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Förord 

 
För åtta veckor sedan började vi skriva vårt examensarbete, men det visade sig bli en kamp att skriva 

en bra uppsats. Denna uppsats är resultatet av vår långa process. Uppsatsen rymmer dock inte alla de 

långa samtal och anteckningar har vi gjort. Det hårda arbetet vi genomfört axel mot axel, med trötthet 

och sorg efter varje misslyckat försök, och med glädje och hopp för goda resultat. 

 

Detta examensarbete fokuserar på att bidra till bättre förståelse för hur insyn i elevernas intressen kan 

användas som en utgångspunkt för arbetet med verksamhetens lärandemål. Vi har inte funnit så mycket 

litteratur eller forskning i det här ämnet och tyckte därför att det var särskilt intressant. Arbetet har 

bestått av att samla in olika typer av material såsom observationer, samtal och fokusgruppsdiskussioner 

till vår uppsats. Vi lärde oss att definiera ett fall med två olika metoder, genomföra undersökningen, 

organisera och genomföra fokusgruppsdiskussion för att presentera ett resultat för att nå 

utbildningsnämndens strikta krav. Vi organiserade och bearbetade det insamlade materialet för att 

resultatet skulle kunna bidra till den befintliga litteraturen i ämnet. 

 

Ett varmt tack till vår handledare Anneli Hansson för hennes utmärkta vägledning och stöd under 

denna process. Speciellt tackar vi alla pedagoger och elever på de skolor som vi besökt, utan deras 

medverkan hade vi inte kunnat skriva den uppsatsen. 

 

Slutligen, tack till er läsare, Om du läser den här raden efter de andra, har du åtminstone läst en sida i 

vårt examensarbete. Tack så mycket! 

 

 

 

Sundsvall, juni 2018. 

 

Aleksandra Källden & Kaberi Basu 



 

 

Abstrakt 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka intressen det finns bland elever på fritidshem och 

pedagogernas resonemang kring dessa, samt vilka pedagogiska möjligheter de uppfattas erbjuda i 

verksamheten utifrån elevernas intressen på fritidshemmet. Studien är kvalitativ och baseras på inspiration 

av en fallstudiemetod. Undersökningen har genomförts i form av observationer och samtal med elever samt 

pedagoger och genom att ha fokusgruppsdiskussion med pedagoger. Studiens frågeställningar formulerade 

vi med utgångspunkt från det insamlade materialet från våra observationer och samtal med eleverna. 

Resultatet har analyserats med ett tolknings tillvägagångssätt. Resultatet visar att pedagogerna har svårt att 

upptäcka pedagogiska möjligheter utifrån elevernas intressen. Orsaken till de svårigheterna grundas i de ofta 

begränsade förutsättningar och att arbetet har sin utgångspunkt utifrån vuxnas perspektiv mer än barnens, 

på fritidshemmet. Detta synliggjordes genom att olika tema i analysarbete. Dessa teman är: “Elever 

tillsammans gör nya upptäck dagligen”, “Elever söker stimulans”, “Läraraktiv hållning till elevernas 

intressen och behov”, “Lärarinväntande hållning till elevers initiativ”, “Svårigheter att upptäcka och realisera 

de pedagogiska möjligheterna utifrån elevernas intressen”. Resultatet visar också att om läraren är lyhörd, 

nyfiken och visar viljan att närma sig elevernas närvaro kan det påverka upptäck av nya pedagogiska 

möjligheter som tidigare varit osynliga. 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, barnperspektiv, elevens intressen, fritidshem, pedagogers bemötande, pedagogiska 

möjligheter, praktikgemenskap, verksamheten, vuxnas perspektiv. 
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Introduktion 

 
Inledning 

Varje fritidshemsverksamhet i Sverige styrs av en gemensam läroplan. Fritidsgrupperna betraktas som unika 

då de består av enskilda individer där behov och intressen skiljer sig mellan olika grupper. Vardagspraktik 

på de flesta fritidshem har vi erfarenhet från, både från arbetslivet och vår VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) som har någon likadan struktur. Eleverna slutar skolan har en kort samling för att pricka av de 

barnen som går hem, sedan utevistelse, mellanmål, fri lek eller planerat aktivitet. Veckans innehåll kan bland 

annat vara fritidsgympa, skapande, dans eller film. De flesta fritidshem har fyllt veckoschema med 

vuxenstyrda aktiviteter. Ibland upplevde vi att vissa aktiviteter fanns där för att bara synas för andra vuxna 

det vill säga föräldrar, eller rektorer. Några planerade aktiviteter bestämdes kort innan barnen skulle komma 

till fritids. Andra hade mer utvecklat syfte eller var en ren rutin. Men även om det var fri lek, utevistelse, inte 

välplanerat besök i gymnastiksalen kan lärare välja att se det som att barnen väljer att göra eller inte väljer 

att göra endera av aktiviteterna. För när man närmar sig elevernas verklighet kan man kanske upptäcka en 

mängd av pedagogiska möjligheter. 

Enligt Deweys filosofi: ‘Intresse är alltid ett tecken på en underliggande förmåga’ (2004, s.54). Därför läraren 

behöver vara uppmärksam på vilka förmågor eleverna behöver träna och utifrån de behoven skapa 

pedagogiska möjligheter: 

‘Därför är det av största vikt för läraren att ständigt och uppmärksamt hålla ett öga på vad som intresserar barnen. 

Jag tror att dessa intressen ska ses som en mätare på vilken utveckling nivå barnet har nått. Jag tror att de 

förutsäger vilket stadium barnet är på väg in. Jag tror att en vuxen bara genom en ständig och inkännande 

observation av barns intressen kan ta del av barnens liv och se vad de är mogna för och vilket material de bäst kan 

arbeta med’ (Dewey, 2004, s.54). 

Enligt Nationalencyklopedin (Ne.se) innebär begreppet ‘intressen’ att tillgodose önskningar och behov. 

Uttrycket elevers intressen sammanflätar barnens hobby med ett ämne eller aktivitet som utgår från barnens 

egen motivation och vilja. Vidare kopplas meningsfull tid till elevernas intressen. Olsson (2010) förklarar 

betydelsen av begreppet meningsfull tid utifrån den analytiska definitionen av begreppen fri tid. Det lyfts 

fram att den fria tiden blir fritid just då denna tiden anses meningsfull. Författaren menar att meningsfull tid 

utgår från oss själva det vill säga när vi känner lust och motivation. Då är aktiviteten intressant och rolig. Fri 

tid anses som en mängd av tid och fritid ses som kvalitetstid. Jensen (2011) definierar framtidens lärande: 

‘Fri tid för barnet betyder i möjligaste mån fria val och aktiviteter som utgår från det egna intresset’ (Jensen, 2011, 

s.143). 

Enligt Jensen (2011) är denna fritiden efter skolan en tid där eleverna har chansen till sitt livslånga lärande. 

Detta är centralt för fritidshemmet och skiljs från det formella lärandet som sker på skoltiden. Lärare på 

fritidshemmet behöver vara medvetna om det informella lärandet och hur eleverna kan utveckla sina olika 

förmågor utifrån egen motivation. Med denna förståelse att det informella lärandet ska utgå från eleverna 

behöver de pedagogiska möjligheterna ha en grund i både de enskilda individers och gruppen där barnens 

intressen ses som utgångspunkt. 
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Eleverna ska tillsammans få möjlighet att utveckla sina kompetenser genom att prova sig fram och göra nya 

upptäckter. Dewey (2004) skriver att bristande hänsyn till elevernas intressen kan resultera att nyfikenhet och 

barnens egna initiativ inte utvecklas. Samtidigt kan en mängd av aktiviteter överstimulera barnen så de inte 

hinner utveckla det som de behöver, sina egna förmågor. 

