidsaspekt som funnits i 

detta arbete. 

Etnografisk studie är den äldsta kvalitativa metoden och innebär att forskaren på djupet involveras i 

den miljö som ska studeras och det innebär ett intensivt fältarbete (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Hammar Chiriac och Einarsson (2013) förklarar att en etnografisk studie 

innebär att forskaren försöker förstå en specifik kultur utifrån perspektivet av 

undersökningspersonerna. Dessutom innebär en etnografisk undersökning enligt Bryman (2011) att 

forskaren genomför regelbundna observationer av hur deltagarna beter sig i en miljö. Värdefullt i 

observationer, menar Repstad och Nilsson (2007), är att det ger forskaren direkt tillträde till socialt 

samspel och sociala processer som intervju bara ger andrahandsinformation om. Forskaren brukar 

även samla in ytterligare information om företeelsen genom intervjuer eller annan skriftlig 

information som till exempel enkäter (Bryman, 2011). Detta är något jag har gjort då jag först 

observerat och samlat in enkäter för att sedan genomföra intervjuer med barn och pedagoger. 

Forskaren kan även lyssna på eller delta i samtal. I min studie har jag observerat 

mellanmålssituationen genom att delta, något som Hammar Chiriac och Einarsson (2013) beskriver 

som ”observatör som deltagare”. Det innebär att jag som observatör är känd för gruppen, gruppen 

vet om att jag är där för att utföra forskning men min huvudsakliga uppgift är att observera och jag 

kommer inte aktivt delta i gruppen. Bryman (2011) diskuterar forskarens roll som aktiv eller passiv. 

Väljer forskaren en passiv roll kan det ibland finnas tillfällen då forskaren ändå blir tvingad att bli 

aktiv för att behålla sin trovärdighet. Detta kan innebära ett dilemma för forskaren som kan hamna i 

etiskt svåra situationer, till exempel kan deltagarna uppleva att forskaren inte är engagerad eller 

trovärdig. Jag har haft en ganska passiv roll för att kunna studera vad som händer, men även vid 

vissa tillfällen varit aktiv när barnen bjudit in till samtal.  

 

 



24 
 

6:3 Tillträde till fältet 

 

Bryman (2011) hävdar att få tillträde till fältet är en av svårigheterna med en etnografisk studie och 

hur forskaren löser problemet beror på flera olika faktorer, till exempel om miljön är öppen eller 

sluten. Bryman (2011) förklarar att skolor hör till kategorin slutna, icke-offentliga miljöer. Jag 

började med att skicka ut mail (bilaga 1) med förfrågan om deltagande till rektorer på slumpvalda 

skolor i en mellansvensk kommun, men fick ingen respons alls. Bryman (2011) hävdar att forskare 

som genomför etnografier ofta möts av likgiltighet, vilket jag i detta fall gjorde. Repstad och 

Nilsson (2007) menar att det finns inga råd att ge hur forskaren ska ta kontakt med fältet, men olika 

sätt som kan användas är genom ett informellt telefonsamtal eller en mer formell skriftlig förfrågan. 

Bryman (2011) har en annan uppfattning och vidhåller att det finns vissa knep att ta till vid inträde 

vid dessa miljöer. Något man kan göra är att ta hjälp av vänner, bekanta eller kollegor och att tydligt 

beskriva målet och syftet med studien föreslår Bryman (2011). Jag tog till vara på det tips som 

Bryman (2011) beskriver och frågade kollegor som ingår i ett nätverk för fritidspedagoger. I 

nätverket beskrev jag undersökningen och syftet med den och frågade om det fanns några som var 

intresserade. På så sätt fick jag tag i två skolor och jag har då använt mig av det Bryman (2011) 

kallar bekvämlighetsurval, som är vanligt i en etnografisk studie.  

 

6:4 Urval och genomförande 

 

Till de två skolorna som visade intresse skickade jag sedan ut missivbrev (se bilaga 2) igen. De två 

skolorna ligger utanför en större stad i Mellansverige. Det är två mindre samhällen men hör till en 

relativt stor kommun. Båda skolorna har ett relativt gott socioekonomiskt läge och det är inte 

mycket invandring i något av samhällena. Den ena skolan är nyrenoverad med mycket fräscha 

lokaler medan den andra är äldre med ganska slitna lokaler. På båda skolorna äter barnen sitt 

mellanmål i skolans matsal och det finns speciell kökspersonal som ansvarar för mellanmålet. 

I samband med att jag skickade med missivbrevet till dessa skolor bifogade jag 

samtyckesblanketterna (se bilaga 3, 4, 5 och 6) till både föräldrar och barn för att få genomföra 

fältobservationer. Jag har valt att göra studien på barn som går i årskurserna två och tre. Att jag inte 

enbart valt att göra observationer på årskurs tre, även fast det bara är dessa barn som svarat på 

enkäterna och deltagit i intervjuer beror på att jag utifrån egen erfarenhet vet att många treor slutar 

på fritidshemmet och för att inte sitta med för litet antal barn blev därför de som går i tvåan också 

tillfrågade att delta i observationerna. Barnen i årskurs tre har svarat på enkäten (se bilaga 8) och 
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detta urval gjordes för att barn i årskurs tre med största sannolikhet inte skulle uppleva det svårt att 

skriva svar på enkäterna. 

Jag har besökt skolorna tre respektive två gånger, men eftersom de på en av skolorna äter 

mellanmål i omgångar har det på den ena skolan blivit fem observationstillfällen och på den andra 

två tillfällen, sammanlagt sju observationstillfällen. Sammanlagt är det 52 sittplatser samt 8 barn vid 

mellanmålet utomhus som har blivit observerade. Observationerna inomhus har utgått från bord och 

där barn som samtyckt att vara med på studien suttit. Detta innebär att något barn kan ha blivit 

observerat vid ett flertal tillfällen. Bryman (2011) framhåller att det kan vara svårt att veta när en 

etnografisk undersökning ska avslutas. I mitt fall så fanns det flera olika faktorer som bidrog till 

beslutet. Dels hade jag en begränsad tidsperiod att göra undersökningen och hinna klart med 

uppsatsen, men jag märkte också efter flera besök att mina frågeställningar började bli besvarade, 

något som Bryman (2011) också ger som ett möjligt avslut. Bryman (2011) pratar om déjà vu och 

jag märkte att det på slutet var väldigt mycket som återkom i mina observationer. Jag har under 

mina observationer gjort det Bryman (2011) kallar fullständiga fältanteckningar. Det innebär att jag 

har observerat och noga antecknat det som händer, vad personer gör och säger. Vid mina besök har 

barnen svarat på enkäter vid 6 av dessa tillfällen. De barn i årskurs tre som har deltagit vid 

observationstillfällen har alla svarat på enkäterna, det innebär att jag fått in 27 enkätsvar.  

Efter sammanställning av data utifrån fältobservationerna och enkäterna har jag utformat 

intervjufrågor till barnen (bilaga 9) och pedagogerna (bilaga 10). Jag har valt att göra en intervju-

guide med frågor som stöd för mig. Jag vill på det sättet få till samtal mer än en strukturerad 

intervju. Bryman (2011) menar att detta blir en följd av kvalitativa intervjuer och användandet av 

intervju-guide då de ska vara följsamma och följa den riktning som intervjupersonens svar tar. Jag 

vill ha så fylliga och utförliga svar som möjligt för att få så stor förståelse som möjligt av barnens 

och pedagogernas uppfattningar. Återigen skickade jag ut samtyckesblanketter (se bilaga 7) om 

tillstånd att genomföra intervjuer med barn i årskurs 3.  Det slutade med att 10 barn, sju pojkar och 

tre flickor, deltog i gruppintervjuer vid tre tillfällen. På den ena skolan deltog fyra barn vid ett 

tillfälle och på den andra skolan blev det två grupper med tre barn i varje gruppintervju. För att 

genomföra intervjuer med pedagoger på skolorna har jag bett mina kontaktpersoner på respektive 

skola ställa upp på intervjuer, vilket de gjorde. Det resulterade i att tre pedagoger intervjuades, en 

på den ena skolan och två på den andra. Alla intervjuer spelades in digitalt och transkriberades 

efteråt. 
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6:5 Enkät 

 

För att få mer information om mellanmålsituationen än mina fältanteckningar har jag samtidigt 

delat ut en enkät till de elever i årskurs tre som varit med vid observationstillfället (se bilaga 8). Det 

har varit det Trost (2012) refererar till som gruppenkät. Det är vanligt att dessa används på skolor 

där fler är samlade och på så sätt lätt nås med ett frågeformulär. Jag delade ut och samlade in 

enkäterna precis som Trost (2012) påstår att det är den som sköter undersökningen som sköter 

distributionen och insamlandet av enkäterna i en gruppenkät. Eftersom syftet med undersökningen 

är att undersöka mellanmålet som informell lärandepraktik och öka förståelsen om mellanmålets 

betydelse var enkät ett bra sätt att få tag i vad barnen pratar om under mellanmålet. Det var vid vissa 

tillfällen svårt att höra vad alla sa under observationstillfällena och då är det bra att ha barnens 

enkätsvar som komplement i insamlandet av data. Trost (2012) resonerar om det är lämpligt att 

använda enkäter i en kvalitativ studie då många läroböcker enligt Trost (2012) fortfarande hävdar 

den föråldrade synen att kvalitativa undersökningar enbart ska ses som en förstudie. Trost (2012) 

menar att en enkätstudie är en bra metod att använda i en kvalitativ undersökning om forskaren är 

ute efter att förstå eller hitta mönster. Syftet med enkäten i min undersökning är att få syn på så 

många olika lärsituationer och händelser som det går och att kunna se mönster utifrån detta. Därför 

är frågorna öppna och rör vilka barnen har samtalat med och vad de samtalat om. Svårigheten med 

observationerna är att hinna med att uppfatta alla samtal som pågår, därför blir enkäterna ett bra 

komplement till observationerna. Samtidigt finns det nackdelar med en enkät. En av dessa är att inte 

all information kommer med, något som Bryman (2011) menar är en ganska stor risk. Han förklarar 

att respondenten kan välja att inte svara på alla frågor av olika skäl och eftersom respondenten inte 

är övervakad eller kan få hjälp av forskaren så är risken stor att respondenten väljer att inte svara på 

frågor som inte verkar vara relevanta eller svåra och på så vis kan information gå förlorad. Då jag 

fanns tillgänglig under tiden barnen svarade på enkäten kunde jag stötta om någon undrade eller 

inte förstod frågorna. Det hände vid något tillfälle att ett barn kom och frågade. 

 

6:6 Intervju 

 

Efter observationerna och enkäterna har jag genomfört intervjuer med både barn och pedagoger. 

Bryman (2011) menar att intervju är en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning 

och förklarar att etnografiska undersökningar brukar innehålla ett stort mått av intervjuer.  En fördel 

med intervjuer som Bryman (2011) framhåller är den flexibilitet som intervjun innehåller och 

Eriksson Barajas Forsberg och Wengström (2013) påvisar att en annan fördel är att den som blir 
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intervjuad får berätta sin historia med egna ord. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå fenomen utifrån undersökningspersonernas synvinkel 

och utifrån det kunna utveckla en mening utifrån deras erfarenheter. En forskningsintervju bygger 

på vardagslivets samtal men är ett professionellt samtal framhåller Kvale och Brinkman (2014). De 

förklarar att en kvalitativ intervju är ett samtal som har ett syfte och en struktur och att den som 

intervjuar introducerar ett ämne men också kritiskt följer upp svaren. Jag har utifrån mina 

fältobservationer och syfte valt att göra en intervjuguide som utgår från det som framkommit i mina 

observationer, enkäterna och frågor som har väckts hos mig under processens gång. Detta är något 

som Bryman (2011) beskriver som en ostrukturerad intervju. Intervjuguiden blir en minneslista över 

områden som den som intervjuar vill beröra. I intervjuerna har jag sedan använt denna guide som 

stöd för att föra intervjun vidare men vi hade mer ett samtal om de olika frågorna där de intervjuade 

kunde komma in på andra beröringspunkter som ändå var relevanta för ämnet.  

 

6:7 Intervjuer med barn 

 

Barn är viktiga informanter när det handlar om forskning kring barn menar Löfdahl, Hjalmarsson 

och Franzén (2014). Både för att komplettera forskning där andra informationskällor också använts 

men också för att barn har en rätt att yttra sig om förhållanden som faktiskt rör dem enligt FN:s 

barnkonvention. Enligt Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) handlar det om att i ett första 

skede få tillträde, inte bara till barn och aktiviteter utan också deras kunskaper och erfarenheter om 

det som forskningen rör. För att lyckas med detta innebär det att skapa relationer med barn och hitta 

former för samtal. Författarnas erfarenheter kring samtal med barn är att ju längre de funnits med i 

verksamheten ju lättare är det att få tillträde. Att särskilt be om att få prata med barn tror Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) både kan vara bra och dåligt. På den positiva sidan finns att barnen 

upplevs som betydelsefulla men på den negativa sidan finns att barn kan känna sig osäkra och 

ovilliga till att delta men känna en press på grund av maktpositionerna som finns. Även Johansson 

och Ljusberg (2004) lyfter denna maktposition och menar att det alltid är den vuxne som har den 

överordnade maktpositionen. Detta kan emellertid barnet opponera mot genom att vägra svara på 

frågor dessutom är det viktigt i barnintervjuer är att skapa en god situation som knyter an till barnets 

egen sfär och språkbruk förklarar Johansson och Ljusberg (2004). Detta kan vara svårt om 

intervjuaren saknar kompetens kring viktiga meningsbärande moment. För att undvika detta kan 

man enligt Johansson och Ljusberg (2004) använda sig av deltagande observationer. Jag kan i min 

undersökning se att min erfarenhet av att ha deltagit i mellanmål när jag jobbar som fritidspedagog 

och att jag varit med vid elevernas egna mellanmål gjorde att vi hade en gemensam grund att utgå 
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från vid intervjuerna. Detta gjorde att vi kunde skapa ett förtroendefullt samtal. Resultatet och 

innehållet från intervjun blir ett resultat av barnets kommunikativa kompetens. Intervjun bör, enligt 

Johansson och Ljusberg (2004), vara ett samtal som bygger på barnets och intervjuarens förståelse 

av de frågor som diskuteras snarare än ett förhör där kunskaper kontrolleras. Gruppintervjuer är ett 

bra sätt att samtala med barn då det knyter an till och fångar att barn skapar mening genom samvaro 

i grupp och sociala interaktioner. Dessutom är fritidshemmet en utmärkt naturlig arena för att fånga 

barn i olika gruppkonstellationer menar Johansson och Ljusberg (2004).  

 

6:8 Fokusgrupper 

 

För att få fram barnens tankar kring lärande som sker under mellanmålet har jag valt att använda 

mig av fokusgrupper. Bryman (2011) menar att distinktionen mellan gruppintervju och 

fokusgrupper är oklar. Dock brukar de som arbetar med kvalitativ forskning använda sig av 

fokusgrupper då syftet är att få fram deltagarnas uppfattning om den anvisade frågeställningen. 

Forskaren skapar på så vis en situation där deltagarna under ostrukturerade former kan ge uttryck 

för sina åsikter och synsätt. En fokusgrupp leds, enligt Bryman (2011), av en gruppledare som ska 

sköta intervjun utan att vara allt för styrande. Fördelen med en fokusgrupp är att forskaren kan få 

reda på hur en grupp individer uppfattar och resonerar kring frågeställningarna som forskaren har. 

