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Teknik i fritidshem –
mellan omsorg och 

utbildning 
Jonas Hallström, Magnus Jansson, Maria Simonsson & Per Gyberg 

Sammanfattning 
En stor andel svenska barn mellan sex och nio år gamla går efter skolan 
till ”fritids”. Fritidshem kännetecknas av både utbildning och omsorg, 
och därmed av både formella och informella aktiviteter. På senare år 
har verksamheten blivit mer och mer influerad av skolan och numera 
finns ett eget kapitel för fritidshem i den nationella läroplanen för 
grundskolan. Fritidshemmen genomgår därför en förändring som 
kommer att medföra att mer formella aktiviteter införs, exempelvis 
inom teknik, samtidigt som praktiskt taget ingen forskning har gjorts 
på detta. Syftet med det här kapitlet är att presentera några resultat 
från en pågående forskningsstudie om teknikens roll i aktiviteter på fri-
tidshem. Observationerna fokuserade på de dagliga aktiviteterna på 
fritidshemmen där teknik hade en central roll. Vi använder begreppet 
gränsobjekt för att analysera teknik i aktiviteterna. Resultaten visar att 
det är en speciell sorts teknikundervisning som uppstår i fritidshem, på 
gränsen mellan den informella och formella verksamheten: från det in-
formella lekrelaterade byggandet med Lego och träklotsar till den mer 
formella datorundervisningen. I dessa aktiviteter finns ett tydligt fri-
tidsinslag, framför allt i form av ett fritt val av teknik och vad man vill 
lära sig. Det faktum att barn kan välja fritt pekar inte bara på att teknik 
i fritidshem är ett gränsobjekt med en stor tolkningsflexibilitet, utan 
också att teknikundervisning i fritidshem skulle kunna vara en lustfylld 
och effektiv väg till teknisk allmänbildning. 

 
En stor andel svenska barn mellan sex och nio år gamla går efter skolan till ”fri-
tids”, eller fritidshem, som ligger i anslutning till skolan och där de deltar i akti-
viteter tills deras föräldrar slutat arbeta eller studera för dagen. Fritidshemmet är 
en del av skolsystemet, även om det är frivilligt för barn att delta (SFS 2010:800). 
Fritidshem kännetecknas därmed av både utbildning och omsorg, och därmed av 
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både formella och informella aktiviteter. Hjalmarsson och Löfdahl (2014) beskri-
ver också fritidshemmet som en unik omsorgsarena där barn bland annat kan 
utveckla sin omsorgskompetens och där deras egna omsorgshandlingar blir bety-
delsefulla. På senare år har verksamheten blivit mer och mer influerad av skolan 
och numera finns ett eget kapitel för fritidshem i den nationella läroplanen för 
grundskolan (Skolverket, 2016, kap. 4). Fritidshemmen genomgår därför just nu 
en förändring som kommer att medföra att mer formella aktiviteter införs, exem-
pelvis inom teknik, samtidigt som praktiskt taget ingen forskning har gjorts på 
detta.  

Syftet med det här kapitlet är att presentera några resultat från en pågående 
forskningsstudie om teknikens roll i aktiviteter på fritidshem.2 Vi ställer följande 
forskningsfrågor: Vilken roll och betydelse har teknik i aktiviteterna? Hur agerar 
barn och fritidslärare i förhållande till tekniken och sammanhanget där aktivite-
terna utspelas? Inom teknikundervisning är sammanhanget avgörande för för-
ståelsen av vad en enskild aktivitet representerar. Därför kan en studie av fritids-
hemmet som en institution mellan skola och fritid ge ny kunskap, inte bara om 
fritidshemmen utan också om teknikundervisning mer allmänt (Björkholm, 
2015; de Vries, 2005). 

Resultaten bygger på fältarbete som gjorts på tre svenska fritidshem. Stu-
dien har gjorts genom både öppna och fokuserade observationer. Observation-
erna fokuserade på de dagliga aktiviteterna på fritidshemmen, speciellt aktivite-
ter där lek och problemlösning med hjälp av teknik hade en central roll. De tre 
fritidshemmen skilde sig åt, både ur ett socio-ekonomiskt och ett geografiskt per-
spektiv. Tanken var att få en variation mellan storstad, småstad och landsbygd 
(se Charmaz, 2014). 