Denna insyn i vad eleverna väljer för aktiviteter på fritidshemmet och varför, är viktigt för att kunna skapa 

rätta pedagogiska möjligheter menar Dahl (2011). Genom att se närmare på elevernas värld utanför skolan kan 

pedagoger se vilka kunskaper eleverna behöver utveckla. Genom praktikgemenskap söker eleverna 

gemensamt sammanhang där de kan dela med sig av sig sina erfarenheter. Tillsammans kan de då uppleva det 

som de anser är meningsfull. Antologin av Deweys (2004) pedagogik belyser människan som en individ i en 

social omgivning: 

‘Därför måste utbildning börja med en psykologisk insikt om barnets kapacitet, intressen och vanor. Den måste 

styras på varje punkt av hänsyn till dessa överväganden. Dessa talanger, intressen och vanor måste hela tiden 

tolkas, vi måste veta vad de betyder. De måste översättas till sina sociala motsvarigheter-till vad de förmår när det 

gäller samhällelig nytta’ (Dewey, 2004, s.48). 

Samhället består av individer och man kan inte skilja individer från det sociala sammanhanget eftersom 

människan ofta är en del av en gemenskap, och individen formas efter den. Enligt denna syn behöver 

läraren alltid ta hänsyn till både psykologisk och social process då individens utveckling ska stimuleras 

utifrån den potential och begåvning som redan finns hos personen. Eleven behöver känna till sig själv och 

sin fulla kapacitet. De egenskaperna återspeglas vidare i de sociala handlingarna. Skolan är elevernas liv, 

nutid där olika individer möter varandra och läraren tillhör till det sociala livet, inte för att forma barnen 

till ett visst ideal utan för att leda dem till utveckling, enligt Dewey (2004). 

I vår studie vill vi uppmärksamma det som eleverna väljer att sysselsätta sig med på fritidshemmet samt 

möjligheten att utveckla de olika intressena till lärande Enligt skolverkets allmännas råd (2014) ska 

fritidshemmet ‘främja elevernas intressen’(s.10) och ‘...stimulera till lärandet och utveckling’(s.10). Fokus ligger 

på att bidra till bättre förståelse av hur insyn i elevernas intressen kan användas som en utgångspunkt för 

arbetet med verksamhetens lärandemål. Uppdraget i praktiken definieras av skolverkets allmänna råd 

(2014): 

‘Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och mellan 

eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och 

skapande arbete. I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och 

situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 

inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och att 

skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande’ (s. 14). 

Pihlgren (2012) menar att fritidslärarens roll är att fånga elevernas intressen och förvandla de till kunskap. 

Författaren lyfter fram att många av de planerade aktiviteter grundas av tradition istället av 

lärandeinnehåll. 



7 

 

 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 
Fritidshemmets verksamhetsuppdrag, från ett fostrande uppdrag till 

undervisande 

Enligt Pihlgren (2011, 2017) började begreppet fritidshem och fritidspedagog användas under 1960-talet. 

Fritidshemmets uppgift var att i en hemliknande miljö ge barnen tillfälle till läxläsning, stimulera till fritt 

skapande och husliga sysslor. De som arbetade på fritidshemmet ansvarade ofta bland annat för barnens 

avkoppling och måltid. Tanken var att barnen skulle fostras till plikttrogna, arbetsamma och flitiga 

medborgare (Johansson 1986; Pihlgren & Rohlin 2011; Rohlin 2012; Ankerstjerne 2015). Den skolfria tiden 

har varit komplex att definiera menar Rohlin (2012). Förändringen av fritidshemmet återspeglas i 

samhällets utveckling. Fritidshemmets historia består av etablering av arbetsstugor, omsorg och 

fostransuppdraget. Det har ansetts vara en komplettering av hemmet och vidare komplettering av skolan. 

Fritidshemmets identitet är beroende av de aktörer och förutsättningar kring verksamheten. Uppdragets 

förändring skiftar mellan de olika behov som funnits genom tiderna. Vid 1970-talet var det tillsynsbehovet 

som var huvuduppdraget på fritidshemmet. Calendar (1999) beskriver att vid mitten av 70-talet skulle 

fritidshemmets verksamhet vara länkad till fritidens olika arenor såsom fria aktiviteter i den samlade 

skoldagen samt föreningsaktiviteter utanför den obligatoriska skoldagen. 

Med utgångspunkt i den nya pedagogisk forskning och skolreformer kom målet att effektivisera skolans 

resurser. I början av 1990-talet kom förändringar som innebar att skolan och fritidshemmet skulle komma 

att ses utifrån ett helhetsperspektiv. Fritidshemmet skulle vara en pedagogisk verksamhet där eleverna 

skulle få möjlighet att utveckla sina olika kompetenser. Integration av fritidshemmet och skolan resulterade 

i att begreppet undervisning introducerades på fritidshemmen. Fritidshemmet och fritidspedagogen skulle 

komplettera skolan och förskoleklass genom att erbjuda, utveckla och samordna innehållet i barnens fritid 

(R. Svensson 1981; Calendar 1999). Den fritidspedagogiska verksamheten fick en plats i läroplanen (Lpo 94) 

för det obligatoriska skolväsendet. Året 2010 beslutades att kommunen skulle ansvara för utbildning på 

fritidshemmet (SFS 2010:800, 14 kap. § 3). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 blev vidare reviderat 2016 där fritidshemmet nu har ett eget kapitel. 

Rohlin (2011) menar att de dagliga aktiviteter, samspel med andra och lek ska kopplas till det livslånga 

lärandet. Detta lärande ska också gynna det traditionella lärandet på skoltiden. Rohlin betonar också att 

detta uppdraget om undervisning på fritidshemmet ska innehålla meningsfull fritidstid för eleverna. 

Utgångspunkten med lärande på fritidshemmet innebär att utgå utifrån det som ligger nära elever och 

deras erfarenheter för att kunna skapa betydelse i deras utveckling: 

‘Å ena sidan förväntas alltså fritidshemmet komplettera skolan såväl- som innehållsmässig, å andra sidan riktas 

uppdrag mot olika delar av barnens närmiljö. ‘Meningsfull fritid’ är således kopplad till det barnet delvis redan 

känner igen. Metoden handlar om att för barnets del gå från det kända till det okända. Om den ‘meningsfulla 

fritiden’ gäller också, att det man gör man tillsammans med andra’ (Rohlin, 2012, s.184). 

Samtidig menar Rohlin att det är individen som ska utvecklas i den sociala sammanhang. Genom olika 

uttrycksformer ska barnet kunna utforska sin värld genom att lärarna skapar de pedagogiska möjligheter 

och utgår från varje individs intressen och behov. 

Med denna historiska bakgrund vill vi belysa dagens fritidsverksamhet där den starka traditionella delen 

av uppdraget är fortfarande närvarande. Den traditionella tillsammans med det nya krav på undervisning 
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synliggörs att fritidshemmets uppdrag har ett komplext innehåll där den fria lek, fria tid, omsorg men 

också lärande, kvalité´ och måluppfyllelse ingår. 