Tekniken gör att forskaren kan skapa sig en förståelse om varför personerna tycker som de gör. I en 

intervju, menar Bryman (2011), kan en person svara på ett sätt men i en fokusgrupp kan personen få 

nya infallsvinklar från övriga deltagare eller utmanas i sina synsätt vilket gör att personen kan 

modifiera eller utöka sitt svar. Detta gör fokusgruppen till ett bra redskap att få fram många olika 

åsikter i en fråga.  

 

6:9 Bearbetning och sortering  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det inte finns någon enighet kring vad analysprocessen 

innehåller då det skulle vara svårt att enas om EN definition. Jag kommer i min studie utforska 

mellanmålet som informell lärandepraktik och öka förståelsen för lärandet som kan ske under 

mellanmålet och kommer därför analysera min data utifrån det perspektivet.  

Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller att ett av det vanligaste sätten att bearbeta och få 

ordning på data är att börja sortera på något vis och det vanligaste sättet att börja sortera är utifrån 

frågan vad? Vad är det som återkommer och vilka likheter finns det sinsemellan. Därför har jag läst 
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mina fältanteckningar flera gånger och försökt skilja ut teman i vad som faktiskt händer under 

mellanmålet. Anteckningarna är i form av berättande text men också monologer mellan barn och 

pedagoger.  Jag har i hela min uppsats valt att använda benämningen barn, även om jag i min 

profession som fritidspedagog brukar använda mig av benämningen elever. Eftersom jag under 

mina besök i skolorna intagit en annan roll, som forskare, känns det mer naturligt se på 

informanterna som barn istället för elever då jag inte har något pedagogiskt uppdrag.  

Jag har i mina fältanteckningar gett barnen siffror utifrån platsen de har haft vid borden. Därför kan 

barnen vid olika observationstillfällen ha samma siffra men kanske ett annat kön. Detta är inte något 

som på något vis skulle påverka resultatet då min undersökning inte var ute efter enskilda barns 

lärande eller är intresserad av mellanmålet ur ett genusperspektiv. Detta har enbart varit för min 

skull för att underlätta för mig när jag gjort anteckningar. Jag ser att det ganska snart utkristalliseras 

vissa teman. Dessa har jag namngett genom att sätta övergripande ord på dessa och sedan 

färgmarkerat. Jag har sedan gjort om samma sak en gång till på nya utskrifter för att se om jag 

märkt samma teman andra gången, denna gång markerade jag med penna i texten de ord som jag 

bestämt första gången. Dessa två jämförelser stämde ganska väl överens med varandra. På detta vis 

har jag gjort en sortering som Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som en tematisk 

sortering. Braun och Clarke (2006) försöker förklara vad tematisk analys innebär och menar att det 

finns ingen tydlig beskrivning om vad det innebär eller hur det ska genomföras. Det finns heller 

ingen beskrivning vad som karakteriserar ett ”tema”. Det finns inga regler kring detta utan det bör 

utgå från en flexibilitet och vad som fångar något av vikt i relation till forskningsfrågorna. Eftersom 

mitt syfte är att fånga det informella lärandet under mellanmålet har jag tagit fasta på detta i min 

data och försökt ringa in det som kan karaktäriseras som lärande och skapat teman utifrån detta. 

Likadant gjorde jag med enkäterna. Vilka har barnen skrivit att de pratat med och vad har de pratat 

om. Här sorterade jag svaren efter liknande svar. Även här framkommer det tydliga teman och 

dessa är lätta att koppla samman med de teman som framkommer från mina fältanteckningar. 

Enkäterna har alltså färgkodats på samma sätt som fältanteckningarna. 

Även intervjuerna blev efter att de blivit transkriberade genomlästa ett flertal gånger för att kunna 

urskilja mönster i det som informanterna pratade om. Dessa har sedan jämförts med varandra för att 

hitta mönster. Jag har även i analysen tilldelat alla barn och pedagoger som deltog i intervjuerna ett 

fingerat namn och på så sätt avidentifierat informanterna. Jag har utgått från min frågeställning när 

jag analyserade intervjuerna.  
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6:10 Etiska aspekter 

 

De etiska frågeställningarna kring forskning är aktuella i alla delar av en undersökning och det finns 

etiska riktlinjer och krav att förhålla sig efter som professionella organisationer som är 

anslagsgivande instanser varit med och skapat (Bryman, 2011). Dessa krav är till för att upprätthålla 

en standard på forskning som innebär att ingen kommer till skada, menar Vetenskapsrådet (2007) 

och hävdar att samtidigt som samhällen behöver forskning har de samtidigt rättighet till skydd från 

insyn i till exempel livsförhållanden. Dessa två aspekter av forskning beskriver Hammar Chiriac 

och Einarsson (2013) som forskningskravet och individskyddskravet. De grundläggande principerna 

som finns att förhålla sig till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kortfattat kan kraven summeras som att informationskravet innebär att den som 

deltar behöver få information om undersökningen. Samtyckeskravet innebär att den som deltar 

bestämmer själv om de vill delta, hur länge och under vilka villkor de vill delta, de har även rätt att 

avbryta deltagandet när de vill. Rör det sig om barn behöver även samtycke komma från 

vårdnadshavare. Alla uppgifter har behandlas med sekretess och det är inte möjligt att spåra några 

informanter innebär att konfidentialitetskravet är uppfyllt.  Dessutom har all information som 

kommit in enbart används till den här uppsatsen och det innebär att nyttjandekravet är uppfyllt 

(Vetenskapsrådet, 2007). Alla dessa krav har jag tagit hänsyn till då jag informerat om projektet, 

tagit in samtyckesblanketter, avidentifierat alla som deltagit och bara använt den insamlade datan 

till denna undersökning.  

Att ha barn med i en undersökning medför vissa etiska problem att få samtycke enligt 

Vetenskapsrådet, (http://codex.vr.se/manniska1.shtml). Barn, som är omyndiga, kan ha svårt att 

avgöra och bedöma risker och konsekvenser. Europarådet har därför tagit fram särskilda 

rekommendationer som starkt förespråkar barnens rätt att delta i beslut som rör dem. Detta innebär 

att alla barn i min undersökning själva fått tagit ställning till om de vill delta eller inte och det 

visade sig att vissa barn valt att avstå. Naturligtvis har även vårdnadshavaren tillfrågats och gett sitt 

samtycke. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att det under de senaste åren börjat 

diskuteras om barn som informanter och i vilken mån de ska användas i forskning. Ett problem som 

kan uppstå är att barn kan ha svårt att se skillnaden mellan forskaren och en vanlig pedagog som har 

en annan relation och syfte med sina frågor. Detta kan undvikas genom att forskningen inte bedrivs 

inom skolor där forskaren är känd av barnen. Mina undersökningar gjordes på två olika skolor där 

jag inte var känd för barnen. Kvale och Brinkman (2014) påstår att etiska frågor kan förekomma 

under hela intervjuundersökningen och att dessa potentiella etiska frågor bör beaktas från början i 

undersökningen. Detta kan göras genom att upprätta ett etiskt protokoll för vilka etiska frågor som 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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kan dyka upp under undersökningen. Detta har jag funderat kring när jag gjorde mina frågor men 

jag upplever att frågorna jag ställer i mina intervjuer inte är särskilt känsliga för informanterna att 

svara på. Fortsättningen på den etiska diskussionen bör istället ta upp de etiska aspekterna kring etik 

och kvalité. Vilket är något som Bryman (2011) resonerar kring och menar att forskning ska vara 

etiskt försvarbar och att det ska finnas ett fokus på att etiska frågor ställs i förhållande till kvalitén 

på forskningen. Då jag i min forskning tagit alla etiska krav i beaktande upplever jag att den etiska 

kvalitén är god i undersökningen. 

 

6:10 Metoddiskussion 
 

Kvalitativa studier är inte kritikfria och ett av de vanligaste argumenten är att kvalitativ forskning 

bygger på vad forskarna själva tycker är intressant. Bryman (2011) förklarar att eftersom kvalitativa 

forskare startar med en ganska öppen fråga och ringar in frågan efter hand, kan den som läser få vag 

information om hur forskaren kommit fram till sin fråga och varför den valdes ut framför någon 

annan. Anledningen till att jag har valt att utföra denna undersökning är bristen på forskning inom 

fritidshem och vad som sker där (Klerfelt & Hagman, 2014). Det finns ett stort behov av att 

utforska företeelser inom fritidshem. Denna undersökning kan användas av praktiker som 

utgångspunkt för att starta reflekterande samtal om mellanmålet, lärande och fritidshemmets 

uppdrag. Därav har den här undersökningen en hög användbarhet och relevans för fritidshemmet 

som verksamhet. En annan viktig aspekt inom kvalitativ forskning är undersökningens 

tillförlitlighet. Bryman (2011) lyfter bland annat aspekterna om forskningen är trovärdig och 

pålitlig. Jag har i min undersökning använt en triangulering, något som kan ge resultaten en högre 

tillförlitlighet (Bryman 2011). Det som framkom i mina observationer stärks av enkätsvaren och 

intervjuerna användes sedan för att säkerställa, och i vissa fall förtydliga, mina resultat från 

observationer och enkätsvar. En annan kritiskt synpunkt, menar Bryman (2011), är att kvalitativ 

forskning har bristande transparens, vilket skulle innebära att kvalitativa forskningsrapporter ibland 

är vaga i hur urvalet gjorts eller hur analysarbetet konkret har gått till. För att öka pålitligheten har 

jag försökt besvara dessa frågor så utförligt och tydligt som jag kan under rubrikerna 6:4 urval och 

genomförande och 6:8 bearbetning och sortering. Samtidigt kan all sortering kritiseras menar 

Rennstam och Wästerfors (2015), det går alltid att sortera om fakta efter andra variabler. Jag har 

utgått från syfte och frågeställningar när jag valt variabler till min sortering och anser därför att 

sorteringen stämmer överens med de frågor jag ville ha svar på med min undersökning. Även 

Alvesson och Sköldberg (2008)  resonerar kring detta och hävdar att all fakta inte är ”ren” och 

menar att fakta alltid kan tolkas i termer utifrån någon teori, ideologi, perspektiv eller 
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föreställningar. Att kunna styrka och konfirmera undersökningen är en annan möjlighet att få 

undersökningen tillförlitlig hävdar Bryman (2011). Det innebär att forskaren inser att det inte finns 

någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, men säkerställer att forskaren agerat i god tro. 

Jag kan själv se att min förförståelse av fritidshem som verksamhet kan ha påverkat min sortering 

men om det är en för- eller nackdel är svårt att avgöra. Då jag själv har en gedigen erfarenhet av 

fritidshem kan detta ha påverkat tolkningen av resultatet. Jag har dock försökt att hålla mig så 

objektiv som möjligt. Dessutom gjordes undersökningen på fritidshem som var helt okända för mig 

som underlättar objektiviteten. Jag kan också luta mig mot vetskapen att jag följt de etiska 

principerna och gått metodiskt rätt tillväga. Jag kan också se att jag har en viss påverkan när jag gör 

mina fältobservationer. Barnen pratar om mig som ”forskare” och berättar för varandra vad jag gör 

där, jag är på så sätt ingen naturlig del för dem. Detta är något som är oundvikligt med det 

tidsomfång som finns att göra denna uppsats. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014)  menar att 

tiden är en viktig del för att bli ett naturligt inslag i verksamheten som inte påverkar och i denna 

undersökning fanns inte det tidsutrymmet. Å andra sidan så har också min kunskap om 

verksamheten, att jag varit där och observerat innan intervjuerna och på så sätt blivit en person som 

barnen känner igen varit en fördel då detta kan underlätta intervjuerna. Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014), menar att barnen kan känna sig trygga i intervjusituationen om intervjuaren är 

bekant. Jag kan också se att enkäterna som barnen svarade på var till hjälp i analysarbetet men 

också att vissa barn svarade ganska kortfattat, vilket försvårade tolkningen av svaren. Att de var 

inlämnade anonymt gjorde det också svårt att ställa följdfrågor som kunde ha förklarat svaren mer. 

Någon bortfallsanalys kändes heller inte aktuellt att göra då alla barn som åt mellanmål vid de 

tillfällen jag observerade svarade på enkäten, på så vis kan man tolka det som att jag har en 

svarsfrekvens på 100 %. En annan kritisk synpunkt på kvalitativ forskning är att den inte är 

generaliserbar. Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar mot detta och menar ”varför ska man 

generalisera?”. Kravet att samhällsvetenskaplig forskning ska producera forskning som är 

generaliserbar bygger på hypotesen att den är giltig för alla människor, på alla platser i alla tider i 

evighet kan sättas i förhållande till andra diskurser, menar Kvale och Brinkmann (2014), och 

resonerar att kunskap är placerade i ett socialt och historiskt sammanhang och är en förståelse och 

handling i den sociala världen. Jag har därför försökt att göra så täta beskrivningar och fylliga 

redogörelser som möjligt för att på detta vis förse andra personer med en databas så de i sin tur kan 

avgöra om undersökningen är överförbar till en annan miljö något som Bryman (2011) hävdar är ett 

av sätten att få en undersökning tillförlitlig. 
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7. Analys 
 

Jag kommer i denna del kort beskriva miljöerna i matsalen och sedan redovisa studiens empiri. Jag 

kommer först redovisa mina fältanteckningar för att besvara mina tre första forskningsfrågor Hur 

organiseras mellanmålet i praktiken?, Vad ägnar sig barn och pedagoger åt under mellanmålet? och 

Vilket lärandeinnehåll kan urskiljas i det som barn och pedagoger ägnar sig åt under mellanmålet? 

Först presenteras fältanteckningar utifrån att ”göra” måltid tillsammans. Där utgår jag ifrån hur 

mellanmålet organiseras och hur normer och värden konstrueras utifrån de teman jag sorterat min 

data. Dessa teman är omsorg, väntan, regler, tillrättavisningar och samtal.  Efter det redovisas de 

informella, situationsbundna lärsituationer som sker i samspel med andra. Dessa redovisas utifrån 

temana kommunikation/språk, identitetspåverkan (positiv/negativ), kunskaper konstrueras/ 

förhandlas och social gemenskap. Jag kommer förtydliga analysen med hjälp av excerpt från 

fältanteckningarna. Därefter kommer barnens intervju och sedan pedagogernas intervju redovisas. 

På så vis besvaras också den sista forskningsfrågan, Hur ser barn och pedagoger själva på 

mellanmålet? Här förtydligas analysen med utdrag från de transkriberade intervjuerna.  

 

7:1 Miljön i matsalarna 

 

På båda skolorna sitter barnen i skolans matsal och äter mellanmål. Den ena skolan är relativt 

nyrenoverad och har ljusa fräscha lokaler. Färgerna i matsalarna går i grått och någon annan 

kontrastfärg. På den skolan finns två olika matsalar ”den lilla”, där treorna äter och ”den stora” där 

F-klass, ettor och tvåor äter i omgångar. I matsalarna finns det ett serveringsbord i mitten och bord 

utställda runt om. Det är både runda och rektangulära bord med sex platser vid varje bord. I den lilla 

matsalen finns det ca 60 sittplatser och i den stora matsalen finns det ca 100 sittplatser.  