Tidigare forskning om informell och fritidsorienterad teknik 
Det finns ganska mycket internationell forskning om informell undervisning i 
teknik inom förskolor och skolor, där slutsatsen är att teknik går att lära sig ge-
nom olika typer av lek (Milne, 2013; Parker-Rees, 1997; Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003; Turja et al., 2009). Forskning om informell teknikun-
dervisning utanför skolmiljön är däremot sällsynt (Spicer, 2018). Hantson och 
van de Velde (2011) studerade dock belgiska ungdomsorganisationer där fors-
karna gjorde en intervention med designspel för att utveckla ungdomarnas tek-
niska allmänbildning. Forskarnas slutsats var att interventionen fungerade bra 
men att de informella spelaspekterna lätt hamnade i skymundan av den formella, 
undervisningsinriktade delen. 

                                                 
2 Den data som studien bygger på har också utgjort underlag för Jansson et al. (2016). 
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Även om det alltså internationellt sett finns en del forskning på liknande fö-
reteelser som aktiviteterna på svenska fritidshem, är fritidshemmen samtidigt 
unika i sin närhet till skolan och blandningen av formella och informella situat-
ioner och aktiviteter. De senaste tio årens forskning om fritidshem i Sverige be-
skrivs av Falkner och Ludvigsson (2016) som att ha varit begränsad till tre hu-
vudsakliga områden: fritidshemmens historiska utveckling, införlivandet av dem 
i utbildningssystemet och slutligen det som Haglund (2009) beskriver som en 
övergång från en omsorgsdiskurs till en kunskapsdiskurs på fritidshemmen.  

Endast ett fåtal studier har fokuserat på vad som görs i aktiviteterna på fri-
tidshemmen. Hjalmarsson och Löfdahl (2015) studerade barnens datorspelande 
då de också tränades i att hantera olika sociala erfarenheter, i motsats till mer 
resultatorienterad undervisning i skolorna. Kane, Ljusberg och Larsson (2013) 
anser att det finns en risk för att lärarna rutinmässigt erbjuder tid för legobyg-
gande och andra aktiviteter istället för att fundera över lekens syfte. Sammanfatt-
ningsvis verkar införandet av teknik i fritidshemmens verksamhet till stor del 
ligga inom informella, omsorgsorienterade aktiviteter (Jensen, 2011). 

Teknik i fritidshem som gränsobjekt 
I den här studien använder vi begreppet ”gränsobjekt” (boundary object) som ett 
sätt att tolka de aktiviteter vi observerat och för att förstå vad teknik och tekni-
kens roll är i aktiviteterna på fritidshemmen.  

Gränsobjekt kan definieras som olika material som används i fritidshem 
som exempelvis Lego eller klotsar. Men det är just genom användningen i lek eller 
problemlösning som de blir en del av tekniska aktiviteter som kan tolkas på olika 
sätt och därför sätter igång vissa handlingar. För att ytterligare illustrera begrep-
pet gränsobjekt tar vi här ett vardagligt exempel utanför fritidshem: en kundvagn 
i en matvarubutik. Även om användningen i det här fallet kan verka uppenbar – 
att transportera den inhandlade maten – kan kundvagnen också vara ett gräns-
objekt när ett barn som sitter i den låtsas som om vagnen är en bil som i hög fart 
jagas av dinosaurier. Även om de två sätten att använda vagnen kommer från väl-
digt olika sociala världar, samverkar de faktiskt omkring minst en ”egenskap”. I 
det här fallet är egenskapen att kundvagnen går att sitta i och kan röra sig. Det är 
denna egenskap som gör objektet till ett gränsobjekt, med flexibilitet för olika 
tolkningar av hur det ska användas (Star, 2010; Star & Griesemer, 1989). 