 
Fritidspedagogernas förändrade roll i verksamheten 

Föreställning om begreppet pedagogisk verksamhet på fritidshem belyses i Hansens (1999). Hansen 

definierar att om verksamheten ska vara pedagogisk ska den vuxna inte ta ansvar över alla beslut men 

istället ska den vuxna använda sin kunskap och erfarenhet om barn och deras utveckling för att låta barnet 

ta initiativet och sedan leda upp och följa upp på det som sker enligt barnets initiativ. Att fritidspedagoger 

ska uppmuntra barnen att fatta egna beslut, som ibland är fel, betraktas som en del av lärandet Klerfelt 

(1999). I det sammanhanget rekommenderar Broström (2015) att fritidspedagogerna ska utforma en 

lärandemiljö som ger barnen kunskaper och färdigheter. En lärandemiljö där de får möjligheten att 

samspela med sina kamrater och träna de sociala kompetenser och olika förmågor genom nya utmaningar. 

En sådan miljö erbjuder stora möjligheter för lärande där barnen får tillfälle att göra nya upptäckter. Han 

skriver vidare att å ena sidan ska fritidshem innebära frihet från skola men å andra sidan en socialt lärande 

och utvecklingsmiljö. Fritidspedagogerna kan öka elevernas lärande i fritidsverksamheten genom att 

formulera ett pedagogiskt innehåll som stämmer överens med elevernas intresse. Samtidigt som vuxna 

måste utmana och öppna för nya perspektiv som både fångar in skolans innehåll och den kommersiella 

omvärlden som eleverna befinner sig i. Broström anger också att i en målinriktad verksamhet, där eleverna 

själva är verksamma genom att undersöka och experimentera, ges de möjlighet att subjektivt tillägna sig 

omvärldens förhållanden och fenomen. Genom väglett deltagande kan pedagoger erbjuda nya horisonter 

och perspektiv som ger stöd till eleverna att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter (Broström, 2015). 

Fritidspedagogernas uppgift är också att ge barnen omsorg, stöd och stimulans. De har en viktig roll som 

förebilder (Urberg 1996; Pihlgren 2017). Det innebär att deras förhållningssätt kommer till uttryck i det 

sociala samspelet, som i sin tur påverkar klimatet och atmosfären i gruppen. Deras agerande framstår 

snarast som sociala modeller som barnen tar intryck av och försöker efterlikna (Pihlgren 2017). Juhls (2015) 

analys utifrån sitt forskningsprojekt visar att för att stärka och stödja elevernas deltagande och gemenskap 

måste man kunna utforska elevernas perspektiv för att förstå vad som sker mellan dem inombords och på 

detta sätt komma fram till vad man som pedagog kan bidra med och stötta deras intresse och samspel. Ett 

sätt att göra det möjligt på är: 

“Att skapa kunskap om konkreta barns samspel och att arbeta med detta, innebär undersökande skapande, 

improviserande, värderande och generaliserande aspekter. Man måste kunna följa barnen och utforska deras 

samspel, agerande- och deras intresse och svårigheter” (Højholt, 2015, s.42). 

Jönsson och Kovac (2013) fann i deras forskning att det informella lärandet mestadels sker i 

fritidshemsverksamheten utifrån elevernas egna intressen. De citerar Jensen (2011) som hävdar att 

informellt lärande bygger på fritid det vill säga ett lärande baserat på barnen själva och deras intressen. 

Deras forskning visar att elevernas röst är väldigt viktig för pedagogerna och att detta påverkar hur 

fritidshemmets verksamhet ser ut. De anser att eleverna kan delta och bestämma men att det är 

pedagogerna som bestämmer ramarna för vad barnen kan eller inte kan göra på sin vistelse på fritids. De 

kom fram till att elevernas intressen “inte togs tillvara”. Kousholt (2015) framhåller en annan synvinkel 

utifrån sina observationer, nämligen att eleverna väljer aktiviteter både efter personliga intressen och 

utifrån vilka andra elever som gärna vill göra något tillsammans med dem. 

Hon skriver vidare att personliga intressen och socialt liv är sammanflätade i elevernas val av aktiviteter. 
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Fritidshem är en stor plats med många möjligheter, men att vuxna är “en bristvara”. 
 

Johansson (2003) skriver om vikten att inta elevernas perspektiv. Utifrån barns perspektiv kan lärarna 

hellre se det som att man: ‘visar sig för barnet’ (s.43). Det som är barnens erfarenhet och det som skapar 

mening i barnets närvaro är enligt henne: 

‘Närhet, tid, en vilja att utsätta sin egen livsvärld och närma sig barnets har framförts som viktiga 

förutsättningar för att förstå barns uttryck för mening’ (Johansson, 2003, s.55). 
 

Johansson belyser att det kan vara krävande och tar tid att kunna förstå barns perspektiv. Läraren behöver 

närma sig barnen på deras villkor. Det handlar om att vilja engagera sig i deras värld och skapa tillit. Det 

finns olika barnsyn som Johansson analyserar i sin studie: ‘Barn som medmänniskor’ (s.48), ‘Vuxna vet bättre’ 

(s.50), ‘Barns intentioner är irrationella’ (s.52). 

 

I arbetet med barn visar studien att lärarna ofta befinner sig mellan de tre olika barnsynerna och detta 

återspeglas i hur lärarna agerar då de bemöter barn. Författaren resonerar att lärarna agerar utifrån sitt 

pedagogiska ansvar. 

Detta innebär att lärarna inte ska skapa kompisrelationer med eleverna. De behöver skapa en relation men 

samtidigt bibehålla sin position som lärare där de ansvarar för elevernas undervisning, omsorg och fostran. 

Barnsynen ‘Barn som medmänniskor’ beskriver Johansson (2003) som att pedagoger försöker skapa sig 

förståelse om hur barnen resonerar genom kommunikation. Lärarna är lyhörda och vill skapa relation där 

eleverna kan påverka sin situation och eleverna känner sig lyssnade på. Genom barnsyn: ‘Vuxna vet bättre’ 

Johansson (2003) resonerar lärarna att deras intentioner är att göra det bästa för barnet. Men lärarna agerar 

utifrån vuxnas syn om vad är bäst för barnen. Här anser lärarna att det inte är viktigt att utgå från barns 

perspektiv. Det är inte nödvändigt att skapa djupare förståelse om barnens livsvärld då lärarna ändå gör 

rätt. ‘Barns intentioner är irrationella’, denna syn vill enligt Johansson (2003) inte beakta barnens perspektiv 

närmare. Den här synen menar Johansson (2003) innebär att barnens perspektiv inte alls är önskvärt och 

inte ska synas alls. Pedagogiskt förhållningssätt är avgörande för att kunna ta hänsyn till elevernas tillvaro 

menar Johansson. Utifrån Johanssons studie behövs det bättre förståelse av barns värld för att läraren ska 

kunna se vad som är meningsfullt för barnet. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) hävdar i sin studie att 

lärarna strävar efter att organisera fritidshemsverksamheten utifrån mål och syfte. Denna studie framför 

att de vuxenstyrda aktiviteterna är oftast bara schemalagda för att visa upp verksamheten. Lärarna ska visa 

att de är professionella och att där pågår väl fungerande verksamhet med lärande i fokus men i själva verket 

arbetet utifrån barns perspektiv har blivit sämre. Lärarna tar inte hänsyn till det som verkligen intresserar 

eleverna. 