På andra skolan som inte är nyrenoverad är lokalerna mer slitna men utformningen är ganska lik 

den första skolan. Det finns ett serveringsbord i mitten och borden är utställda runt om. Det är i den 

matsalen enbart rektangulära bord med åtta eller sex sittplatser runt varje. Möblerna är av äldre 

modell och på borden finns det vaxdukar i blå- eller rödblommigt mönster. Det finns i matsalen ca 

70 sittplatser. I anslutning till matsalen finns det en extra sal med skjutvägg emellan där det finns 

fler sittplatser.  

På båda skolorna finns också ett bord där det finns allergimat uppställt och en del där barnen efter 

mellanmålet går och lämnar sin disk. Alla sittplatser är inte upptagna under mellanmålet men 

uppskattningsvis är ca 85 % av platserna upptagna de gånger jag var där och gjorde besök.  
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7:2 Att ”göra” måltid tillsammans – normer och värden 

 

Omsorg 

 

Vad gör barnen på mellanmålet? Det mest uppenbara är att de äter, naturligtvis. Vid de tillfällen 

som jag var på skolorna serverades vatten, mjölk, fil, yoghurt, flingor, hårda- och mjuka smörgåsar, 

olika pålägg, grönsaker och frukt. Vid ett tillfälle var ett av fritidshemmen vid en ishall och åt 

mellanmål ute. Då grillade pedagogerna och bjöd barnen grillad korv med bröd till mellanmål. Vid 

de andra tillfällena serverades mellanmålet i skolans matsal och serverades av speciell 

kökspersonal. Barnen åt av det som bjöds och de kunde hämta påfyllning om de ville. 

Barnen har hämtat mackor och vatten.  Pojke nr 4 hämtar en ny mjuk- macka och kommer 

tillbaka och sätter sig. Det är helt tyst vid bordet, inga pratar. Flicka nr 5 hämtar mer vatten 

och pojke nr 4 hämtar en knäckemacka. Två pedagoger tar mat från serveringsbordet och går 

och sätter sig, den ena av dem vid detta bord. Pojke nr 1 reser sig och hämtar mer vatten. 

(excerpt 1) 

Det finns också de barn som inte äter, eller bara dricker. Det förekom också att pedagogerna 

uppmuntrade barnen att äta eller ta mer mat.  

Några äter inte! 4 st äter macka och mjölk/vatten, 2 dricker bara och 2 äter inte alls. (excerpt 

2) 

Flicka står i matkön och vill inte ha pålägg på mackan. Pedagogen svarar ” klart du ska ha 

pålägg… lite mjukost och tomat är gott”. Pedagogen går därifrån. (excerpt 3) 

Någon frågar. ”får man gå om man är klar” Pedagogen Inga-Maj frågar: ” Har ni ätit 

ordentligt?” Ja svarar pojkarna och fem pojkar går. (excerpt 4) 

I dessa situationer kan vi se att mellanmålet rör sig om att barnen ska få i sig näring, vilket kan 

kopplas till det omsorgsbehov som fritidshemmet ska stå för. Men jag tolkar det som att personalen 

visar omsorg genom att de fostrar barnen att förstå och behärska de normer och värden som finns i 

samhället genom det Hjalmarsson & Löfdahl (2014) refererar till som pedagogernas varanden och 

göranden. Pedagogerna visar genom att själva äta mellanmål men också genom att prata med 

barnen om mellanmålet och vad som kan smaka bra. Vid flera tillfällen försökte pedagogerna även 

att få barnen att stanna kvar och äta i lugn och ro även om tiden var inne att barnen fick lämna 

matsalen som vi ser nedan. 

Pedagog Anders kommer fram till bordet och säger att man får gå och att alla ska gå ut. ”Men 

sitt gärna kvar och ät om ni vill, det är två lärare kvar”. (excerpt 5) 
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Jag kan även se att pedagogerna visar omsorg om barnen genom att bland annat sätta sig vid ett 

barn som är ensamt kvar vid bordet eller att omsorgen ger uttryck för att säkerställa att barnen inte 

skadar sig, vilket också kan tolkas som lärande då pedagogerna vill lära ut ett beteende om hur 

omsorg visas. På så vis blir omsorgen ur ett uppdragsperspektiv (Hjalmarsson och Löfdahl, 2014). 

Flicka nummer 3 lämnar bordet och flicka 2 blir kvar själv. Fritidspedagog Christer kommer 

och sätter sig bredvid. ”Är du sist kvar?”. Börjar prata med flickan om när hon går hem och 

vem som hämtar. (excerpt 6) 

Flicka 7: ”Korven är varm” Pedagog Elin svarar: ” Då kan du sitta och låta korven svalna 

lite.” (excerpt 7) 

Även om exemplen ovan är relaterade till omsorgsbegreppet som ligger i fritidshemmets uppdrag 

kan det även härröras till det lärandeuppdrag som beskrivs i styrdokumenten. Det handlar mycket 

om att visa omsorg genom att lära ut normer och värden för hur en måltid fungerar, vad man kan äta 

och hur det ska gå till, till exempel att man ska äta ”i lugn och ro”, vad man bör ha på smörgåsen, 

att man lämnar bordet först när man är klar och har ”ätit ordentligt”. Även om detta är ett lärande i 

sig kan det också ses ur omsorgsperspektivet att pedagogerna vill att barnen ska lyckas och må bra.  

 

Väntan 

 

Barnen tillbringar mycket tid med att vänta. Detta beskriver Broady (2007) sker i skolor och det är 

en del av den dolda läroplanen. I exemplet nedan delar pedagogen ut lappar för bordsplacering 

under mellanmålet, de placeras slumpmässigt vid olika bord. Under intervju med pedagog beskrivs 

”syftet att vi skulle blanda barnen så att de lärde känna varandra över klassgränserna”. Här kan vi se 

likheter med Ekströms (2007) studie där barn fostras till en normaliserad anpassad lydig 

medborgare som kan anpassa och inordna sig ett system med regler och rutiner när barnen ska stå i 

led och invänta en fråga för att sedan bli tilldelad en plats. 

Pedagog Benny står i dörren och delar ut lappar till alla som kommer. Pratar med varje barn. 

Barnen letar sedan reda på det bord med samma bild som på lappen och sätter sig där. Det 

kommer in fler och fler barn i matsalen som letar upp sin plats. Det bildas kö utanför matsalen 

och jag blir nyfiken på vad Benny pratar med barnen om. (Jag går dit) Till varje barn frågar 

han ” Vad kan du göra för att bidra till en lugn och behaglig matsituation?” Barnen svarar 

”vara tyst”, ”försöka vara tyst”, ” försöka vara tyst och småprata vid bordet”, ”vara tyst i fem 

minuter i alla fall”,”Pyttelite småprat”. (excerpt 8) 
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I denna situation ser vi att pedagogerna har ett medvetet tänk kring situationen om lärande. 

Situationen kan tolkas att pedagogerna vill att barnen ska lyckas att leva upp till normer som 

pedagogerna lär ut till barnen med en måltid, om hur man uppför sig under måltiden, till exempel 

att samtala i ”lagom” ljudnivå och påminner därför barnen om dessa normer genom att prata med 

varje barn. Resultatet blir också en lång kö där eleverna står och väntar.  I denna kö händer det 

sedan saker och det blir lite knuffar. (Se excerpt 14 nedan, tillrättavisningar).  

Det finns också regler om hur länge barnen ska sitta kvar under mellanmålet vilket också det 

medför en del väntan. 

Flicka nummer 7 ” Fröken, får jag gå? Jag orkar inte vänta” Får inget svar. (excerpt 9) 

Flicka nummer 7 löser situationen genom att fråga ett av barnen vid bordet om de ska leka en lek, 

som de sedan påbörjar. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) har i sin undersökning sett att barn 

kan omsätta planerade aktiviteter till att utvecklas till något annat. Något planerat och strukturerat 

kunde utvecklas till något som inte var planerat och den givna strukturen luckrades upp, detta ser vi 

att flicka nummer 7 gör. Hon sitter i en planerad situation som har givna normer och regler men gör 

sedan om den till ett lektillfälle. 

 

Regler 

 

Det reproduceras regler som barnen mer eller mindre uttalar att de följer. Dessa regler medför också 

ett lärande av sociala normer och värderingar som finns kring mellanmålet och som tidigare gjorts 

explicita av pedagogerna. Det rör sig om hur många smörgåsar man får ta och hur länge man får/ska 

sitta och äta. 

Flicka nummer 8 till mig: ” Jag är färdig nu, jag har ätit två mjuka, det får man äta men jag 

vill inte ha någon knäcke, för det gillar jag inte och jag har druckit ett glas mjölk, vad ska jag 

göra nu?” Jag svarar: ” Vad brukar ni göra? Får ni gå nu?” Klockan är ca 14.06. ”Nej, vi 

måste sitta till kvart över, jag brukar inte vara klar innan vi får gå”. Jag: ”Är det första gången 

alltså?” Flicka nummer 8 ”Nej”. Jag: ” Vad brukar du göra om du är klar innan?” Flicka 

nummer 8: ”Vänta, gissar jag” (excerpt 10) 

Flickan har klart för sig alla regler om hur mycket mellanmål som är tillåtet att äta och att de ska 

dricka. Hon vet hur länge de ska sitta kvar i matsalen och att det medför en del väntan. Återigen ser 

vi exempel på hur barnen fostras till lydiga medborgare som anpassar sig till regler och rutiner ( 

Ekström, 2007) 
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Barnen försöker också själva upprätthålla de regler som finns genom att tillrättavisa varandra. 

Flicka nummer 3 kommer till bordet senare. Flicka nummer 4 sitter vid bordet och har redan 

ätit upp sin macka. Flicka nummer 3: ” Du måste äta”.  Flicka nummer 4: ”Jag vet”. (excerpt 

11) 

Det syns också att vid det tillfället då fritidshemmet är ute och äter mellanmål, och situationen är 

annorlunda, att barnen är vana att ha regler och rutiner att förhålla sig till. En socialisering och en 

norm att stå i kö och vänta på sin tur som flickan är van att använda och åberopar. 

Flicka: ”Vart är kön?” Pedagog Anna svarar: ” Idag har vi ingen kö”. (excerpt 12) 

 

Tillrättavisningar 

 

Det finns också tillfällen där pedagogerna tillrättavisar barnen. Detta kan ses ur ett 

omsorgsperspektiv men också ur ett lärande perspektiv. Skolverket (2011a) menar att 

fritidshemmets fundamentala uppgift är att stödja barnen i deras lärande och utveckling mot att bli 

demokratiska empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen men även i samhället i stort. 

Det beskrivs också att fritidshemmet ska forma med bland annat fokus på normer och 

värdegrundsarbete (Skolverket, 2011) där även dessa tillsägelser kan hamna under både 

omsorgsperspektivet eller lärandeperspektivet. Omsorgsperspektivet genom det som Hjalmarsson 

och Löfdahl (2014) menar är omsorg om personen i fråga. Men det handlar också om att lära sig 

regler för social samvaro, vad som är ett accepterat beteende i samvaro med andra och handhavande 

av material. 

En pojke börjar dra i sladden som hänger från taket och förser serveringsbordet med el ”Vad 

är det här?” Han börjar låtsas klättra i sladden. Pedagog Inga-Maj kommer in ” Nej! Nej! Vad 

gör du” till pojken. Pojken slutar. (excerpt 13)  

Min tolkning av denna situation är att Inga-Maj visar omsorg om pojken ifråga genom att hans 

handlande kan få konsekvenser för honom själv. Han kan skada sig eller förstöra serveringsbordet 

eller sladden och stå som ansvarig för det. Inga-Majs omsorg om pojken blir att hon indirekt ber 

honom sluta med det han håller på med så att det inte blir några tråkiga konsekvenser. Jag kan 

också tolka det som att Inga-Maj vill lära ut de regler som är accepterade i social samvaro vid en 

måltid. 
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Det finns andra exempel på hur pedagogerna lär ut regler för social samvaro och då handlar det om 

fostran eller socialisering, att stötta i lärande och utveckling mot att fungera i samhället och arbete 

med normer och värdegrund. 

Något händer längre bak i kön (jag uppfattar inte vad det är) pedagog Benny reagerar ” Det 

där var otrevligt, riktigt otrevligt tycker jag”. Riktar uppmärksamheten mot den som står först 

i kön igen. (excerpt 14) 

Här reagerar Benny direkt på det han tycker är otrevligt och genom det visar han att det är ett 

beteende som inte är accepterat på fritidshemmet. Det blir på så vis ett möjligt lärande där barnet 

kan förstå att det inte är bra att bete sig på det sättet. 

Även barnen tillrättavisar varandra och lär ut normer till varandra. Nedan spiller en pojke ut mjölk 

som han torkar upp. Pojken fick även mjölk på tröjan som han slickar upp. Detta beteende upplever 

en av pojkarna som inte accepterat och tillrättavisar honom.  

Pojke 2 frågar: ”Spillde du? Hämta lite papper.” Pojken tar papper och börjar torka. Slickar 

även av ärmen på tröjan. Pojke 2: ”Slickade du på tröjan? Vad gör du […]?!!” (excerpt 15) 

 

Samtal 

 

Under mellanmålet sitter barnen vid bord tillsammans med andra. Det rör sig om 4-8 personer runt 

varje borden. Det blir ett naturligt tillfälle för samtal. Detta är också beroende på vilka som sitter 

tillsammans och hur de har blivit utplacerade. De tillfällen då barnen själva placerade ut sig runt 

borden flöt samtalen lättare än vid det tillfälle då barnen blev utplacerade. Då barnen blev 

utplacerade kunde det bli helt tyst runt bordet (Se excerpt 1). Om syftet med dessa placeringar är att 

träffa nya kompisar och lära känna varandra når verksamheten inte riktigt ända fram om det blir helt 

tyst, vilket innebär att barnen bara sitter bredvid varandra och äter. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson 

(2012)  poängterar att utvärderingar och studier inom fritidshemmens verksamhet haft fokus på 

interaktioner och fritidshem som en arena för att träna socialt samspel. De beskriver att arbetet i 

vardagen visar på ett lärande som i hög grad relaterar till relationer och socialt samspel. Barns egna 

och gemensamma aktiviteter och samtal är betydelsefulla för deras utveckling både i 

samarbetsförmåga och kommunikation framhåller författarna.  Ska verksamheten lyckas med att 

skapa nya relationer och samtal som stimulerar utvecklingen vid placeringar bör det finnas någon 

stöttning kring att få igång samtal och prova nya relationer.  Tews, Michel och Noe´s (2017) 

forskning om roliga aktiviteter i förhållande till informellt lärande är av intresse att föra in i den här 

diskussionen. Möjligheten att ha ett trevligt och roligt samtal med andra skulle på så sätt stimulera 
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det informella lärandet. Barnen själva beskriver också i intervjuerna att de tycker det är roligt att 

sitta tillsammans med sina kompisar så de kan prata med varandra. Det informella lärande som sker 

skulle kunna röra sig om retorik, språkbruk, social fostran eller fakta kunskaper. 

Enkätsvaren bekräftar även dem att barnen samtalar med varandra. 25 av 27 barn svarar att de 

pratar med kompisar. Barnen pratar även med andra barn, 13 barn har fyllt i detta svarsalternativ. 