Teknik i fritidshemsaktiviteter – tre exempel 
I alla de aktiviteter vi beskriver nedan finns det ett tydligt fritidsinslag, framför 
allt i form av ett fritt val av teknik och vad man vill lära sig (Kane et al., 2013). 
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Studien har genomförts genom att en av forskarna har observerat teknikaktivite-
ter på tre olika fritidshem, och fört fältanteckningar som dokumentation (Rob-
son, 2011). Genom analysen av fältanteckningarna skapades teman med anknyt-
ning till olika slags teknik i fritidshem, och hur dessa fungerar som gränsobjekt 
(Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 1990). Det faktum att barn kan välja vad de 
vill att tekniken ska vara och vad de ska lära sig pekar på att teknik i fritidshem 
som helhet är ett ”gränsobjekt” med en stor tolkningsflexibilitet (Star & Griese-
mer, 1989; Bijker, 1995). Denna frihet och flexibilitet för tolkning begränsas av 
olika faktorer, till exempel fritidslärarnas förmåga och vilja att ”styra upp” akti-
viteter samt  genusstrukturer. Samtidigt är det vid objektets gräns som pojkars 
och flickors sociala världar kan mötas och de kan dela erfarenhet av tekniken och 
få en grundläggande teknisk allmänbildning. 
 

Byggande och konstruktion 
Resultaten från vår studie visar att aktiviteter där teknik ingår ofta förekommer i 
barnens informella fria lek, där de bygger eller gör olika slags konstruktioner med 
Lego eller träklotsar. Det byggmaterial de använder och vad de bygger begränsas 
naturligt av tillgängligt material på fritidshemmet, men Lego och olika slags trä- 
eller plastklotsar finns generellt på fritidshem i hela landet. Eftersom tiden för lek 
betraktas som ”fri” (från vuxnas deltagande) – den kan ses som en fortsättning 
på liknande förskoleaktiviteter som de flesta barn har deltagit i som yngre (Hall-
ström et al., 2015) – håller pedagogerna en låg profil, och de ingriper bara när de 
är tvungna eller ombeds göra det. Följande fältanteckning visar en informell ak-
tivitet med legobitar: 

Min tanke var att observera och lyssna efter vad pojkarna sa till 
varandra och hur pedagogerna handlade kring legobyggandet. 
Dock pratade inte pojkarna utan var fullt sysselsatta med sina 
konstruktioner. Pedagogerna var heller inte närvarande i gruppen 
av byggande pojkar. En flicka som jag pratat med tidigare under 
mellanmålet, Anna, kom nu fram till mig där jag satt med poj-
karna. Anna satte sig nära mig och tittade på, hon sa sedan att 
hon också skulle bygga med Lego. Flickan fick sedan följe av ännu 
en flicka som också valde att bygga med Lego. […] Inget av bar-
nen kommenterade varandras byggen och det var endast Anna 
som hela tiden visade mig vad hon byggde. Anna hade valt att an-
vända en legoplatta att bygga på och på plattan hade hon valt att 
bygga en omgärdad parkbänk. På parkbänken satt två legofigurer 
och bredvid stod ytterligare en legofigur. Anna berättade om figu-
rerna på parkbänken och sa att en av dem var en flicka och den 
andra var en pojke. Jag frågade om vad den figur som stod bred-
vid var för något. Anna svarade att det var en parkvakt, ”en som 
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vaktar så att inget kommer bort”. Jag frågade en av pojkarna 
närmast mig vad han skulle bygga. Han svarade att han gjorde en 
”vapenmaskin”. Anna sa att legoflickan måste ha hår och sträckte 
sig åter mellan de fem pojkarna och började leta efter ett hår till 
figuren. Anna tog sedan upp ett brunt hår och satte det på flickfi-
guren (Utdrag ur fältanteckningar, 9 oktober 2015). 

Exemplet ovan åskådliggör hur flickorna inspireras av pojkarnas lek med Lego, 
och de plockar upp några legobitar från den redan pågående byggaktiviteten. 
Legomaterialet ger stora möjligheter till design, byggande och problemlösning, 
med oändliga kombinationer av former och färger, och ”byggprodukterna” an-
vänds ofta i lekaktiviteter. 