Även tidigare forskning av Andersson (2013) belyser att arbetet med målupplevelsen och meningsfull 

fritidstid på fritidshemmet anses vara mindre viktig och inte prioriteras av rektorer och fritidspedagoger. 

Istället blev fostran och tillsyn huvuduppdraget på fritidshemmet. Omsorguppdraget, där huvudsyftet är 

att göra det bästa för barnet utifrån vuxnas perspektiv samt att se att barnen beter sig rätt verkar vara 

viktigare än att främja elevernas intressen. Det framgår från Anderssons studie att bland annat arbetet 

utifrån elevernas intressen och den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet har försämrats de senaste 

åren. Anledningen till detta är enligt studien resursbrist och stora barngrupper. Samtidigt prioriteras det 

att fritidshemmet ska komplettera skolan. Fritidslärares kunskaper används numera unders skoltiden där 

målstyrda aktiviteter står i centrum. De dåliga förutsättningarna resulterar att meningsfull fritids är svårare 

att åstadkomma. Lärare på fritidshem hinner inte att lära känna varje individ och därför arbetet med 

främjandet av elevernas intressen blir lidande. 
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Vidare hävdar Andersson (2013) i sin forskning att fritidspedagoger enbart arbetar informellt och därmed 

inte systematiskt och med utvärdering av verksamheten. Brist på dokumenterat och systematisk reflektion 

över verksamheten och dess innehåll lyfts fram. Studien genomsyras av det faktum att det är inte bara är 

brist på tid men också andra aspekter såsom fritidspedagoger, motviljan att genomföra regelbundna 

utvärderingar av verksamheten samt brist på tydliga rutiner med det här arbetet samt ospecificerade krav 

från ledningen. Hultman-Nordin (2005) menar att pedagogisk verksamhet behöver vila på väl reflekterade 

grunder där ständig utveckling och förändring sker. Utifrån kunskapsteorin menar författaren att 

pedagogiska möjligheter skapas utifrån var eleverna befinner sig. Däremot spelar innehållet av barnens 

omgivning stor roll för deras utveckling och lärande. 

 

Pedagogisk verksamhet med eleverna i centrum 

 
Informellt lärande 

Fritidshemmet är för de elever som vistas där en vardag, deras liv. Där möts eleverna och samspelar med 

varandra. Denna sociala samvaro sammankopplas även med lärandesituationer. Oftast sker detta lärande 

omedveten. Det informella lärandet kännetecknas med den spontana och fria interaktion på fritidshemmet 

där det kan vara svår definierat vilka kompetenser eleverna utvecklar, menar Johansson & Ljusberg (2004). 

I denna forskning belyses barnens vardag på fritidshemmet där de dagliga möte och nya intryck skapas 

genom lek och aktiviteter. Informellt lärande ställs oftast till motsats till den formella. Jensen (2015) jämför 

fritidshemmet till skolan och där visas motsatsen. Fritidshemmet ska inte vara som skolan, styrd, 

målinriktad och instruktionsbaserad. Lärandet på fritidshemmet utgår från elevernas initiativ och deras 

val. På fritidshemmet är det eleverna i centrum. Johansson & Ljusberg menar att barnen är skapare av ny 

kunskap där engagemangen styr innehållet. Genom handlingar och överenskommelsen samt navigation i 

gruppen tränar barnen sina olika förmågor. Johansson & Ljusberg menar att det händer mycket på 

fritidshemmet som formar barnens liv. Fast Johansson & Ljusberg menar även att det informella lärandet 

är spontant, fritt och utgår från egen motivation. Det lyfts det fram att vardagen på fritidshemmet även 

präglas av en del krävande utmaningar. 

 
Tillhörighet 

Den sociala arenan är utgångspunkt i en studie av Dahl (2011). Denna forskning uppmärksammar 

begreppet praktikgemenskap på fritidshem. Forskning analyserar utifrån sociala konstruktioner elevernas 

relationsskapande på fritidshemmet. Denna sociala interaktion mellan barn är fylld med möjligheter till 

kunskapsutveckling enligt den socialkonstruiktion teori som Dahl beskriver. Denna process kan vara 

krävande och inte alla barn lyckas att hitta tillhörighet. Några av de praktikgemenskaper som kan uppstå 

på fritidshemmet kan vara svåra att ha tillträde till för vissa elever eller även svåra att hålla sig utanför. 

Vissa praktikgemenskaper uppstår för att eleverna känner varandra från tidigare eller gruppen kan bestå 

bara av flickor eller pojkar. Därigenom lyfter Johansson & Ljusberg att vardagen på fritidshem kan se ut så 

att pojkar leker sina lekar och flickor sina: 

Här syns också de traditionella könsmönstren, till exempel att flickorna pysslar medan pojkarna spelar fotboll eller 

andra gruppinriktat spel. Socialisationen i fritidshemmet innebär i många avseenden att traditionella könsmönster 

förstärks och befästs’ (Johansson & Ljusberg, 2004, s.184). 

Dahl & Ackesjö (2011) uttrycker också att det är bland annat relationer på fritidshem som ger 

meningsskapande för eleverna. Relationer knyts genom gemensamma intressen och erfarenheter. För att 

kunna utveckla de sociala kompetenserna på fritidshemmet behöver fritidspedagoger skapa olika tillfällen 
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där barnen kan dela med sig av sin värld och inspirera varandra till nya upptäckter. Tidigare forskning 

belyser att bemötande av elevernas intressen på fritidshemmet är en viktig aspekt i barns utveckling. 

Denna insyn synliggör var eleverna befinner sig och hur verksamheten kan erbjuda meningsfull fritid där 

eleverna känner tillhörighet. De nya pedagogiska möjligheterna skapas när eleverna får tillgång till olika 

praktikgemenskaper där de kan vidareutveckla sina förmågor. 

Genom att se närmare på elevernas samspel och val av aktiviteter kan fritidspedagoger få en rik 

inspirationskälla för pedagogiskt innehåll på fritidshemmet där undervisning utgår från både 

individ och grupp. Dahl lyfter fram att fritidspedagoger behöver skapa tillfällen för eleverna att utforska 

sina kunskaper och intressen för att vidare utveckling ska kunna ske: 

‘Ytterst ligger det i de vuxnas ansvar att skapa möjligheter för att alla barn ska få en meningsfull tillvaro på 

fritidshemmet som i sin tur har inverkan på hur barn formas och aktivt formar sina sociala liv’ (Dahl, 2011, s.122). 