Några av barnen svarar att de pratat med någon lärare. På frågan om barnen pratar med någon annan 

vuxen svarar några av barnen att de har gjort det, av 27 enkätsvar har nio svarat att de gjort det och 

av de nio svaren är fem att de har pratat med mig. Av de 27 barnen i årskurs tre som deltagit i 

undersökningen har två svarat att de inte har pratat med någon alls under mellanmålet vid dessa 

tillfällen. Det framgår inte av enkäten om barnen var utplacerade vid dessa tillfällen eller om de 

hade valt platser själv. Med andra ord så utspelar sig en mängd olika samtal och tystnader under 

mellanmålet. Ovan har jag beskrivit det lärande runt normer under mellanmålet som utkristalliserat 

sig ur studiens empiri. Samtidigt syns tydliga informella lärsituationer i de samtal och samspel som 

råder mellan barnen under mellanmålet.  

 

7:3 Informella, situationsbundna lärsituationer i samspel med andra barn 

 

Kommunikation/språk 

 

En förutsättning för samtal är att barnen har någon form av språk och kan kommunicera med 

varandra. Detta är något som även Vygotskij menar är kritiskt för lärandet och en förutsättning för 

att kunna tänka och ställa frågor (Woolfolk m.fl., 2012). Det sker mycket kommunikation i 

mellanmålsituationen. Det tillrättavisas, ställs frågor, berättas olika händelser och barnen 

ifrågasätter. Barnen provar också språket på olika sätt, de rimmar på namn och leker med språket på 

olika sätt. 

Flicka 1: ”vad är det som är så kul?” Kommer tillbaka till bordet och de andra skrattar. Flicka 

2 förklarar: ”Jag sa att jag var rastlös och då sa han gå ut på rast då” *skratt. (excerpt 16) 

Flicka 4 kommer och sätter sig vid bordet, det är ganska tyst. Frågar mig vad jag heter. Jag 

svarar och hon frågar om jag vet vad hon heter. Hon ger mig första och sista bokstaven och 

jag lyckas gissa rätt. Hon fortsätter och ge mig de andras första och sista bokstav så jag ska 

gissa. Tre av de första fyra lyckas jag med. Det fjärde är enligt flickan ett långt namn som 

börjar på F och slutar på A. Kan inte gissa och hon säger namnet. Det femte barnet börjar på 

D och slutar på D säger hon. Jag gissar på David. *skratt. Flicka 4: ”Nej, B och D” Flicka 3: 

”Bavib” *skratt. (excerpt 17)  
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Här ser vi att de använder orden och gör ordvitsar och leker med mig genom att ta ut första och sista 

bokstaven i namnet. De upplever också det roligt när jag hör fel och det blir tokigt och sedan provar 

mitt namnförslag med fel bokstäver.  Fritidshemmet har som uppdrag att komplettera skolan och att 

träna den kommunikativa förmågan. Det innebär att barnen ska känna en tilltro till sin språkliga 

förmåga, kunna anpassa språket efter skilda syften men också förstå att språkbruk kan skifta i olika 

sociala sammanhang samt ha en förståelse för hur språket är uppbyggt (Skolverket, 2016). Här ser 

vi att barnen tränar på att kommunicera i olika sammanhang och provar språket på olika vis. De 

börjar också känna en tilltro till sin förmåga då barnen både kan skoja och tillrättavisa mig 

språkligt. Men kommunikation är inte alltid så lätt och det kan vara svårt att få de andra att förstå. 

Nedan försöker en pojke förklara något för en kompis och här kommer ett informellt lärande in som 

handlar om att kunna uttrycka sig. Pojken har ett behov av att den andra pojken förstår honom och 

måste öva sig och omprova sina sätt att beskriva för att den andra ska förstå. Jaldemark (2007) 

påtalar att lärande kan ske i samspel med den miljö och de människor som personen samtalar med. I 

samtal med andra kan personer börja förstå och skapa mening för ett innehåll.  Pojken provar sig 

fram och till slut lyckas de nå en förståelse.  

Pojke 4 Ljudar  ”Rrrrr” och ritar en ring i luften men handen. ”Fattar du?” Pojke 6: ”Kunde du 

inte ha sagt det senare”. (excerpt 18) 

All kommunikation är heller inte genom tal. Nedan kommunicerar två pojkar genom ett fönster och 

det behövs både fantasi och kreativitet för att förstå kommunikation genom fönstret något som 

Partanen (2009) menar att Vygotskij anser sammanfaller för att kunna påverka lärandet och 

utvecklingen. Återigen tränas den kommunikativa förmågan på ett informellt sätt (jmf Jaldemark, 

2007). 

Pojke 4 står upp vid bordet. Viftar med händerna. Utanför står en annan pojke på väg hem 

med sin cykel. Han visar med handrörelser och gester. Pojken innanför svarar. När de tillsynes 

fått ett samförstånd cyklar pojken utanför iväg och pojke 4 sätter sig ner och äter. (excerpt 18) 

Jag tolkar mina fältanteckningar och enkäterna att barnen tränar kommunikativ och språklig 

förmåga under mellanmålet genom sig själva och med hjälp av andra barn. Jag kan också se att det 

bara når en viss gräns; med stöttning hade lärandet kunna nå längre. Det barnen själva beskriver i 

enkäterna är att de pratar med kompisar om är olika saker. De beskriver att de pratar om 

fritidsintressen, till exempel fotboll, olika pokémonspel, aktuella saker för barnen som halloween 

eller Nobelfesten på skolan. En stor andel barn nämner att de pratar om vad de ska göra på 

fritidshemmet eller hemma. När de beskriver vad de pratar om med andra barn, så rör alla de svaren 

vad de ska göra, antingen på fritidshemmet eller senare på kvällen. Det barnen själva berättar att de 

pratar med pedagogerna om är aktuella händelser till exempel den stundande Nobelfesten men 
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också matematik och ålder svarar några barn. Andra saker som barnen pratar med pedagogerna om 

är sittplatser och ”lite hemliga saker”. Genom dessa enkätsvar kan det lärande som jag sett i mina 

fältanteckningar bekräftas. 

 

Identitetspåverkan (positiv/negativ) 

 

Ihrskog (2011) beskriver att barn idag växer upp i ett samhälle där gruppkonstellationer hör till 

vardagslivet och att fungera i en grupp är en kunskap som eftersöks. I dessa grupper blir vad 

Ihrskog (2011) beskriver som ” de signifikanta andra” viktiga aktörer. Dessa är personer som utgör 

en förutsättning för att skapa en identitet. Dessa signifikanta utgör en grund i identitetsskapandet 

genom hur de bemöter andra människor. Ihrskog (2011) menar att fritidshemmet har en avgörande 

roll i hur barnen utvecklar sin identitet utifrån om de har kompisar på fritidshemmet och om de 

känner sig behövda och betydelsefulla för den de är.  

Pojke nummer 3: ”Snygg tröja” flicka nummer 3: ” Den är ny” (excerpt 19) 

Flicka nummer 11. ”ska du till gympan? Snälla följ med till gympan.” Till flicka 12. (excerpt 

20) 

Flicka 6: ”Han är kär i Nadja…..” (excerpt 21) 

Vi ser ovan att barnen ger komplimanger till varandra och flicka 12 kan känna sig uppskattad och 

behövd, även Nadja får en roll som omtyckt. Exemplen ovan kan naturligtvis även uppfattas som 

negativt om dessa uttalas med en annat syfte. De signifikanta andra kan naturligtvis också ha en 

negativ inverkan och medföra ett negativ identitetsskapande menar Ihrskog (2011). Läroplanen 

påvisar dessutom att fritidshemmets undervisning ska behandla ”hur ord och yttranden kan 

uppfattas och påverka en själv och andra” (Skolverket, 2016, s. 26). I sekvensen nedan sitter vi runt 

bordet och barnen äter mellanmål medan jag sitter bredvid. Jag tolkar hela sekvensen som att de 

övriga barnen är irriterade på Fredrika och att de tycker att Fredrika är påfrestande på grund hennes 

beteende. Den norm som finns om hur barnen förväntas uppföra sig i vid mellanmålet, när jag sitter 

bredvid, bryts av Fredrika och de övriga barnen reagerar på detta. Jag kan också tolka incidenten 

som att barnen som kommenterar Fredrikas beteende inte har förstått hur ord kan påverka andra 

människor och att orden eller beteendet kanske kan såra Fredrika. Här kan barnen kanske behöva ha 

stöttning i att förstå detta och kanske få andra strategier att framföra sina åsikter.   

Jag sitter en bit ifrån bordet och skriver. Fredrika pratar med mig försöker titta i mitt block 

och kommenterar mina örhängen. Flicka nummer 3: ” Fredrika, lika nyfiken som vanligt”. 

Pojke nummer 2 till Fredrika ”lägg av!” när hon försöker titta i blocket igen. (excerpt 22) 
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Flicka nummer 2 sitter kvar efter att ha svarat på enkäten. Fredrika sitter bredvid och frågar ett 

antal gånger om hon ska lägga tillbaka pennan i kartongen åt henne. Flicka nummer 2 svarar 

henne inte direkt och säger sedan märkbart irriterat ” Jag lägger tillbaka den själv”. Flicka nr 2 

reser sig och lämnar pennan och går. (excerpt 23) 

I det första mötet som uppstår mellan barn, menar Ihrskog (2011) att de först letar efter yttre 

likheter till exempel om de liknar varandra till utseendet. För att det sedan ska kunna bli en djupare 

relation behöver även inre egenskaper fungera ihop. Även här kan vi se att fritidshemmets uppdrag 

enligt Skolverket (2016) är att stötta barn i att skapa nya relationer, om ett potentiellt lärande ska 

ske i hur barnen skapar nya relationer skulle barnen behöva stöttning i att komma över denna yttre 

jämförelse och hitta andra kvalitéer hos varandra. Dock ser jag i min empiri att barnen testar och 

jämför sina yttre likheter med olika personer, både pedagoger och barn. 

Pojke 4 till pojke 5: ”Du är lik David, titta han går där fast han har skägg” Pojke 5: Jag har 

inte skägg”. (excerpt 24) 

Vi kan även se att barnen jämför sig utifrån ålder. Några flickor blir kvar i matsalen när det kommer 

in yngre barn och de äldre ska vara klara då de på skolan äter i omgångar för att få plats. Flickorna 

upplever det, enligt min tolkning, som att de inte har så mycket gemensamt med de som är yngre 

och att de upplever det väldigt obekvämt att vara tillsammans med dem. 

Flicka 1: ”Nu är det bara du och jag och Indra kvar” Flicka 2: ”Oj, vad pinsamt nu är vi med 

ettor och förskoleklass” (excerpt 25) 

 

Kunskaper konstrueras/förhandlas 

 

Fritidshemmet beskrivs enligt Skolverket (2014) som en arena där barn ska få möjlighet att 

upptäcka omvärlden och sin egen förmåga. I läroplanen beskrivs att undervisningen i fritidshem ska 

undervisa i samtal, lyssnande, förmåga att ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och 

argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser (Skolverket 2016). 

Många av samtalsämnena som barnen samtalade om rör händelser i samhället som de funderar och 

resonerar runt. 

De pratar om vilken telefon de har Iphone eller Samsung. Pojke nr 2: ” jag har en Samsung” 

pojke nr 1: ” vilken har du? Nummer sju måste man ta bort den kan börja brinna.” Pojke nr 4: 

”Den är inte såld i Sverige ännu, men svenskar kan köpa den utomlands.” (excerpt 26) 

I denna situation har pojkarna ett samtal om en aktuell samhällsfråga. De har hört att en telefon 

fattat eld och att de ska återkallas. Det utgår från barnens intresse och det är frivilligt att samtala om 
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detta. Vi kan också fundera på vad denna kunskap gör med pojkarna om vi förhåller oss till 

Banduras teori (Woolfolk m.fl., 2012) om hur lärande kan påverka. Pojkarna här kan lära sig att 

telefoner faktiskt kan vara farliga.  

Jaldemark (2007) lyfter i sin forskning kring mobila enheter det utbud av information och 

kommunikationsmöjligheter de medför. Barnen har möjlighet att kommunicera och få information 

av och om varandra på ett helt annat sätt med sina mobila enheter. Ett informellt lärande för 

kommunikation som också kan stimulera annat lärande om samhället och aktuellt nyhetsflöde. Vi 

kan även spetsa till diskussionen genom att lägga till den aspekt som Tews, Michel och Noe (2017)  

framhåller i sin forskning om hur yngre barn kan stimuleras att lära informellt genom att delta i 

roliga aktiviteter som mobilen kan vara för barn. Nedan pratar barnen om sociala medier som de 

använder och där de får information om varandra. De diskuterade familjekonstellationer, hur det ser 

ut hemma hos de olika familjerna och hur de bor. 

Pojke nr 2: ”Bor du hos pappa eller mamma?” Pojke nr 5:” Pappa.”  Flicka nr 3: ”Jag visste 

inte att de skilt sig….. Jag vet vart du bor, jag ha sett det på youtube, eller instagram. ….Du 

har konstiga dörrar.” (excerpt 27) 

Precis som läroplanen förordar så både lyssnar barnen, ställer frågor, framföra egna tankar, åsikter 

och argument om olika områden. Aktuella sporthändelser avhandlas också under mellanmålet och 

genom detta utvecklas och förhandlas olika kunskaper. 

Pojke nr 5: ”Zlatan sa att han ska bli tränare för [ ….], det stod i aftonbladet, vad heter 

det….sport….” Pojke nr 4 ” Han spelar i Manchester”. (excerpt 28) 

Barnen provar också nya saker och testar nya kunskaper under mellanmålet precis som Bandura 

menar att en av utgångarna i social kognitiv teoris syn på lärande är (Woolfolk m.fl., 2012). Nedan 

provar flicka något som hon inte gjort förut och lär sig något nytt om detta. 

Flicka nr 3 äter en talrik fil med flingor. Flicka nr 4: ” är det där gott?” Flicka nr 3: ”Mmmm.” 

Flicka nr 4 reser sig och går och hämtar en talrik med fil och flingor och börjar äta. (excerpt 

29) 

Även pedagogerna är med och konstruerar kunskaper och gör det då i ett ”här och nu” perspektiv 

och i ett sammanhang som är viktigt för barnen. Nedan diskuterar de tid och svaret pedagogen ger 

är även en vidare utveckling för att träna tidsuppfattning.  

Flicka nr 5” När ska vi åka hem?”  Pedagog Anna svarar ” fem i fyra, så om 20 minuter” 

(excerpt 30) 
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Leken är en central del av lärande på fritidshem och Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) 

menar att detta är en av de faktorer som skiljer lärandet från skolan. Under mellanmålet leker 

barnen vid några tillfällen. Dessa aktiviteter är viktiga för barnens utveckling i socialt samspel och 

kommunikation menar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012).  Vid ett observationstillfälle sitter ett 

helt bord med åtta barn och leker en lek där de ska säga namnet på en läsk och sedan skickas turen 

vidare till nästa för att slutligen avslutas med att den som inte kommer på någon förlorar leken. 

Leken bidrar med ett informellt lärande om vad det finns för olika läsksorter, att förstå regler, 

språklig kompetens och att kritiskt granska varandra. Det är inte det ursprungliga syftet med 

mellanmålet men det blir en följd av hur mellanmålet utformas precis som Jaldemark (2007) 

förklarar att informellt lärande fungerar. Väntan som blir innan barnen får lämna bordet blir ett 

tillfälle till lek och ett tillfälle att skapa nya kunskaper men också ett tillfälle att ifrågasätta 

varandras kunskaper som vi ser i excerpet nedan.  