I den här leken ger alltså eleverna innebörd åt sina legokonstruktioner, och 
de åtföljs ofta av berättelser och namn. I exemplet ovan kan vi se två typer av 
berättande stilar; flickans berättelse baseras på saker som rör relationerna mellan 
legofigurerna, medan pojkens berättelse är mer beskrivande och informativ. 
Dessa berättandestilar kan kopplas till genusaspekter. I legobyggandet i den fria 
leken märks en genusrelaterad användning av teknik, där flickor uttrycker in-
tresse för relationer, känslor – och utseende (hår) – och pojkar för vapenkon-
struktioner. Teknik som gränsobjekt ger därmed möjlighet till olika sociala värl-
dar beroende på om du är pojke eller flicka, och de använder därför olika legobitar 
och konstruktioner för att uttrycka dessa olika innebörder i leken (Star & Griese-
mer, 1989). 

I nedanstående fältanteckningar är fritidslärarna mer aktiva i att stödja bar-
nens byggande med träklotsar, även om genus fortfarande spelar en betydande 
roll i och med att bara pojkar deltar och de bygger byggnader, ett järnvägsspår 
och en bro: 

Efter mellanmålet gick jag tillbaka till avdelningen. På golvet i 
hallen satt nu fyra pojkar och byggde med kapla.3 Framför sig 
hade de två stora plastbackar vilka enligt Kicki [fritidslärare] in-
nehöll cirka 2000 kaplastavar. Jag satte mig ner med dem och 
lyssnade till barnens samspel i byggandet av olika byggnader. 
Pojkarna byggde under stor tystnad, medan både barn och vuxna 
försiktigt kom och gick förbi dem. Pojkarna byggde olika byggna-
der, hus och öppna och tillslutna pagoder. En av pojkarna tittade 
på de olika byggnaderna och sa att han skulle göra en järnväg 
mellan dessa. Själv hade han byggt ett hus men tyckte nog att en 
järnväg var något han ville bygga. Kicki kom förbi och ställde 
olika frågor kring de olika byggena, exempelvis vad de olika bygg-
naderna skulle bli, varför en järnväg? Pojken som byggde spår 

                                                 
3 Kapla eller kaplastavar är smala byggstavar eller träklotsar i trä – ofta av märket Kapla 
– som finns på många svenska förskolor och fritidshem. 
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svarade att han ville att de olika byggnaderna skulle kopplas sam-
man med en järnväg. […] 

Vid ett tredje bord satt en pojke och byggde valvbro i trä. Materi-
alet innehöll en komplett uppsättning av olika färdiga bitar samt 
ett stöd för att bygga själva valvet. Det såg ut att vara cirka ett 
trettiotal olika bitar till valvbron framför pojken. Två pedagoger 
stod runt bordet där de lät pojken själv få försöka, men försiktigt 
stötta honom i hur han kunde tänka kring att komma vidare för att 
få till valvet samt att få konstruktionen att bära. Till sist klurade 
han ut hur han skulle använda den stöttande bågen för att få till 
valvet och vilka bitar som skulle kunna passa in i konstruktionen 
(Utdrag ur fältanteckningar, 6 november 2015). 

I fältanteckningarna ovan finns ett tydligare fokus på teknikundervisning när fri-
tidslärarna stöttar, det vill säga att de förändrar den informella aktiviteten till en 
mer formell undervisningssituation genom att gå in och ställa frågor och ge för-
slag. Det här utdraget visar alltså att teknik som gränsobjekt – i detta fall kaplas-
tavar för att bygga olika tekniska konstruktioner – kan kombinera sociala världar 
av lek med sociala världar av formellt lärande (Star & Griesemer, 1989), men 
också att det beror på fritidslärarnas vilja att aktivt gå in i leken. 
 

Datorer och surfplattor 
Teknik kan också ses i mer formella undervisningsmiljöer inom fritidshem, där 
barnen lär sig hur de ska använda digitala verktyg som datorer och surfplattor. 
Det finns ofta en koppling mellan de informella och formella miljöerna genom att 
barnen exempelvis använder surfplattor för att filma sina konstruktioner med 
träklotsar, eller att titta på Youtube-klipp av sådana konstruktioner och diskutera 
deras hållfasthet. I följande fältanteckningar är barnen upptagna i en formell 
undervisningssituation. De provar mycket grundläggande moment på en bärbar 
dator med stöd av en fritidslärare, i ett klassrum där de tidigare samma dag haft 
skolundervisning: 