 
Vardagen på fritidshem 

Vidare reflektion av Johansson och Ljusberg (2004) pekar på att mycket av barnens vardag på 

fritidshemmet förblir osynlig för fritidspedagoger. Barn och vuxna på fritidshemmet befinner sig enligt 

författarna på varsin sida. Vuxnas involvering blir mest synlig när det gäller omsorg och tillsyn. Trygghet 

ska säkras och lärarna arbetar aktiv med konflikthantering. Enligt Johansson & Ljusberg involverar sig inte 

vuxna alltid i hur och varför eleverna väljer att spendera sin vardag på fritidshemmet. Kommunikation 

mellan vuxna och barn består mycket av att informera om vad som ska hända idag och om vilka aktiviteter 

erbjuds. Kontakt och dialog sker oftast vid behov när eleverna behöver hjälp, tillåtelse eller lärarna anser 

att det behövs tillsägelse. Forskning av Klerfelt & Haglund (2011) belyser också att inblick i elevernas 

vardag på fritidshemmet är begränsat. Här konstateras att utformning av verksamhetens innehåll inte 

grundas interaktion mellan eleverna och lärarna. Denna vardagspraktik på fritidshemmet är beroende av 

hur kontakt mellan barn och vuxna ser ut. Denna diskurs om vilken förhållningssättlärarna har mot 

eleverna beror mycket på hur de vuxna tolkar sitt uppdrag. Fri lek ses som att barn ska sköta och styra 

själva och att lärarna tar avstånd, visas i Johansson Ljusberg studie. Oftast motiveras den fria leken med att 

eleverna behöver utrymme. Enligt Klerfelt & Haglund (2011) är pedagoger väl medvetna om att det är 

relationer som styr handling mönster på fritidshemmet. Här vill pedagoger ställa upp och hjälpa barnen 

med att utveckla de sociala kompetenser där konflikthantering prioriteras. Lärarna engagerar sig i samtal 

med eleverna när de behöver stöd vid problemlösning. Det är också de kreativa och rörelsefrämjande 

aktiviteter som lärarna vill erbjuda till sina elever. Fotboll spelas dock dagligen på de flesta fritidshem men 

denna aktiviteten uppmärksammas eller främjas sällan från lärarnas sida. Eleverna upplever att när det 

gäller fotboll är de ofta lämnade ensamma och att fotboll inte anses som något viktigt i de vuxnas ögon 

enligt Klerfelt & Haglund (2011). 

 
Bemötande av den sociala individen 

Det sociala fritidshemmet består av individer. Utifrån Deweys teori om en social individ behöver läraren 

se först personen för att kunna främja utveckling av hens förmågor i gruppen. Därför är det angeläget att 

fördjupa sig i vem de barn som tillhör gruppen är, och på så vis bättre förstå innebörden av barns 

subjektskapande. Enligt Nordin-Hultman (2005) utvecklar barn sin identitet genom meningsfulla 

upplevelser. Den pedagogiska verksamhet som beskrivs i forskningen behandlar främst 

förskoleverksamhet men författaren menar att denna studie kan tillämpas till skolväsendet. Därför kan vi 

tolka att studien är relevant för fritidsverksamheten. Författaren konstaterar att mycket fokus ligger på att 

enskilda barn ska anpassas till den miljön som lärare skapar men sällan anpassas miljön efter barnen. För 
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att eleven ska kunna utveckla tillit till sin egen förmåga och utforska sin egna potential behöver 

undervisningskontexten innehålla ett meningsfullt sammanhang för eleven. Skolväsendet 

uppmärksammar nuförtiden barn som individ mycket oftare än tidigare menar författaren. Hela barnets 

personlighet uppmärksammas redan från förskoleåldern bland annat genom systematiska 

utvecklingssamtal och bedömningar Därför ifrågasätter Nordin-Hultman den pedagogiska miljön barn 

befinner sig. 

 
Hon menar att lärare behöver se över vad ett betydelsefullt sammanhang verkligen är för eleven i hens 

omgivning och arrangera de pedagogiska möjligheter utifrån det som engagerar och motiverar eleven. 

Författaren menar att vi förväntar oss förändringar och utveckling av barnen men uppmanar till förändring 

av undervisningen. Den pedagogiska verksamheten kan enligt henne inte stagnera Nordin-Hultman 

hänvisar till en mäng av teorier samt läroplanen som betonar vikten av interaktion mellan eleverna och det 

pedagogiska innehållet. Cornelius-White (2007) hävdar i sin studie att elevcentrerad undervisning ger 

positiva resultat. Pedagogers förhållningssätt är avgörande för eleverna att känna engagemang och initiativ 

för nya upptäckter och lärande. Eleven känner sig motiverat om hen vet att läraren förstår och tar hänsyn 

till elevens behov och intressen. Vuxna behöver vissa empati och tillit. Cornelius -White menar att det finns 

samband mellan elevers resultat och lärares bemötande. Denna studie lyfter fram att läraren positiv 

förhållningssätt stimulerar och uppmuntrar individen till deltagande. Eleverna kan på egen hand ha svårt 

att utveckla sina förmågor och läraren ska finns där för att leda varje individ så att hen hittar mening med 

sin egna utveckling. 

 

Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka en grupp lärares uppfattningar om pedagogiska möjligheter 

utifrån elevernas intressen på fritidshemmet. 

● Vilka intressen finns det bland elever på fritidshem och hur resonerar lärarna kring 

bemötande av elevernas intressen i verksamheten? 

● Vilka pedagogiska möjligheter upptäcker lärare i de intressen som eleverna ger uttryck för? 

Metod 

Ansats 

 
I denna del presenteras och redogörs de forskningsmetoder vi valde för datainsamling och bearbetning av 

dessa data. Detta kommer att göras genom beskrivning och motivering av genomförande, urval och 

analysmetod. Därefter diskuteras de etiska överväganden vi ställdes inför. Delen avslutas med en 

metoddiskussion. 

 
Denna undersökning baseras på en fallstudie där vi använde olika metodval för samling av vår empiri 

såsom observation och samtal med elever och pedagoger och en fokusgruppsdiskussion. Syftet med vår 

design med observationer, elevsamtal och därefter fokusgruppdiskussioner med lärare, får vi en djupare 

kunskap om den fallen vi undersöker. Vi använde metoden fokusgruppsdiskussion eftersom denna är en 
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mycket användbar metod för att utforska hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne. Metoden 

hjälper forskarna att se världen så som deltagarna i diskussionen gör och ta reda på inte bara vad de tycker, 

men också varför de har denna uppfattning (Morgan & Krueger 1993; Krueger & Casey 2008; Dahlin och 

Ivanoff 2015). 

 

Metodval 

Syftet med denna studien är att undersöka vilka intressen finns det bland elever på fritidshem och 

pedagogernas resonemang kring dessa, samt vilka pedagogiska möjligheter de erbjuder i verksamheter 

utifrån elevernas intressen på fritidshemmet. Vår studie består av två fall. Den ena fenomenet visar för oss 

vad elevernas intressen på fritidshemmet är och den andra fenomenet fokusera på lärares uppfattningar 

om att skapa pedagogiska möjligheter utifrån de intressena. Fokus ligger på att få en fördjupad kunskap 

kring hur insyn i elevernas intressen kan användas som en utgångspunkt för arbetet med verksamhetens 

lärandemål. För att kunna göra detta samlades empiriskt material in genom observationer och informella 

samtal med elever och fritidspedagoger på två fritidshem. Vi genomförde även en fokusgruppsdiskussion 

med fritidspedagogerna som jobbar på samma avdelning som de vi observerade. Kombination av de olika 

metoder i vår fallstudie ger oss en variation och vi kan närma oss de olika perspektiven, både elevers och 

lärares. 

 

Valet av observation och samtal gjordes utifrån inspiration från kvalitativa fallstudier. Detta eftersom 

”fallstudien är en forskningsdesign vars grundläggande form rymmer ett detaljerat och ingående studium 

av ett enda fall” (Bryman 2015). En fallstudie kan även gälla en speciell situation med ändå belysa ett 

generellt problem. Det som är utmärkande för kvalitativa fältundersökningar är upptäckten av nya 

begrepp samt en ny förståelse snarare än verifiering av specificerade hypoteser. 