Flicka nr 3 berättar regler till leken. ”…säg en läsk, sedan går det runt, säger man fel, inte en 

läsk åker man ut”. Leken börjar […….] Flicka nr3: ” Det är en festis, det är ingen läsk” Pojke 

nr 6: ” Får man säja loka?” Flicka nr 3: ”Ja, men då måste du säga loka….” Flicka nr 2:” Man 

kan säga loka hallon, loka banan,”[……] Flicka nr 3: ”Exelis” Flicka nr 2: ”Va??” Flicka nr 3: 

Det är en gammal läsk som fanns förut”. (excerpt 31)  

Det finns även andra tillfällen än i lek som barnen ifrågasätter varandras kunskaper och förhandlar 

kring dessa. Även här blir det informella lärandet en följd av de samtal som mellanmålet bidrar 

med. Eleverna erbjuds tillfällen att fundera kring källkritik, även denna förmåga är något som ska 

stimuleras enligt läroplanen. Nedan förklarar en flicka hur fönstret i matsalen har gått sönder, detta 

är något som en pojke ifrågasätter. 

Ett fönster på skolan har blivit spräckt och är tejpat för att inte spricka sönder. Flicka nr 7 

berättar för mig om fönstret och förklarar att någon från stallet har tagit en motorcykelhjälm 

och krossat glaset med den. Pojke nr 3 kommer tillbaka efter att ha hämtat macka och frågar 

”Vilket glas?...” Flicka nr 7 berättar igen. Pojke nr 2:” Det är inte säkert det är så!” Flicka nr 

7: ” Jo, Emma, från stallet såg någon stå och banka med en hjälm” Pojke nr 2: ” Det är inte 

säkert….” (excerpt 32) 

Vi kan se ovan att barnen börjar ifrågasätta informationen men kan inte riktigt använda källkritik på 

ett konkret och korrekt sätt ännu. Här finns utrymme för ett utvecklande av lärandet om det funnits 

någon närvarande som kunde ha utmanat barnen i den proximala utvecklingszonen något som 

sociokulturell teori förespråkar. Hade det vid detta tillfälle funnits någon med som kunde utmana 

pojken att ställa konkreta frågor utifrån en källkritikssynvinkel och stöttat flickan med motargument 
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hade lärandet för eleverna kommit längre. På så vis hade lärandet varit situationsbundet, informellt 

och utvecklande, precis det fritidshemmets uppdrag beskriver att det ska vara.  

 

Social samvaro 

 

Jag tolkar mina fältanteckningar som att det under mellanmålet sker en mängd social samvaro 

mellan barnen, något som enkäterna också bekräftar. De leker, skojar, berättar saker för varandra, 

bekräftas, ifrågasätter och ifrågasätts. Mellanmålet är, som jag tidigare påvisat genom exempel, en 

viktig verksamhet för att lära sig regler och normer för social samvaro. Men det är också viktig ur 

ett relationsperspektiv; att hitta kompisar för hållbara relationer som är viktiga för barnens 

utveckling. Leken, som är en väsentlig del av fritidshemmets verksamhet, och ett signum för 

lärande på fritidshemmet, bidrar med social samvaro. När barnen blir placerade vid borden med 

andra barn som de kanske inte känner så väl kan leken bli en bro för att få igång en samvaro och 

skapa relationer, ett av fritidshemmets uppdrag enligt Skolverket (2014) 

Mellanmålet blir också en viktig plats att förhandla fram vem man ska leka med under 

eftermiddagen eller senare på kvällen när de har kommit hem.  

Flicka nr 1 kommer fram. ”Vad ska ni göra ute?” Flicka nr 3: ” jag vet inte” Flicka nr 1: ”Ska 

ni gå?”. (excerpt 33) 

Barnen själva berättar också i enkätsvaren att mycket av det de samtalar om handlar om vad de ska 

göra under fritidshemstiden eller på kvällen. På så vis blir mellanmålet en viktig del i barnens 

relationskapande och att bibehålla relationerna. Även Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) ser 

detta i sin forskning då de sett att mellanmålet kan vara en viktig del för informella samtal.  Detta 

resultat stärks även i min undersökning både genom observationerna men också genom 

enkätsvaren. Några av enkätsvaren redovisas nedan. 

”Vi pratar om gumpan och va vi ska göra på frita” (Enkätsvar åk 3) 

”Vi pratade om vad vi skulle göra när vi kom till lektornet. [….] skulle till jumpan och jag ska 

också dit” (Enkätsvar åk 3) 

”Vi prata om vi skulle spela i kväll” (Enkätsvar åk 3) 

”lekar, saker, barn och lite privata greger” (Enkätsvar åk3) 
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7:4 Barnens beskrivningar av mellanmålet. 

 

Barnen berättade utförligt i intervjuerna hur det gick till när de tog mellanmål och vad som 

serverades. Maria berättar hur det går till när de äter mellanmål.  

Maria: man står i två olika led, ett led utan pall, det är för de långa och ett led med pall som är 

för de korta, de som är lite kortare o sen får man ta, det finns tre sorter på smörgåsen och 

knäcke. Sen får man välja vilken man vill ta, sen får man ta pålägg och sen går ….går man…. 

Å sen på andra..på  vänster, på höger sida finns…..finns de typ så här, där drickan står, mjölk 

o vatten. (intervju med elever åk 3) 

I samtalen kommer det också fram att barnen har svårt att särskilja de olika måltiderna som serveras 

under skoldagen. De blandade ihop frukost, lunch och mellanmål, men de hade också svårt att 

särskilja på vad som serverades när. Det serverades olika sorters bröd vid måltiderna men också en 

större variation av mat vid frukosten än vid mellanmålet, som till exempel yoghurt, fil eller gröt. 

Detta gjorde det svårt för vissa barn att urskilja vad som serverades när. 

Jonas: Menar du melliset på morgonen eller på frita… 

Marie: på frita.. 

Sven: Men du,du,du, det heter inte mellis på morgonen, det heter frukost…(intervju med 

elever åk 3) 

 

Stina: Ibland kan det vara yoghurt och sånt 

Valter: Det har det aldrig vart, inte på mellis (intervju med elever åk 3) 

Trots dessa oenigheter är barnen på det hela taget ganska nöjda med sitt mellanmål. De lyfter upp 

fler saker som de tycker är bra. Det mest uppenbara att de faktiskt får mat när de är hungriga. De är 

även nöjda med det som serveras, det är goda mackor och pålägg. Förutom att mellanmålet smakar 

gott finns det andra bra saker med mellanmålet som barnen lyfter fram. De barn jag intervjuade är 

särskilt nöjda med att de får välja sittplatser själva, något som är nytt när de går i trean, tidigare har 

de haft bestämda platser. På den ena skolan får de också välja fritt under 30 minuter när de vill gå in 

och äta och detta lyfts också upp som en positiv faktor. Att få mer inflytande över sin eftermiddag 

med stigande ålder är något som även Elvstrand och Närvänen (2016) påträffat i sin undersökning. 

Där beskriver barnen ett utökat inflytande för äldre barn. Att välja sittplats själv innebär ett ansvar 

uttrycker barnen som jag intervjuade. Ett barn lyfter upp aspekten att någon kan bli ensam, men att 

barnen har diskuterat detta med pedagogerna och barnen vet vad de ska göra. Återigen ser vi att 

pedagogerna bjuder på en möjlighet till lärande i normer kring socialisering som barnen sedan följer 

och applicerar i verkligheten. 
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Sven: Till exempel om en kille sitter själv så hära ska man gå o sätta sig vid den, så den ba 

inte sitter ensam. (intervju med elever åk 3) 

Samtidigt finns det tillfällen då barnen anser att man kan välja att sitta själv av olika anledningar 

som också bör accepteras. 

Stina: Nä men allstå det är ju… kan ju va med kompisar ibland, när man är sur så kan man ju 

sätta sig för sig själv å så 

Erika: Inte sur då men man kanske vill vara ensam eller nåting (intervju med elever åk 3) 

Att barnen får välja sittplatser själv medför också en annan positiv faktor, nämligen att det är roligt 

att prata med kompisar och detta kan stimulera det informella lärandet enligt Tews, Michel och Noe 

(2017). De barn jag intervjuade nämner samma samtalsämnen som framkom i mina 

fältanteckningar och i enkäterna, vilket stärker resultatet i min undersökning. De pratar om vad de 

ska göra på eftermiddagarna eller när de kommer hem, vad de ska leka, om olika data och tv-spel 

men också om vilka som är kära i vem och vilka som är snygga. En annan positiv faktor som barnen 

på båda skolorna lyfte som positivt på mellanmålet var att de fick höra på berättelser. På ena skolan 

lyssnade de på inlästa sagor från Ipaden och på den andra skolan läste pedagogerna.  

Syftet med mellanmålet för barnen är ganska klart. Enligt dem handlar det om att fylla på med mat i 

magen för att få energi under eftermiddagen. Att få i sig näring och vitaminer. Maria summerar 

syftet med en mening: ” för att man ska få mer energi, för att kunna leka längre o inte bli så himla 

trött så snabbt”. Ingen av barnen nämnde något annat syfte än föda och näring i mina intervjuer. Här 

kan man åter fundera över det som Johansson och Ljusberg (2004) nämner kring hur barn beskriver 

och karakteriserar olika aktiviteter och begrepp i förhållande till vuxenvärlden och rådande kultur. 

Är det så att vuxna och pedagoger endast pratar med barnen om mellanmålet som mat och näring 

och missar den sociala, fostrande och lärande delen?  Men även om alla barn kan redogöra för 

varför det är bra att äta mellanmål så är det inte alltid de äter mellanmål. 

Oscar: Ibland tar inte jag mellis 

Marie: Varför inte? 

Oscar: Jag vet inte, men jag brukar inte det ibland 

Marie: Är du inte hungrig då eller är det att du tycker det är.. 

Oscar: Ibland är jag inte hungrig (intervju med elever åk 3) 

I samtal om vad barnen tyckte var mindre bra med mellanmålet framkommer det också att några 

barn ibland tycker att det är lite för dålig variation som, Erika beskriver. 
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Erika: Det är bra…att.. det är inte superbra att äta, det är inte så kul att äta samma mat varje 

dag.. mellis men annars är det ändå kul att få gå och äta när vi vill och så…(intervju med 

elever åk 3) 

Barnen kände också en misströstan i detta. Elvstrand och Närvänen (2016) beskriver i sin 

undersökning att barnen kunde vara missnöjda med något, men de tolkade dessa regler som 

övergripande och omöjliga att förändra. Detta visar även barnen i min underökning när Stina 

diskuterar möjligheten att påverka sin mellanmålsituation. 

Stina: för nu har vi ju ätit det i nästan fyra år på den här skolan 

Marie: Okej, Kan man säga till någon om det då eller.. 

Stina: Nej, men alltså det tar man ju upp på klassrådet, eller på 

Erika: klassrådet 

Valter: Elevrådet och på klassrådet 

Marie: Ja, är det någon som har lyssnat på er då 

Stina: Nej, det händer ju aldrig för om fyra månader slutar vi ju här (intervju med elever åk 3) 

Eleverna uttrycker en besvikelse över att verksamheten inte nått riktigt ända fram när det gäller 

barnens demokratiska möjligheter. Vi ser att Stina har gett upp sina försök att försöka påverka på ett 

demokratiskt sätt, då det inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Pedagogerna på skolan kunde i 

intervjuerna hålla med om detta och menade att problemet låg hos matsalspersonalen och 

kostenheten.  Lena beskriver ” […] det är ofta treorna som tar upp det här till elevrådet som sen i 

sin tur går till kostenheten å sen så,…..som sagt så fungerar det ett tag, sedan ebbar det ut…” Här 

kan vi se att det blir ett organisatoriskt problem att efterleva det som styrdokumenten beskriver är 

fritidshemmets uppdrag. Detta är även något som Brody (2007) lyfter som en aspekt kring den 

dolda läroplanen; att barnen ”lär” sig att underordna sig auktoritet. 

Det framkom inte i intervjuerna om denna brist på variation var något som bidrog till att barnen 

valde att inte äta mellanmål, men det framkom att alla barn tyckte om när det blev annat mellanmål. 

De pratade om dessa avbrott i mellanmålsrutinen som väldigt trevliga. De pratade om tillfällen då 

det serverats oboy, köttbullar som pålägg på mackorna, pizza bitar, soppa, varma mackor eller korv 

och pinnbröd som grillades i skogen. Dessa lite mer matiga mellanmål kunde ibland serveras när det 

varit mat som varit av det lättare slaget till lunch. Eller som Oscar beskrev lunchen ” ja, eller något 

annat som man inte blir direkt mätt på…. typ som pannkakor…”. Det kunde också vara som inslag 

på fritidshemmet när verksamheten bedrevs utomhus i skogen till exempel.  

Fler saker som barnen lyfter upp som negativa med mellanmålet är den höga ljudnivån som de 

ibland kunde uppleva. Detta kan jämföras med Johansson och Ljungbergs (2004) studie som fått 
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fram samma resultat. Något barn beskrev att de fick ont i öronen av den höga ljudnivån. Den ena 

skolan hade fem minuters tystnad i början av mellanmålet vilket innebar att barnen skulle vara tysta 

i fem minuter när de kom in och skulle äta. Detta upplevde barnen inte fungerade speciellt bra. De 

menar att ingen håller dessa minuter tysta och det blir heller inte några större konsekvenser om de 

inte gör det. Det kan vara som Carl beskriver att fröknarna säger ”Nu ska vi vara lite tysta”. Men 

Lars förklarar ” Det är ingen som skriker så, men ingen har ju fem tysta minuter nästan, men dom 

småpratar alltid”. Vid en intervju med en pedagog framkom att dessa fem minuter är något som 

elevrådet på skolan gemensamt beslutat att införa på skolan vid alla måltider. Hon menar dock att 

det är svårt att efterleva detta under mellanmålet då barn kommer in stötvis och i omgångar och att 

det då enbart handlar om fem lugna minuter. Detta är något som barnen inte riktigt verkade ha 

förstått eller kunde beskriva i sina intervjuer. En annan negativ faktor som barnen lyfter under 

mellanmålet är att det ibland är trångt och att barn kan tränga sig vilket gör att mat spills ut. Detta 

torkas inte alltid upp och det blir otrevligt att sitta och äta på de platserna där matrester ligger. 

Återigen ser vi att barnen har lärt sig vissa sociala normer kring mellanmålet och upplever det 

negativt när dessa inte följs. Det rör sig om ljudnivå men också om trivsel vid mellanmålet. Barnen 

lär sig andra saker än vad som är meningen med mellanmålet. Utförandet och innehållet under 

mellanmålet bidrar med ett lärande som Jaldemark (2007) beskriver är en del av informellt lärande 

men vid detta tillfälle är lärandet inte det som önskas. Detta är något som både Broady (2007) med 

den dolda läroplanen och Banduras teori (Woolfolk m.fl. 2012) lyfter kan vara ett resultat ur ett 

socialt kognitivt synsätt. De lär sig att det kanske inte alltid blir konsekvenser av att inte följa 

reglerna med lugn och ro i fem minuter, eller torka upp efter sig när de spillt. Samtidigt så har 

barnen fått en känsla för normen eftersom de fostrats till att veta att beteendet är ”fel”. 