Flertalet elever i klassrummet räckte nu upp handen och ropade 
att de inte hade hittat knapparna, ett fåtal av eleverna hade nu fått 
upp inloggningsmenyn. Karl [fritidslärare] gick nu runt i klass-
rummet och hjälpte eleverna och sa samtidigt att det kanske inte 
var så lätt då alla inte kände igen alla bokstäver [det var tredje 
veckan i första klass]. Det tog ett tag att hjälpa alla elever att 
öppna inloggningsmenyn. […] 

Ett flertal av barnen hade nu kommit in på spelsajten och provade 
olika spel. Karl gick runt i klassrummet och hjälpte de elever som 
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räckte upp handen. Andra elever ropade till varandra ”skitbra 
spel ska visa dig”. Fler elever verkade nu ha problem. Karl frå-
gade en pojke ”vad gjorde du, vilken knapp har du tryckt på”. 
Karl sa till eleverna att han bara ”går till Stefan först, kommer 
när ni räcker upp händerna”. En pojke i hörnet av klassrummet 
satt länge med handen upp, sa sedan till Karl att Karl inte kom till 
honom. Andra elever i klassrummet fortsatte ropa till varandra 
”det här har jag spelat hemma”. Karl kom förbi mig och sa att 
eleverna inte är datorvana: ”De spelar bara på Ipad hemma, det 
blir ju inte samma sak. De vet inte hur man gör med knappar och 
musen” (Utdrag ur fältanteckningar, 31 augusti 2015). 

Även om den här situationen är formell visar det mycket grundläggande innehål-
let, och även hur fritidsläraren och barnen hanterar detta, att det ändå inte är en 
skolsituation. Barnens frihet att välja, till exempel när de får tillgång till internet-
spel, är något som är typiskt för fritidshem och ger situationen en informell prä-
gel. Å andra sidan kan fokus på bärbara datorer ses som åtminstone ett försök att 
införa en mer formell aspekt på datorundervisning eftersom målsättningen är att 
lära sig att använda mer etablerad teknik där det finns större möjligheter till for-
mella aktiviteter, till exempel att skriva dokument. Den bärbara datorns förmåga 
att kombinera de sociala världarna av informellt och formellt lärande och att sätta 
igång olika handlingar från lärarens och barnens sida är avgörande här (Star & 
Griesemer, 1989). 

Avslutande diskussion 
I undervisningssammanhang används ibland objekt på liknande sätt för inlärning 
som kundvagnen i det inledande exemplet för att handla mat – med flexibilitet 
för olika tolkningar. Fritidshemmets speciella miljö erbjuder objekt och aktivite-
ter relaterade till både fritid, lek och lärande (spel, Lego, leksaker). Det innebär 
att de möjliga handlingarna är mycket mer varierade i den meningen att de inte 
nödvändigtvis är relaterade till undervisning och lärande. Det finns alltså möjlig-
het för barnen att använda teknik på olika sätt i olika sammanhang – och att 
också använda den utan något annat syfte än för fritidsändamål, rekreation eller 
omsorg om det egna välbefinnandet. 

Resultaten från den här studien pekar på en mycket viktig egenskap hos tek-
niken, nämligen dess tolkningsflexibilitet. Som påpekas av Lewis och Zuga, ligger 
det i ”teknikens själva natur” att det finns en ”mängd roller och syften som tek-
nikaktiviteter kan användas för” (Lewis & Zuga, 2005, s. 6, vår översättning). Vi 
skulle då kunna säga att det finns en speciell teknikundervisning som uppstår i 
fritidshemssammanhang – i skärningspunkten mellan omsorg och utbildning, 
det informella och det formella – som sträcker sig från det informella lekrelate-
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rade byggandet med Lego och träklotsar till den mer formella datorundervis-
ningen. Som vi framhåller i avsnittet om tidigare forskning så kan naturligtvis 
leken i sig själv ses som ett sorts lärande. Som sådant kan möjligheten till lärande 
från fritidshemmets aktiviteter överföras till andra undervisningsmiljöer där lek 
förekommer, till exempel förskolor, fritidsklubbar och ungdomsorganisationer. 
En lek som också är stöttad av fritidslärare skulle kunna utnyttja styrkan i både 
det informella och formella lärandet, och därmed lyfta fram teknikundervisning 
i fritidshem som en lustfylld och effektiv väg till teknisk allmänbildning. 
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