 
Den induktiva fallstudien lämpade sig väl till vårt syfte eftersom forskare med denna metod observerar 

och använder sin intuition för att ta reda på vad som händer i den naturliga miljön. Allt som sker vid den 

tidpunkt då observation görs registreras (Bryman 2015). Istället för att enbart beskriva sina observationer 

eller vad respondenterna berättar i samtalet tar forskaren all den information de har tillgång till och 

utvecklar en uppsättning kategorier som på något sätt ger en bild av olika sätt att gripa sig an en uppgift 

(Merriam 2002). 

 
Det huvudsakliga syftet i den kvalitativa fallstudien med ett icke-styrande samtal är att undersöka vad 

någon annan vet, tycker, vill eller tänker på (Merriam 2002). I denna studie innebär det att samla material 

om vilka elevernas intresse, pedagogernas kunskap och tankar om elevernas intressen är. Pedagogernas 

sätt att fånga elevernas intressen och vilka pedagogiska möjligheter de upptäcker i verkligheten. I ett icke- 

styrande samtal lämnas ett stort utrymme till respondenterna att svara med sina egna ord (Bryman 2015). 

 
Genom diskussionen får forskare möjlighet att erhålla kunskap om de olika deltagarnas syn på samma 

fråga, såsom vad för pedagogiska möjligheter som existerar i verkligheten. Metoden ger empiriskt material 

baserat på respondenternas kollektiva samt gemensamma erfarenheter. Det är inte en sammanställning av 

de olika deltagarnas uttalanden som görs utan en heltäckande bild av deras gemensamma förståelse. Detta 

resulterar i ett perspektiv som ger mer än enbart enskilda uttalanden (Dahlin och Ivanoff 2015). 
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Fokusgruppmetoden hjälpte oss att utforska hur de upplever sig arbeta med elevernas intressen, är utifrån 

elevernas intresse och varför de undervisar på detta sätt (Morgan & Krueger 1993; Krueger & Casey 2008; 

Dahlin och Ivanoff 2015). Inom fokusgruppsdiskussioner kan deltagarna genom sina egna ord avslöja och 

ge forskaren ett antal olika perspektiv. Forskaren kan ta reda på vad som är viktigt och varför, och få en 

förståelse kring vad människor säger och vad de gör (Gibbs 2010; Dahlin och Ivanoff 2015). 

Urval och Genomförande 

 
För att genomföra vår fallstudie kontaktade vi två olika skolor i olika kommuner. Först presenterade vi och 

berättade vad undersökningen skulle handla om för att få skolans tillstånd. Efter godkännandet från rektor 

tog vi kontakt med personalen på den avdelning där vi ville genomföra vår fallstudie. Vi önskade att 

genomföra en fokusgruppsdiskussion med all personal som jobbar på den valda avdelningen. Vi 

överlämnade vårt missiv till rektorer och deltagande pedagoger (se bilaga 1). I missivet presenterade vi 

undersökningens syfte och vad vi kommer att göra. Vi genomförde två fokusgruppsdiskussioner med 

fritidspedagogerna på två olika fritidshem där de fick möjligheten att diskutera specifika frågeställningar 

tillsammans med andra i gruppen (Bryman 2015). Detta kan preciseras som diskussion i grupp där 

människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller tema (Morgan & 

Krueger 1993; Krueger & Casey 2008; Dahlin och Ivanoff 2015). För att stimulera diskussion bland 

deltagarna formulerade vi frågorna noggrant genom att föra en lång diskussion med varandra. De 

formulerade frågorna bygger på insamlat material från vår fallstudie. Vi har informerat deltagarna om vad 

diskussionen handlar om och vilka kunskaper som ska genereras ur forskningsprojekt genom att visa våra 

forskningsfrågor och vilket syfte som ligger till grund för dem. Vi som gruppledare försökte alltid att 

förflytta makten från oss till deltagarna för att främja samspel mellan dem. Syftet med detta var att klargöra 

för deltagarna att de själva är experter på forskningsämnet, inte vi, och att använda gruppen som källan 

till information (Dahlin och Ivanoff 2015). 

 
För att kunna formulera frågorna var det viktigt att fånga och utveckla kunskap om elevernas intressen. Vi 

observerade den i formella, informella och oplanerade verksamheten. Vår roll i denna studie kan beskrivas 

som att vi var observatördeltagare. Det innebär att våra aktiviteter som observatörer tillkännagavs för 

gruppen och vår delaktighet i den var sekundär i förhållande till uppgiften att samla empiri (Merriam 

2002). Den formen av observation ger en förstahandsinformation av den situation som studeras, och när 

den kombineras med samtal möjliggör den en holistisk tolkning av situationen (Merriam 2002). 

 
Norraskolans fritidshem har 4 anställda och 74 elever mellan 8–9 år gamla. Södraskolans fritidshem, har 2 

anställda och 35 elever som är 8-9 år gamla. I Södraskolan deltog ytterligare två lärare från en annan 

avdelning än den valda avdelningen för att skapa mer diskussion. Efter att vi hade valt en avdelning och 

etablerat kontakt med personalen presenterade vi undersökningens syfte och metod till eleverna på en 

fritidssamling. Detta för att eleverna skulle få en klar bild över vilka vi var och vad vi skulle göra. Sedan 

lämnades information för samtycke (se bilaga 2) till föräldrarna till alla inskrivna elever. Vi talade med 

eleverna under observationer utan att filma eller fotografera dem. Vi skickade samtyckesblankett till 

vårdnadshavare och bad dem att lämna deras respons till fritidspersonal så fort som möjligt. Inom en vecka 

hade vi fått allas samtycken. Vi fick tillåtelse från pedagogerna och föräldrarna att observera och samtala 

med pedagoger och eleverna. 
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I fokusgruppsdiskussionerna valde vi personal på samma avdelning som skulle undersökas då de har 

erfarenheter av ämnet som ska diskuteras och kan tillföra olika perspektiv på ämnet (Barbour 2007; Dahlin 

och Ivanoff 2015). Den gemensamma diskussionen använde vi som underlag för vårt analysarbete. Vi hade 

fyra deltagare för varje fokusgrupp. Enligt flera forskare är det tillräckligt att använda fyra deltagare när 

forskare arbetar med specifika målgrupper (Kitzinger 1994, 1995; Barbour & Kitzinger 1999; Basch 1987; 

Dahlin och Ivanoff) 

 
Observation och samtal 

 

För att fånga elevernas intressen och förstå hur pedagogerna bemöter elevernas intressen i verksamheten 

valde vi att observera och samtala med eleverna samt fritidspedagogerna på eftermiddagarna. 

Observationer och samtal med elever och pedagoger genomfördes under tre eftermiddagar vilket 

sammanlagt blev ungefär 11 timmar per skola. Vi följde eleverna och pedagogerna både utomhus och 

inomhus. Vi följde dem när de gick iväg till fotbollsplanen, skogen eller aktivitetsparken i närheten, och 

även när de lekte inne med deras egenpåhittade lekar, i legorummet, i skapande rummet och i allrummet. 