På frågan om lärandet under mellanmålet fick jag ganska varierande svar. Några av barnen var 

övertygade om att det inte förekom något lärande alls. Johansson och Ljusberg (2004) menar att 

detta kan bero på att barns uppfattningar om lärande förknippas med skola och att det förknippas 

med arbete i form av styrd och disciplinerad verksamhet, men att barnen som reflekterar kring 

lärande kan inse att lärande inte kan exkluderas från fritidshemmet. Då några barn också svarade att 

det förekom lärande tolkar jag det som att vissa barn kan reflektera kring lärandet och se att de sker 

ett lärande även under mellanmålet som en följd av hur det organiseras eller under samtal. Det som 

barnen lyfter upp som lärande är bland annat att de kan lära sig att tycka om nya saker, de kan även 

få nya kompisar om man sitter med kompisar man inte känner så väl men också att de kan lära sig 

om aktuella händelser som man kan se på TV som Sven beskriver. 
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Sven: ”Om han har sett nått på, vad heter de, på vad heter de TV, att det var någon olycka 

någonstans typ, då börjar man snacka om olyckor o eller ja….nått sånt” (intervju med elever 

åk 3) 

Det är just de här samtalen som barnen lyfter upp som lärtillfällen och de kan se att det kan bidra 

med kunskaper som man inte redan hade som Erika beskriver. 

Erika:” Men när man pratar kan man ju lära sig saker men inte om melliset kan man lära sig 

nånting” (intervju med elever åk 3) 

Lars och Sven ger en bra beskrivning på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som både 

Sandberg (2009) och Woolfolk m.fl. (2012) menar sker genom att ha ett språk som gör det möjligt 

att lära och förstå tillsammans med andra. 

Lars: Typ att Jonas, Sven o jag kommer in på nått å sen o Carl också 

Sven: Å han vet inte… 

Lars: Fast han vet inte vad det är, så han lär sig det…..(intervju med elever åk 3) 

Även om barnen kan nämna olika lärtillfällen under mellanmålet är det ingen som explicit lyfter 

den fostrande delen som framkommer i mina observationer, ingen av barnen nämner bordsskick 

eller hur de ska uppföra sig under mellanmålet som något de lär sig. Indirekt kommer detta till 

uttryck implicit när barnen samtalar om regler kring hur de ska ta mellanmål, syftet med mellanmål, 

hur de upplever spilld mat som otrevligt och diskussioner om ljudnivån kring mellanmålet. 

 

7:5 Fritidspedagogers beskrivningar av mellanmålet. 

 

Utifrån intervjuerna med pedagogerna kan man se tre huvudspår. Samtalet går att dela in i tre olika 

teman: syftet med mellanmålet, pedagogiska tankar och förutsättningar. Dessa delar går in i 

varandra och kan ibland vara svåra att särskilja då de hänger ihop. 

Fritidspedagogerna var överens om att syftet med mellanmålet var att fylla på med energi så barnen 

orkar hela dagen. 

Inga-Maj: Ja, dels så är det ju liksom måltiden syfte, matens syfte med att vi behöver fylla på 

energi på så sätt men sen tycker jag att det är ett trevligt tillfälle o, o…… o diskutera med 

varann.  (intervju med fritidspedagog) 

Pedagogerna uttrycker även de pedagogiska tankarna med mellanmålet. Vi kan även här se att 

pedagogerna pratar utifrån ett omsorgsbegrepp, Inga-Maj beskriver att pedagogerna sitter med och 

äter med barnen men ”naturligtvis ser man till att alla elever har det bra och trevligt först”. 

Pedagogerna är helt överens om att det sker ett lärande.  Det kan röra sig om de regler som finns vid 
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en måltid, hur mycket mat de tar eller hur de sitter men också olika normer som råder vid en måltid. 

Nedan ser vi att pedagogen både lyfter regler kring måltiden men också normer som finns kring 

mellanmålet. Pedagogen lyfter också sociala regler som hur man samtalar med varandra. 

Pedagogerna lyfter även sin egen roll som en förebild eller modell i dessa regler och normer precis 

som Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011)  menar karaktäriserar fritidspedagogens roll att 

leda och stötta.   

Emma: Just mellanmålet ser inte jag som att det är nåt speciellt utan all, utan all måltid som vi 

äter så här tillsammans, frukost, lunch eller middag, där är det ju ett jobb att vara förebild både 

i precis hur man tar till sig mat, hur man äter upp, hur man brer en smörgås, hur man sitter på 

en stol, vilka sam…alltså ha ett samtalsämne igång, att lyssna på varandra allt det där liksom 

återspeglar men det är inte specifikt på mellanmålet. (intervju med fritidspedagog) 

Just samtalet är något som pedagogerna lyfter som något de anser som viktigt under mellanmålet 

och att det är under dessa samtal som viktiga ämnen kan komma upp men också bidra till en trevlig 

stund. Pedagogernas tankar bekräftas av Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) som lyfter att 

samtalsprocesser definierar lärandet på fritidshem. Emma lyfter även en annan av fritidshemmets 

uppdrag genom att nämna att mellanmålet kan bidra med rekreation när hon beskriver att 

mellanmålet också kan vara ett tillfälle för återhämtning och en mysig stund. 

Inga-Maj: Sen kan ju jag tycka att som pedagog när man sitter med en grupp elever vid bordet 

så, så kommer det fram ganska mycket både trevliga och mindre trevliga saker…Man får veta 

ganska mycket…..tycker jag, man kan… det blir en naturlig diskussion. (intervju med 

fritidspedagog) 

Emma: jag kan känna att det ibland, men det är tyvärr väldigt få gånger, men ibland får man 

till såna mysiga samtal, att det är där man kan sitta ner en stund o prata om ditten och datten. 

Jag hade ett par tjejer senast som, där en berättade att hennes pappa skulle flytta, ganska långt 

härifrån och hur de då börja prata om familjekonstellationer o sånt här, såna samtal som kan 

vara lite svårt att få till någon annan stans. Att det blir nästan våran form av rekreation kan jag 

känna att det är det den lilla stunden vi sitter där o äter mellanmål. (intervju med 

fritidspedagog) 

Pedagogerna uttrycker många pedagogiska tankar kring mellanmålet. De är medvetna om att det är 

för många barn i förhållande till personal för att kunna ha dessa samtal med alla barn. På den ena 

skolan talade de om att de försökte att samtala med alla barn åtminstone en gång per vecka. De 

pratade också mycket om det sociala samspelet i gruppen hur de försöker få med alla barn i gruppen 

och att ingen ska känna sig utanför, att det finns ett accepterat socialt samspel mellan barnen. 

Barnen i trean har fri placering på skolan och pedagogerna är medvetna om att detta kan medföra 

svårigheter med exkludering i gruppen. 

Emma: De kan bli väldigt oense vem man ska sitta bredvid o så, att man tycker det är orättvist 

att dom får paxa platser åt varann o man känner, ser att nån…..kanske alltid blir utstött eller 
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att man ser att det alltid är en som alltid ska sitta i mitten med alla runt sig, då är det klart att 

man försöker hitta på lösningar att man kan förändra det. (intervju med fritidspedagog) 

Ingen av pedagogerna nämnde något annat lärande än det sociala lärandet, normer och regler kring 

mellanmålsituationen. Inga-Maj nämner inget specifikt lärande men lyfter komplexiteten i lärandet 

då hon uttrycker ” det kommer ju fram ganska mycket saker och i det är ju ett lärande, jag menar vi 

lär oss ju hela tiden”. Det finns likheter med den forskning som Ekström (2007) bedrivit i förskolan 

där det framkommer att barns färdigheter övades i de aktiviteter som var omsorgsinriktade. Vi ser 

att pedagogerna talar om att ta rätt mängd mat, äta upp, föra ett samtal och sitta på en stol ordentligt. 

Vi kan även tolka pedagogernas utelämnande av annat lärande än fostran om normer och värden att 

de implicit ser mellanmålet utifrån att omsorgsbegreppet kopplas till ett etiskt förhållningsätt som 

Hjalmarson och Löfdahl (2014) beskriver, nedan beskriver Lena hennes syn på lärandet under 

mellanmålet. 

Lena: Bordsskick ååå som sagt var samtal, det finns ju mycket, det sociala, regler 

å……att…..Jaa, det finns ju hur mycket som helst egentligen om man bara sätter sig och 

funderar. Jag tänker bara det här, det är ju i alla matsituationer med o ta ansvar för vad har jag 

tagit åt mig, att jag äter upp o liksom vad det innebär om man inte. (intervju med 

fritidspedagog) 

Pedagogerna lyfter också upp olika förutsättningar som påverkar mellanmålet. På den ena skolan 

ansvarar barnen själva för att gå in och äta mellanmål under en halvtimme. Tanken med detta är att 

barnen ska få träna ansvar säger pedagogerna. Men utgångspunkten är egentligen att barnen inte får 

plats i matsalen samtidigt. 

Lena: Ja, det har vi ju haft för det är ju lite det här bristen i våran matsal, för vi har ju inte 

riktigt med plats så därför har det blivit att treorna får ha vandrande, för att vi ska kunna få 

sittplats hela tiden…….eftersom vi har ganska stora barngrupper fortfarande när man går i F-

klass, tvåan o ettan  så det gjorde väl egentligen lite så från början att vi började med 

vandrande, för vi skulle inte fått plats  som alla och så är det, det här att matsalen har öppet 

mellan två och halv tre o sen räcker inte deras arbetstid till tyvärr, matsalspersonalen. 

Marie: Så den här pedagogiska tanken har egentligen kommit upp ur ett behov kan man säga 

Lena: Ja, så är det. (intervju med fritidspedagog) 

Att pedagogerna har infört vissa moment under mellanmålet kan också ses som insatser för att få en 

behaglig situation under måltiden utifrån omsorgsbegreppet. Men det visar sig istället att den 

pedagogiska tanken uppkom från ett behov eller en förutsättning som var tvungen att hanteras. Att 

spela upp sagor är till exempel ett sätt att skapa ett lugn den dagen då det enligt pedagogen var ”en 

sån eftermiddag där det är väldigt tryck” och något behövde göras för att få ner ljudnivån. Även 

servicen att få äta mellanmålet i matsalen för med sig andra pedagogiska aspekter som inte alltid 

uppskattades av pedagogerna då de inser att ett visst lärande går förlorat. 
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Emma: Jag kan känna som jag tycker har förändrats över tid dom åren jag jobbat som 

fritidspedagog är att förr var det lite mera som när vi gjorde vårt mellanmål så eleverna 

involverade i att, då var det också som att så här kan man göra mellanmål sen när man 

kommer hem, det har förlorats helt med matsalsituationen. (intervju med fritidspedagog) 

Vi ser i exemplet att Emma förr hade en pedagogisk tanke att barnen skulle lära sig att göra mellanmål 

så de kunde göra eget mellanmål när de slutar på fritidshemmet. Detta har helt försvunnit i och med 

att de nu äter mellanmål i matsalen och det är annan personal som sköter tillagandet av mellanmålet. 

Hviid (2015) hävdar att åldersblandade grupper på fritidshem har stor potential av lärande av varandra 

men pedagogerna som jag intervjuade kan också se att det kan medföra negativa konsekvenser. Något 

som pedagogerna lyfter är att den sociala samvaron med barnen ibland får stå tillbaka för omsorg av 

de yngre barnen. Även här kan vi se likheter med Ekströms (2007) forskning på förskolan där 

personalen upplevde att omsorg om yngre barn stal tid från de äldre barnens behov. Inga-Maj 

beskriver detta:  

Marie: Syftet med mellanmålet som du sa är och få i sig mat och så det här samtalet å andra 

sidan, men det är ju inte alltid man får till det här samtalet… 

Inga-Maj: Nej, nej, nej….. absolut inte och det händer ju saker o framför allt, nu har ju vi treor 

men ja menar är man i en förskoleklass där det händer betydligt mer saker, att det spills ut 

mjölk o det ja…. Då är det ju inte alls säker att man….. men ändå…målet om jag säger, våran 

tanke är, o jag kan känna att det är viktigt att det finns en tanke  och att man bollar den med 

eleverna…(intervju med fritidspedagog) 

I empirin framkommer också att pedagogerna har en tanke med mellanmålet. Pedagogerna jag 

intervjuade beskriver att de brukar prata med varandra om mellanmålet. På den ena skolan beskriver 

de att de har haft samtal och diskussioner kring mellanmålsituationen men har inte dokumenterat 

tankarna på något vis eller skrivit några pedagogiska planeringar runt mellanmålet. På den andra 

skolan hade de också pratat om mellanmålsituationen men börjat i diskussionerna i det som inte 

fungerat. Emma beskriver samtalen: 

Emma: Så det är nog då vi har tagit upp det på planeringar för att fundera på vad ska vi göra 

för det här fungerade ju inte bra, så. Jag tror väldigt sällan som vi har utgått ifrån melliset som 

en punkt så att säga, liksom, när det inte har varit något problem utan vi har bara lyft det 

utifrån vad….hur ska vi titta på det här som vilken verksamhet som helst. Så gör vi ju med 

våran frukost. För den har vi ju diskuterat mycket hur vi vill göra o det har ju inte varit så att 

det har brakat nu i början, utan mera att vi vill fortsätta ha den goda andan, hur ska vi behålla 

den. Men inte så mycket kring mellis faktiskt. (intervju med fritidspedagog) 

 

8. Diskussion 
 

Syftet med undersökningen är att utforska mellanmålet som informell lärandepraktik och öka 

förståelsen för måltidens betydelse för lärandet på fritidshem. Jag kommer i detta avsnitt att 
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diskutera de viktigaste analytiska fynden utifrån studiens angivna syfte och frågeställningar. Som 

avslutning kommer också de slutsatser som jag dragit av undersökningen presenteras samt förslag 

på fortsatt forskning.  

 

8.1 Lärande 
 

Att det kan ske ett lärande under mellanmålet är alla parter som varit inblandade i denna 

undersökning överens om – jag, barnen och pedagogerna. Detta resultat stärks även genom att jag 

använt mig av en metodtriangulering då detta syns i observationerna, enkäterna och intervjuerna. 

Det finns en omsorg om barnen som kan tolkas som ren omsorg, barnen får i sig mat vilket syftar 

till att fylla på med näring och energi för att de ska orka hela dagen. Men det finns också en omsorg 

från pedagogerna där de vill att barnen ska lyckas med att fungera som individer i ett socialt 

samspel. Här kommer det in ett möjligt lärande där det handlar om att fostra barnen in i en social 

struktur och förstå vilka normer som är accepterade på fritidshemmet men också i förlängningen 

vad som är accepterat i samhället. Liknande iakttagelser gjorde Ekström (2007) i sin forskning på 

förskolor där han såg att förskolan hade en fostrandepraktik som innebar att barnen skulle fostras 

till normaliserade, anpassade och lydiga medborgare. 