Samtidigt valde vi att passivt observera pedagogernas insatser utan kritiskt tänkande. Vi registrerade allt 

med papper och penna. Efter varje observation tolkade och analyserade vi informationen, när vi kom hem. 

Dessa tolkningar och analyser diskuterade vi sedan med varandra för att den egna förförståelsen inte skulle 

ta över då vi ville behålla deltagarnas perspektiv (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen, 2014). 

 
Under samtalet med eleverna och pedagogerna ställde vi de frågor som var lämpade för situationen. Vi 

försökte ge dem så stort utrymme som möjligt för att formulera sina egna svar och beskriva det som är 

viktigt för dem (Löfdahl 2014). Vi som observatörer var neutrala, icke-bedömande och respekterade när 

respondenterna avbröt samtalen med sina egna värderingar och normer. 

 

Fokusgruppsdiskussion 

Som en förberedelse för fokusgrupps diskussionen sammanställde vi ett antal diskussionsfrågor (se bilaga 

3). I diskussionerna använde vi material som vi hade samlat in under våra observationer och samtal med 

eleverna som en startpunkt. Efter varje observation och samtal med eleverna samt fritidspedagoger 

sorterade vi materialet och jämförde det med föregående dags material och sammanfattade de. Vi 

formulerade också öppna och konkreta följdfrågor för fokusgrupps diskussionen (se bilaga 3). De öppna 

frågorna ledde till att diskussionen kunde fortgå genom att deltagarna fick möjlighet att berätta om deras 

individuella upplevelser och erfarenheter. Detta innebar i sin tur att det blev enklare att analysera våra 

observationer. De konkreta frågorna användes för att diskussionens ämne inte skulle ändras alltför mycket. 

 
I båda skolor, två dagar innan fokusgruppdiskussioner ägde rum, lämnades diskussionsfrågorna till varje 

deltagare för att ge dem möjlighet att fundera kring dessa. Diskussionen genomfördes i 45 minuter i ett 

konferensrum utan något avbrott i Norraskolan och i ett skapande rum i Södraskolan. I början av 

diskussionen tackade vi alla deltagarna för att de har ställts upp, varpå vi kortfattat beskrev vårt syfte och 

mål med undersökningen och delade ut diskussionsfrågorna till dem. Vi förmedlade också att det var en 

öppen diskussion där samtliga synpunkter var viktiga, att diskussionen skulle spela in och att inspelningen 

skulle vara konfidentiellt och deltagarna anonyma. Vi bad dem att prata en i taget så det skulle bli lättare 

för oss att höra och transkribera. 

 
Som samtalsledare började vi diskussionen med våra insamlade material. Vi berättade för deltagarna om 
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vad vi hade samlat in med målet att få fram deltagarnas synsätt och uppfattning kring forskningsämne 

(Bryman 2015). Vi försökte att upprätthålla en avslappnad och varm miljö genom att lyssna, visa nyfikenhet 

och visa respekt till alla deltagare. Vi förde fram diskussionen och fördjupade den genom att ställa frågor 

som “Vad menar du?”, “Kan du berätta mer?” ,“Ge ett exempel”, “Varför är det svårt?” Vi lämnade alltid 

god tid för deltagarna att förmedla sina synpunkter i diskussionen, och höll oss till så få ingripanden som 

möjligt (Bryman 2015). Detta ledde till en intressant och smidig diskussion. I båda diskussioner visade 

deltagarna enigheter och oenigheter med varandra. Några samtalsämnen exempelvis “brist på personal på 

fritidshemmet” visade alla deltagare enighet, men när de samtalade kring “finns bra lokal att genomföra 

verksamheter som utgår från elevernas intresse” visade deltagarna oenighet. En av fyra deltagare i en skola 

var förhållandevis tysta. Vi försökte att uppmuntra honom genom att prata genom att exempelvis fråga: “vill 

du bekräfta eller reflektera eller tillägga något som sagts andra deltag. Det resulterade i att vi fick 

reflektioner från honom. 

 
När diskussions tiden gick ut tackade vi dem för deras medverkan och förklarade kort att vi skulle använda 

inspelningarna som empiri för bara vårt analysarbete och inspelningarna skulle förstöra när vi skulle få 

godkänd i vårt examensarbete. 

 

Analysmetod 

Analysen inleddes redan under fokusgruppsdiskussionerna eftersom vi som gruppledare bör förstå 

innebörden av diskussionen redan när den pågår (Dahlin och Ivanoff 2015). Vår analys pågick genom att 

tolka deltagarnas svar. Våra tolkningar baserades på deltagarnas gemensamma förståelse om 

forskningsämnet (Dahlin och Ivanoff 2015). Detta eftersom syftet med fokusgruppmetoden är att förstå 

kollektiva, gemensamma erfarenheter, och därför bör resultatet av dem fokusera på variationen i den 

kollektiva förståelse som vuxit fram under diskussionerna (Kitzinger 1994; Dahlin och Ivanoff 2015). 

 
Fokusgruppsdiskussionerna transkriberades direkt efter diskussionen för att utveckla en kollektiv 

förståelse. Varje inspelningsfil var 45 minuter lång och de tog ungefär två dagar att skriva ner. Vi försökte 

att skriva så utförligt som möjligt. Varje situationsfaktor t.ex. vem har sagt vad samt när de har sagt det; 

skrev vi ner ordentligt. Ibland hängde information ihop men ibland inte. Därför kategoriserade vi 

information utifrån vårt undersökningssyfte och vilka frågeställningar vi hade (Merriam 2001). Syfte med 

detta var att det skulle förenkla jämförandet av en informationsenhet med en annan i analysarbete. Vi läste 

igenom olika kategorier flera gånger och diskuterade med varandra genom skype flera gånger i veckan och 

antecknade direkt om vad har vi uppfattat och varför vi uppfattat så. Vi resonerade flera gånger kring 

transkriberingarna och anteckningarna för att få en gemensam känsla av helheten (Dahlin och Ivanoff 

2015). Sedan kategoriserade vi materialet igen utifrån våra egenformulerade begrepp t.ex. “elever 

tillsammans gör nya upptäckter dagligen”, “elever söker stimulans”, “läraaktiv hållning till elevernas 

intressen”, “lärarinväntande hållning på elevers initiativ”, “svårigheter att upptäcka och realisera de 

pedagogiska möjligheterna utifrån elevernas intressen,”. I analysnivå har vi dragit slutsatser, där vi har lyft 

upp en begriplig teori från vår information. Enligt Merriam (2001) i en kvalitativ undersökning, har vi fått 

möjligheten att skapa en teori för att gå utöver informationen och ställa upp kvalificerade gissningar om 

vad som kan komma att hända i framtiden. Allt utifrån vad vi tidigare lärt oss av begrepp och kopplingar 

mellan begrepp samt av jämförelse mellan den kunskapen och vad som i nuläget är känt om samma sak. 

Under varje kategori i resultatdelen skrivs en kort sammanfattning av respondentens svar som är relevant 

för studien för att underlätta för läsaren och kan stimulera den att tänka längre än vad just denna 

upplysning antyder (Merriam 2001). 
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Etiska övervägande 
 

Innan vi genomförde våra fallstudier fick vi samtycke av såväl pedagoger som eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vi var medveten om vad som gäller och utgår de etiska regler som finns kring forskning 

arbete och valde att följa vetenskapsrådets regler som finns kring forskning med barn. Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet (Bryman 2015). 