Enligt styrdokumenten för fritidshem är ”uppdraget att stödja utvecklingen av såväl normer och 

värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande” (Skolverket, 2014, s. 13). För att lära ut 

dessa kunskaper beskriver pedagogerna samtalet med barnen men använder också sig själva som 

modeller. Dock menar Ljusberg (2013) att den oreflekterade diskurs som råder i skolan om vad som 

är normalt, är en del av den dolda läroplanen där individen utifrån samhällsordningen ska sorteras, 

förvaras, reproduceras och kvalificeras. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) framhåller även de 

hur fritidshemmet kan utgöra en komplex normaliseringspraktik där spänningar kan uppstå mellan 

barns eget förhandlande om barngenrer och de institutionellt skapade bilderna av barn. En 

reflekterande diskussion över vad barnen lär sig utöver de givna mål och intentioner med en 

aktivitet, det som Jaldemark (2013)  beskriver som informellt lärandet, bland pedagogerna borde 

vara av värde. Är detta lärande alltid önskat om det handlar om att lära sig normer och värden som 

inte är accepterat? Detta lärande skulle kunna vara normativa värderingar som hämmar elevernas 

utveckling eller identitetsskapande eller att barnen kommer undan med att inte torka upp efter sig. 

De pedagoger jag har intervjuat har samtalat om mellanmålet och hur de vill att det ska fungera men 

mest utifrån situationer som inte fungerat. Här kan vi se att det kan finnas ett utrymme för djupare 

och mer reflekterande diskussioner både om ”det normala” men också utifrån det uppdrag som 

fritidshemmen har samt barnens bilder om mellanmålet.  
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I min undersökning kan jag se att möjlighet till lärandet sker under samtal. För att dessa samtal ska 

kunna genomföras krävs ett språk och detta språk, menar Ljusberg (2013), är en aktiv handling som 

färgas av miljö, tradition och sociala sammanhang. Under mellanmålet pågår en mängd samtal och 

vi kan i min undersökning se att de samtal som pågår mellan barnen ibland kan vara både positiva 

men också negativa både för lärandet, individen och identitetsutvecklingen. Samtalen följer en norm 

som är accepterad på fritidshemmet (och i samhället), men de kan också styras in på negativa 

aspekter och detta kan ske då barnen ofta är ensamma under mellanmålet. Att ständigt höra 

nedvärderande kommentarer om sig själv kan bidra till en negativ självbild. Evaldsson (2013) 

förklarar att istället för att leta efter syndabockar bör pedagoger reflektera över normer och 

moraliska ordningar i grupper och reflektera över de sociala och kulturella processer som möjliggör 

kränkningar. 

En annan aspekt att fundera över är de barn som inte pratar med någon under mellanmålet. Det 

framkom i min enkätundersökning att några barn inte pratade med någon. Hur påverkar detta? Jag 

ser även i mina observationer att när barnen blir utplacerade vid bestämda platser utan någon 

pedagog närvarande medför detta också att det blir färre samtal vid borden. Detta blir intressant 

utifrån fritidshemmets uppdrag att stimulera lärande men samtidigt uppmuntra nya relationer. Om 

syftet med bordsplaceringen är att hitta nya relationer bör pedagogerna fundera över hur detta ska 

ske då det i min undersökning framkom att det inte sker automatiskt bara för att barnen blir 

utplacerade med okända barn. Något barn nämner dock att man kan få nya kompisar och Dahl 

(2013) menar att centralt för hur barn hittar varandra är tidigare tillhörighet i till exempel vilken 

förskola barnen gått men hävdar också att fritidshem kan möjliggöra nya möten. Viktigt för 

pedagoger på fritidshem är då att fundera över hur dessa nya möten görs och vilka 

framgångsfaktorer finns att utnyttja mellanmålet för detta? 

Ibanez (2015) menar att det lärandekrav som finns idag inte är lika specifika som de var förr. De 

lärandeprocesser som efterfrågas idag är mer generella och abstrakta. Att misslyckas idag handlar 

inte bara om att misslyckas med handlingen utan slår också ofta tillbaka på personen och Ibanez 

(2015) påvisar att det handlar om kodning i det sociala livsrummet där nackdelen är en utsatthet och 

personliga tvivel. Barn i dag har även en tillgång till sociala nätverk genom sina mobila enheter 

förklarar Jaldemark (2013) vilket möjliggör ett större socialt umgänge och även en större tillgång 

till informellt (och formellt) lärande. Dessa mobila enheter kan bidra med ett kommunikativt 

lärande mellan barnen och utbyte av kunskaper men också en utsatthet av kränkningar som medför 

en negativ aspekt på identitetsutvecklingen som behöver tas i akt. En hög självtillit och stabil 

självkänsla är därför något som krävs för att klara vardagslivet i det moderna samhället vi lever i. 



56 
 

Allt detta är något som behöver tas in i de pedagogiska diskussionerna kring mellanmålet om hur 

barnen ska skapa och upprätthålla relationer och hur normer och värden impliceras. 

I mina fältobservationer kan jag se att det finns möjligheter till lärande under mellanmålet, något 

som barnen också beskriver i intervjuerna. De kan berätta ingående hur de lär av varandra både från 

kompisar men också händelser som de till exempel sett på TV. Barnen pratar även om det sociala 

lärandet och att de kan lära känna nya kompisar. Pedagogerna är inte lika distinkta i sin beskrivning 

av lärandet, de lyfter i första hand upp den fostrande delen och den sociala delen av lärandet. Detta 

kan bero på det som Højholt (2015) lyfter fram som pedagogernas syn på sitt uppdrag, att lära ut 

sociala spelregler som till exempel vänta på sin tur, stå i kö eller kunna uppföra sig i en grupp. Kan 

det även inom fritidshem finnas en motsättning mellan läroplanens diskurs med lärande och 

utveckling och omsorgsbegreppet som Ekström (2007) fann inom förskolans pedagogik?  

Boström (2015) menar att lärandet på fritidshemmet kan delas in i tre nyckelkompetenser. Dessa är 

att kunna interagera i grupper, kunna hantera och bruka redskap som språk och symboler samt att 

kunna tillämpa vetande. Barnen har alltså en möjlighet att lära sig veta någonting samtidigt som de 

blir medvetna om att de vet det, det vill säga lära sig förhålla sig till sitt lärande. Några av barnen 

som jag intervjuade kan tydligt beskriva det här när de beskriver hur de kan lära sig nya saker av 

varandra under samtalen vid mellanmålet. I mina fältanteckningar syns exempel både på att de 

ifrågasätter kunskaper som de delger varandra men också kunskaper som de lär sig av varandra 

genom olika sociala medier. För att vidga diskussionen om lärande kan vi föra in aspekten av 

formellt och informellt lärande. Jensen (2011) förklarar att måltider på fritidshem kan kategoriseras 

under formellt lärande då pedagogerna har en tanke med mellanmålet, de följer styrdokument och 

läroplaner när de pratar om den sociala fostran som är ett av de kriterier som karaktäriserar formellt 

lärande. Men jag kan i min undersökning även se att det sker en hel del informellt lärande under 

mellanmålet, det som Jensen (2011) beskriver är spontant, implicit och utgår från barnens intressen. 

Detta lärande är en följd av hur mellanmålet organiseras och de samtal som sker under mellanmålet 

(Jaldemark, 2013). Det informella lärandet som sker kan handla om ren faktakunskap, eller 

källkritik, det kan röra sig om sociala relationer, kommunikativ kompetens eller att förstå normer 

och värden. Barnen har ett val eller en frivillighet att delta i dessa samtal och ta in ny kunskap.  

Vidare menar Jensen (2011) att detta informella lärande tar sin utgångspunkt i barnens motivation 

och är starkt individcentrerat. Detta är även något som social kognitiv teori förespråkar som 

drivkraft för lärande, att det finns en motivation från individen. Motivationen för lärandet under 

samtalen på mellanmålet kan vara socialt knutna då barnen vill ingå i ett socialt sammanhang och 

känna delaktighet i gruppen. Adderar vi även att barnen upplever det lustfyllt att samtala med sina 

kompisar så kan det informella lärandet öka markant utifrån de resultat som Tews, Michel och Noe 
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(2017) bevisat i sin forskning där roliga aktiviteter hade en signifikant betydelse för det informella 

lärandet. 

 

8.2 Fritidshemmets pedagogiska praktik 

 

Hjalmarsson och Löfdahl (2013) menar att måltiderna på fritidshem är centrala eftersom de styr den 

övriga verksamheten. Pedagogerna som jag intervjuade ger även utlopp för detta. De lyfter 

förutsättningar som matsalspersonalens arbetstider som styr när mellanmålet serveras. De lyfter hur 

utformningen går till utifrån antalet sittplatser i matsalen och de beskriver det stora antalet barn 

skapar ett tryck och en hög ljudnivå där olika åtgärder sätts in för att dämpa ljudnivån. De beskriver 

också att verksamheten på grund av att mellanmålet sköts av matsalspersonal tappat en del av sin 

lärandefunktion när barnen inte längre göra mellanmål själv. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2016) har det varit två perioder som barnantalet 

markant har ökat på fritidshem i Sverige, samtidigt har det inte anställts fler fritidspedagoger. Även 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012)  påpekar några generella problem med de förändringar som 

skett inom fritidshemsverksamheten. De lyfter även upp det ökade antalet barn i barngrupperna men 

även organisatoriska förändringar som lett till att fritidspedagoger inte kunnat planera eller bedriva 

en pedagogisk medveten verksamhet i den utsträckning de önskat. Detta har fått till följd att de 

pedagogerna som jag intervjuade upplever att det är svårt att hinna med att samtala med barnen. De 

upplever sig otillräckliga och på en skola hade de som målsättning att försöka prata med alla barn 

en gång per vecka. Vi kan här fundera över vad detta får för konsekvenser för lärandet under 

mellanmålet. Att många barn lämnas ensamma i sina diskussioner och samtal syns i mina 

fältanteckningar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med vuxna för att sitta med vid alla bord. 

Samtidigt behöver diskussionen även föras om en ständigt närvarande pedagog enbart är positivt för 

lärandet. Det sker som sagt var ett lärande även utan pedagogerna. 

Även Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012)  upptäckte i sin undersökning att barnen förhandlar och 

konstruerar kunskaper med varandra. De beskriver flera situationer där barnen deltog i planerade 

aktiviteter som var startpunkten på en social samvaro som sedan utvecklades till något annat med 

andra givande diskussioner och aktiviteter. Detta är precis det som Jaldemark (2013) beskriver som 

det informella lärandet. När pedagogerna sedan kom in i bilden samlade de ihop sig och svarade 

pedagogerna utifrån givna förutfattade normer. Samtidigt kan jag dock se i mina fältobservationer 

att lärandet bara når en viss gräns. Här anser jag att barnen kan gagnas av att ha en person till hjälp 

för att utmanas i, det som sociokulturellt lärande hänvisar till som, den proximala utvecklingszonen. 
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Denna utmanande person skulle kunna vara en pedagog som har möjlighet att delta i samtalen och 

vara den som för samtalet vidare till ett utvidgat lärande. Det kan handla om hur barnen resonerar 

kring händelser i samhället, källkritik, sociala koder eller hur barnen ska förhålla sig till social 

medier de är inne på. Då lärandet på fritidshem är situationsbundet och spontat som Jensen (2011) 

framhåller är det svårt att fånga upp detta lärande om det inte sker i stunden. Att pedagogerna har en 

vilja att vara aktiva pedagoger som både värnar det sociala men också ett lärande syns i 

intervjuerna. Persson Osowski, Göranzon och Fjellström (2013) menar att det finns tre olika roller 

som pedagoger kan ta sig ann i en matsituation och den första är en sällskaplig roll, den andra är en 

utbildande roll och den tredje är en undvikande roll. Jag kan se att pedagogerna som jag intervjuade 

har en ambition att vara de två första men har inte förutsättningar att vara det på grund av de 

förutsättningar som ges. Pedagogerna beskriver stora barngrupper där de inte hinner med alla 

elever. På en skola nämner de att de har som målsättning att prata med eleverna en gång per vecka. 

Pedagogerna beskriver också att yngre barn har ett större behov av omsorg vilket medför att de 

äldre barnen får stå tillbaka. Sammanfattningsvis kan dessa förutsättningar summeras till att det 

finns en personal- och lokalbrist som gör att pedagogerna inte hinner för de utvecklande och lärande 

samtalen. 

 

8.3 Slutsatser 

 

Avslutningsvis kan jag se att mellanmålet innebär möjligheter till lärande men att det inte alltid är 

så lätt för pedagogerna att hinna med att stimulera eller utveckla lärandet. Det kan handla om rent 

formellt lärande som beskrivs i läroplaner som social fostran av normer och värden. Men också mer 

informellt som sociala relationer och identitetsutveckling, lärande inom en rad olika områden så 

som händelser i samhället eller språkliga aspekter. Pedagogerna menar också att de inte hinner med 

att ha de goda och lärande samtalen på grund av att det är stora barngrupper och att blandade åldrar 

gör att omsorg om de yngre barnen kan ta tid från samtalen där lärandet kan ske. Detta gör att 

barnen ofta blir själva i sitt lärande och kanske inte kan utveckla sitt lärande fullt ut. Det 

framkommer också att förutsättningen att äta i matsalen kan hindra en form av lärande som 

pedagogerna menar fanns förr när de lagade mellanmål tillsammans med barnen. För att utnyttja det 

informella lärande under mellanmålet behöver pedagoger se över situationen och föra en diskussion 

om lärandet i mellanmålsituationen och reflektera över hur situationen kan stimulera både lärande 

och sociala relationer. Pedagogerna behöver samtala om lärandet under mellanmålet och lyfta de 

förutfattade bilder som finns både hos barn och pedagoger om begrepp i förhållande till rådande 

kultur och vuxenvärld som Johansson och Ljusberg (2004) beskriver. För att göra den dolda 
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läroplanen mindre dold behövs, precis som Ljusberg (2013) lyfter, en mer reflekterande diskussion 

om vad som är normalt och hur normer påverkar situationen under mellanmålet. Att mellanmålet 

med hjälp av informellt lärande kan bli en potentiell didaktik är något som framkommer tydligt i 

min undersökning precis som Löfdahl, Saar och Hjalmarson (2011) sett i sin undersökning där de 

beskriver fritidshemmets potentiella didaktik. Viktiga frågor att lyfta i denna diskussion är Vad är 

det här? och vad kan det bli? Detta bör göras ur ett utgångsläge utifrån vad som är möjligt att göra 

och ordna samt ett uppmärksammande på hur aktiviteter skapar nya kunskapsmöjligheter för barn 

menar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012). Om pedagogerna dessutom hade möjlighet att 

uppmärksamma och ta tillvara på barns intressen och lärtillfällen i vardagssituationer som 

Skolverket (2014) menar är ett av fritidshemmets uppdrag, kan mellanmålet har potential att bli så 

mycket mer än näringsintag och social fostran.   

 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Forskning inom fritidshem är en eftersatt verksamhet som är svår att bedriva forskning inom då det 

är få forskningsanslag som tilldelas forskare som vill forska inom området. Det finns heller inget 

huvudområde att söka medel från utan ansökan sker genom ”informellt lärande” (Föreläsning: A, 

Klerfeldt, 2016-10-12, Hur kan den fritidspedagogiska forskningen användas för att utveckla 

verksamheten?). 

Ett område som utkristalliserat sig med min uppsats och som jag tycker vore intressant att bedriva 

forskning kring är lärandet i fritidshem men avsaknaden av stöttning i lärandet. Vad kan det bli för 

lärande i sig? Är en pedagog ”viktig” för lärandet? Hur kan detta förhålla sig till det uppdrag 

fritidshemmet har att komplettera skolan? Jag kan i min undersökning se att det sker en mängd 

lärtillfällen under mellanmålet men att lärandet kanske inte utvecklas fullt ut i brist på utmaning 

eller vägledning. Jag kan se detta i förhållande till det förtydligande av verksamhetens mål som kom 

i och med den nya läroplanen 2016, där det förtydligas ännu mer specifikt vad verksamheten ska 

uppnå och vilka förmågor barnen ska få tillfälle att träna under fritidshemmens verksamhet. Detta 

förtydligade uppdrag rimmar illa med de stora barngrupperna som finns och förutsättningarna 

pedagogerna har att uppfylla kravet. Pedagogerna jag intervjuade upplevde alla att samtalet var en 

viktig del av den metod de använde för detta lärande men upplevde det svårt att hinna med alla 

barn. Med detta som bakgrund skulle det vara intressant att undersöka vad som händer med barns 

lärande när pedagogerna inte har möjlighet att stimulera detta och hur/ om pedagogerna kan 

kompensera bristen av vuxnas närvaro i lärandet. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Marie Karlsson och jobbar som fritidspedagog på Ektorpsringen i Norrköping. Samtidigt 

läser jag masterprogrammet med inriktning mot pedagogiskt arbete. Detta gör jag på kvartsfart och i 

år ska jag skriva min magister uppsats. 

Eftersom jag jobbar på fritidshem vill jag naturligtvis skriva uppsatsen kring något på fritidshem. 

Jag har valt att fokusera på mellanmålet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen om vad 

som kan ske under mellanmålet och öka förståelsen om vilket lärande man kan urskilja Jag skulle 

vilja titta på vad som händer under mellanmålet? Vad gör eleverna? Kan man se något lärande? Vad 

för lärande? Och kan vi som pedagoger dra nytta av detta i så fall?  

Jag har tänkt mig att göra observationer genom att sitta med under mellanmålet och föra 

fältanteckningar. Jag vill också att elever som går i årskurs tre svarar på en ganska kort enkät efter 

mellanmålet där de svarar på vilka de har pratat med och om vad.  Om behov finns skulle jag också 

skulle jag sedan vilja göra intervjuer utifrån det insamlade materialet med några elever och kanske 

några ur personalen.  

Allt detta sker naturligtvis efter alla etiska principer som finns inom forskning. Jag kommer gärna ut 

och träffar personal och elever för att informerar om hur jag har tänkt genomföra studien samt om 

det blir aktuellt, skicka ut samtyckesblanketter både till föräldrar och elever.  

 

Om din skola skulle vara intresserade av att delta så hör gärna av dig till mig. Det skulle vara 

jättebra om jag fick en kontaktperson på fritidshemmet så jag kan boka in dagar då det passar att jag 

kommer och observerar. Jag tänker mig att det kan röra sig om ca 2-5 gånger under hösten 2016 

(gärna så snabbt som möjligt, då jag vill komma igång med arbetet). Samt om det skulle behövas 

ungefär 2-3 intervjuer med elever och lika många intervjuer med personal efter 

observationstillfällena. Jag kommer behöva besöka ca 3-4 skolor för att få tillräckligt med data. 

Tack på förhand! 

 

Mvh Marie Karlsson 

marie.karlsson@edu.norrkoping 

073-XX XX XXX 
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    Bilaga 2 
Hej! 

Jag heter Marie Karlsson och jobbar som fritidspedagog på Ektorpsringen i Norrköping. Samtidigt 

läser jag masterprogrammet med inriktning mot pedagogiskt arbete. Detta gör jag på kvartsfart och i 

år ska jag skriva min magister uppsats. 

Eftersom jag jobbar på fritidshem vill jag naturligtvis skriva uppsatsen kring något på fritidshem. 

Jag har valt att fokusera på mellanmålet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen om vad 

som kan ske under mellanmålet och öka förståelsen om vilket lärande man kan urskilja. Jag skulle 

vilja titta på vad som händer under mellanmålet? Vad gör eleverna? Kan man se något lärande? Vad 

för lärande? Resultatet kommer sedan vara något som vi pedagoger kanske kan dra nytta av?  

Jag har tänkt mig att göra observationer genom att sitta med under mellanmålet och föra 

fältanteckningar. Jag vill också att elever som går i årskurs tre svarar på en ganska kort enkät efter 

mellanmålet där de svarar på vilka de har pratat med och om vad.  Om behov finns skulle jag också 

skulle jag sedan vilja göra intervjuer utifrån det insamlade materialet med några elever och kanske 

några ur personalen.  

Allt detta sker naturligtvis efter alla etiska principer som finns inom forskning. Jag kommer gärna ut 

och träffar personal och elever för att informerar om hur jag har tänkt genomföra studien och varför 

om ni tycker det behövs innan jag börjar. 

 

Jag skickar med samtyckets blanketter till både föräldrar och elever. De som rör bara att observera 

kan ni dela ut till alla barn. Eller om ni anser att ni har ett för stort antal elever till kanske åk2 och 3. 

Jag vet att det kan vara svårt att få in blanketter ibland och jag tänker att all inte behöver ha svarat 

för att jag ska kunna börja. När det kommit in ca 20-35 blanketter skulle ni kunna höra av er. 

Kanske kan man göra så då att de som kan vara med kan sitta vid samma bord till exempel så 

kommer inte någon med som inte ska delta i studien. 

 

Det skulle vara jättebra om jag fick en kontaktperson på fritidshemmet så jag kan boka in dagar då 

det passar att jag kommer och observerar. Jag tänker mig att jag skulle behöva komma ca 2-5 

gånger under hösten 2016 (gärna så snabbt som möjligt, då jag vill komma igång med arbetet). 

Samt om det skulle behövas ungefär 2-3 intervjuer med elever och lika många intervjuer med 

personal efter observationstillfällena. 

Tack på förhand! 

 

Mvh Marie Karlsson 

marie.karlsson@edu.norrkoping 

073-XX XX XXX 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett observation och enkät - elever åk3 

 

Hej! 

 

Jag heter Marie Karlsson och går i skola på Linköpings universitet samtidigt jobbar jag som 

fritidspedagog på en skola i Norrköping. Jag kommer skriva en uppsats om vad som händer när man 

äter mellanmål så att andra vuxna kan förstå vad fritidshemmet är och vad som händer där lite 

bättre. Vad gör ni när ni äter? Vad pratar ni om? Lär man sig något när man äter mellanmål? Är 

några av de frågor som jag vill undersöka. 

Jag skulle vilja sitta med på mellanmålet och göra anteckningar om vad som händer när du äter 

mellanmål så jag sedan kan skriva min uppsats.  Jag skulle också vilja att du svarar på en kort enkät 

om vad som hänt under mellanmålet t.ex. vilka du pratat med och om vad.  

Allt som jag sedan skriver om kommer vara anonymt. Jag kommer hitta på andra namn till alla som 

är med så ingen kommer veta vem som sagt eller gjort vad när jag skriver.  

Jag kommer komma ungefär 2-5 gånger under hösten 2016 och samla in anteckningar och enkäter. 

Jag behöver veta om du tycker det är okej att jag sitter med vid mellanmålet när du äter och 

antecknar vad som händer och om du vill svara på enkäten så jag sedan kan skriva om det. 

 

                 

Ja, jag vill vara med.  Namn:________________________________________ 
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Bilaga 4 

Samtyckesbrev observation och enkät åk 3 på mellanmålet. 

 

Hej! 

Jag heter Marie Karlsson och studerar på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet. 

Jag skulle vilja göra en undersökning på fritidshemmet om vad som händer under mellanmålet. Vad 

gör eleverna samtidigt som de äter mellanmål? Kan man upptäcka något lärande under 

mellanmålet? Det innebär att jag kommer göra observationer under mellanmålet. Jag skulle också 

vilja att ditt barn svara på en kort enkät med frågor om vilka hen pratat med under mellanmålet och 

vad de pratat om. 

Observationerna och enkäterna kommer att vara anonyma för utomstående. Ingen utomstående 

förutom jag kommer att få tillåtelse att ta del av observationerna eller enkätsvaren. 

I uppsatsens resultatbeskrivning kommer ditt barn få ett fingerat namn, det vill säga, ett påhittat 

namn. Det innebär att ingen som läser studien kommer kunna härleda vem som sagt eller gjort vad. 

Observationerna och enkäterna kommer inte användas i något annat syfte än det som jag angett. 

Observationerna och enkäterna kommer efter godkännande från er att genomföras under 

höstterminen 2016. Har du frågor om undersökningen så tveka inte att höra av dig. 

Ditt barn kommer att få motsvarande information som du har fått, och en egen samtyckesblankett 

att skriva under. 

Med vänliga hälsningar 

Marie Karlsson 

Mobilnummer 073-XX XX XXX 

Jag godkänner att mitt barn får delta i observationerna och svara på enkäten. 

 

____________________________________________ 

Barnets namn 

 

____________________________________________ 

Vårdnadshavare 
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Bilaga 5 
Samtyckesblankett observation- elever 

 

Hej! 

 

Jag heter Marie Karlsson och går i skola på Linköpings universitet samtidigt jobbar jag som 

fritidspedagog på en skola i Norrköping. Jag kommer skriva en uppsats om vad som händer när man 

äter mellanmål så att andra vuxna kan förstå vad fritidshemmet är och vad som händer där lite 

bättre. Vad gör ni när ni äter? Vad pratar ni om? Lär man sig något när man äter mellanmål? Är de 

frågor som jag vill undersöka. 

Jag skulle vilja sitta med på mellanmålet och göra anteckningar om vad som händer så jag sedan 

kan skriva min uppsats.  

Allt som jag sedan skriver om kommer vara anonymt. Jag kommer hitta på andra namn till alla som 

är med så ingen kommer veta vem som sagt eller gjort vad när jag skriver.  

Jag kommer komma ungefär 2-5 gånger under hösten 2016 och samla in anteckningar.  

Jag behöver veta om du tycker det är okej att jag sitter med vid mellanmålet när du äter och 

antecknar vad som händer och sedan skriver om det. 

 

                 

Ja, jag vill vara med.  Namn:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Bilaga 6 
 

Samtyckesbrev observation på mellanmålet. 

 

Hej! 

Jag heter Marie Karlsson och studerar på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet. 

Jag skulle vilja göra en undersökning på fritidshemmet om vad som händer under mellanmålet. Vad 

gör eleverna samtidigt som de äter mellanmål? Kan man upptäcka något lärande under 

mellanmålet? Det innebär att jag kommer göra observationer under mellanmålet för att se vad som 

händer. 

Observationerna kommer att vara anonyma för utomstående. Ingen utomstående förutom jag 

kommer att få tillåtelse ta del av observationerna. 

I uppsatsens resultatbeskrivning kommer ditt barn få ett fingerat namn, det vill säga, ett påhittat 

namn i studien. Det innebär att ingen som läser studien kommer kunna härleda vem som gjort vad. 

Observationerna kommer att utgöra en del av material till min magisteruppsats. Data från 

observationerna kommer inte användas i något annat syfte än det som jag angett. 

Observationerna kommer efter godkännande från er att genomföras under höstterminen 2016. Har 

du frågor om undersökningen så tveka inte att höra av dig. 

Ditt barn kommer att få motsvarande information som du har fått, och en egen samtyckesblankett 

att skriva under. 

Med vänliga hälsningar 

Marie Karlsson 

Mobilnummer 073-XX XX XXX 

Jag godkänner att mitt barn får delta i observationerna. 

____________________________________________ 

Barnets namn 

 

____________________________________________ 

Vårdnadshavare 
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Bilaga 7 
Samtyckesbrev Intervju åk 3 om mellanmålet. 

 

Hej! 

Jag heter Marie Karlsson och studerar på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet. Jag håller i år på att skriva min magisteruppsats och gör det utifrån fritidshemmets 

verksamhet. 

Jag har under hösten kommit och gjort observationer på er skola under mellanmålet vid ett par 

tillfällen. Vad händer och vilket lärande kan man se har varit mitt focus. Jag har nu kommit en bit 

och för att få ihop min undersökning på slutet skulle jag behöva göra intervjuer med barnen om hur 

de upplever mellanmålet och om de kan se att de lär sig något. 

Jag kommer genomföra grupp intervjuer. Det innebär att jag och ca 3-4 barn kommer sitta 

tillsammans och diskutera kring några frågor. Tanken är att de ska kunna stötta varandra och hjälpa 

till att bidra med så mycket olika tankar som möjligt kring mellanmålet. Jag kommer spela in 

samtalet för att få med allt som sägs. 

I uppsatsens resultatbeskrivning kommer barnen få ett fingerat namn, det vill säga, ett påhittat namn 

i studien. Det innebär att ingen som läser studien kommer kunna härleda vem som sagt eller gjort 

vad. 

Intervjuerna kommer inte användas i något annat syfte än det som jag angett. 

Intervjuerna kommer efter godkännande från er att genomföras under januari och februari 2017. Har 

du frågor om undersökningen så tveka inte att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar 

Marie Karlsson 

073-XX XX XXX 

 

    Ja, mitt barn får delta på intervju. 

Målsmans underskrift:__________________________________________________ 

 

Ja, jag vill delta på intervju. 

 Elevens undersskrift:____________________________________________________ 
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Bilaga 8 

Enkät undersökning åk 3 mellanmålet. 

Vilka har du pratat med under mellanmålet? 

1.Kompisar?  Ja  Nej 

Vad pratade ni om? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Någon lärare? Ja  Nej 

Vad pratade ni om? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Någon annan vuxen? Ja  Nej  Vem?____________________________ 

    

Vad pratade ni om? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Något annat barn? Ja  Nej  Vem?_____________________________ 

Vad pratade ni om? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 9 
Intervju-guide. Elever. 

 

1. Vad gör ni på mellanmålet? 

2. Vad är bra med mellanmålet? (omsorg, vänta, regler, tillrättavisningar, samtal, 

identitet, kunskap, samvaro) 

3. Vad är dåligt/ mindre bra med mellanmålet? (omsorg, vänta, regler, tillrättavisningar, 

samtal, identitet, kunskap, samvaro) 

4. Varför finns mellanmålet? Syfte? 

5. Vilka pratar ni med när ni äter mellanmål? 

6. Vad brukar ni prata om? 

7. Lär man sig något när man äter mellanmål? Vad? 

8. Något som är viktigt tycker ni med mellanmålet som jag behöver veta? 
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Bilaga 10 
Intervju-guide. Pedagoger. 

 

1. Beskriv hur mellanmålet fungerar/ vad händer? 

2. Vad gör ni på mellanmålet? 

3. Vad är bra med mellanmålet? (omsorg, vänta, regler, tillrättavisningar, samtal, identitet, kunskap, 

samvaro) 

4. Vad är dåligt/ mindre bra med mellanmålet? (omsorg, vänta, regler, tillrättavisningar, samtal, 

identitet, kunskap, samvaro) 

5. Vad är syftet med mellanmålet? 

6. Lär man sig något när man äter mellanmål? Vad? 

7. Hur tänker ni som pedagoger kring lärandet?  

8. Pratar ni om det på tex planeringar? Skriver ni planeringar kring mellanmålet? 

9. Är det något mer du vill berätta som jag glömt att fråga om? 

 

 