Informationskravet innebär att alla deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och deras rätt att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskrav betyder att alla deltagarnas personliga 

uppgifter i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. För oss innebar detta att vi till exempel inte 

använde enskilda personers eller skolornas riktiga namn. Nyttjandekravet innebär att insamlade data 

endast får användas för forskningsändamålet (Bryman 2015). När vi skickade blanketten om 

samtyckeskrav hade vi informerat pedagogerna att de själva bestämde över sin medverkan, och även 

vårdnadshavare informerades om att deras barns delaktighet var frivillig. 

 

Metoddiskussion 

I denna del diskuteras hur valet av metoder, urval och analysmetod kan påverka forskningens validitet 

och reliabilitet. Vår studie baseras på en fallstudie med två olika metod observation och samtal med 

pedagoger och elever och en fokusgruppsdiskussion med pedagogerna. 

 
I en fallstudie får forskare möjlighet att gå på djupet av ett fall genom undersökningar, vilket kan leda till 

en ny syn på det som undersöks (Stake 1981, Merriam 2001). Merriam skriver vidare att varje forskare 

använder olika metoder för att samla in data och vi valde att observera och samtala med deltagarna som 

vår forskningsstrategi. 

 
För att öka trovärdigheten av studien besökte vi okända skolorna. Den bakomliggande orsaken till detta 

var att om vi inte var kända personer för deltagarna kunde de dela med oss sig av våra tankar och 

erfarenheter mer fritt och öppet, vilket även Litosseliti (2003) och Dahlin och Ivanoff (2015) skriver om. 

Information om syftet med vår forskning och, såväl de praktiska som de etiska förutsättningarna inför 

studien till rektorer, pedagoger och elever hjälpte oss eftersom eleverna och pedagogerna visade tillit till 

oss och accepterade vår närvaro. För att få fram trovärdig information krävs det att skapa en positiv relation 

med den observerade (Bryman, 2015). Vi upptäckte att vår närvaro inte hindrade eller störde varken 

eleverna eller pedagogerna i deras verksamhet. Detta gav oss ett stort utrymme att observera dem och 

fånga deras intressen. Vi uppfattade att eleverna betraktade oss som en person som de kunde prata med. 

De visade engagemang till att prata med oss och berättade deras intressen och åsikter kring detta. Vi fick 

dock inte många möjligheter att observera och samtala med pedagogerna, bland annat på grund av deras 

stress som vi uppfattat härrör från för stora elevgrupper och för lite personal. Om vi hade fått lite mer tid 

att observera och tala med pedagogerna hade vi möjligen kunnat samla in mer material som hade kunnat 

användas till fokusgruppsdiskussionerna. 

 
Syftet med ett urval av fyra pedagoger från samma avdelning för diskussioner är att de har haft samma 

kunskaper och erfarenheter om eleverna som jag observerade. Bryman (2015) beskriver att i en mindre 

grupp förväntas alla deltagarna att prata om frågeställning. I en mindre grupp ges deltagarna flera 

möjligheter att visa engagemang till frågeställningen. Detta gjorde det lättare för oss att diskutera. Denna 
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kombination hjälpte oss att få fram varierat antal åsikter till en viss fråga (Bryman 2015). Ibland hände det 

att en deltagare hade svarat på en fråga, sedan en annan deltagare modifierade och utökade den förstas 

påstående. I få tillfällen hade deltagarna argumenterat mot andras åsikter. Det gav oss möjligheter att få 

realistiska beskrivningar av vad de tänker och tycker, för att de var tvungna att reflektera över sina åsikter. 

Det hjälpte oss att få en bild av hur deltagarna med sina egna ord uppfattar de frågor som ställdes inför. Vi 

försökte att använda deras personliga erfarenheter som lins när resultatet skulle analyseras (Bryman 2015). 

En mindre grupp har gett oss möjligheter att skilja på vad som sagts och vem som har pratat under träffen. 

Det gjorde det lättare att transkribera och gå djupare under analysen. 

Ett urval av fyra fritidshemsanställda från samma avdelning hade en nackdel också, för att i en diskussion 

var en av de fyra personerna ganska tyst. Vi tolkade det som att han möjligen hade ett annat perspektiv på 

frågorna jämfört med resten av gruppen och kände sig obekväm med att uttrycka sina åsikter framför de 

andra. Vi tänkte att han möjligtvis inte kände att han var med personer som han kände skulle han dela med 

sig av upplevelser och åsikter med, fritt och öppet. Det bekräftar Bryman (2015) också genom att skriva att 

det kan hindra personer från att tala fritt om de är med människor i gruppen som de känner sedan tidigare. 

 
Det var en utmaning att genomföra en fokusgruppsdiskussion. Vårt önskemål var minst fyra personer 

skulle ingå i diskussionsgrupperna. Dessa skulle helst jobba på samma avdelning. Syftet med detta var att 

skapa ett förtroendefullt klimat för deltagarna som skulle bidra till att ge dem möjlighet att öppet diskutera 

sina erfarenheter och kunskaper. Ett ytterligare syfte var att vi skulle få en större variation på det insamlade 

materialet till analysarbetet. På grund av sjukperioden bland personal och elever dröjde 

fokusgruppsdiskussioner några veckor senare än vår önskevecka. Det gjorde oss stressade eftersom vi hade 

en tidsplan att hålla oss till. Två av deltagarna kom 15 minuter sent och lämnade en diskussion efter ett tag 

eftersom att de var tvungna att vara närvarande vid en annan verksamhet. Denna diskussionen 

genomfördes i ett skapande rum i fritidshemmet och eleverna lekte där. På grund av högt ljud kunde vi 

inte fokusera på diskussionen. Vi kunde inte kontrollera dessa omständigheter och det gav oss en känsla 

av hjälplöshet och frustration. 

 
Det var fördelaktigt för oss att vi var både studenter och gruppledare. Den dubbla rollen erbjöd mer insikt 

och kunskap om forskningsstudien och data som samlats in jämfört med att enbart analysera data 

(Merriam, 2011). För att öka studiens trovärdighet undvek vi dock att delta i diskussionen. Vår uppgift var 

istället att föra fram diskussionen och inte låta diskussionen frångå sitt ämne. Detta åstadkom vi genom att 

formulera diskussionsfrågorna tydligt och leda diskussionen med nyfikenhet och respekt. Det hjälpte oss 

att utveckla en god stämning bland deltagarna vilket resulterade i att de diskuterade mer med varandra än 

med oss (Merriam, 2011). 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt ska vi besvara vårt syfte och frågeställningar utifrån de samlade empiri från både 

observationer och gruppdiskussioner på de två skolor vi besökte som ligger i två olika kommuner i Sverige. 

Södraskolan och Norraskolan. Avdelningarna vi genomförde observationer på kallar vi Safiren från 

Södraskolan och Navet från Norraskolan. Pedagoger från avdelningen Safiren med 35 inskrivna barn 

nämner vi Sabina och Sara. De två pedagoger från andra avdelningen från Södraskolan nämner vi Sanna 

och Sandra. På Norraskolan observerades avdelning Navet där Noel, Nina och Nelly jobbar som 

fritidspedagoger och Nicole är en resurs. Denna avdelning består av 74 barn. Eleverna i vår undersökning 

benämner vi med bokstav E och en siffra för att vissa variationer av barnens uttalande. 

 

Elever tillsammans gör nya upptäckter dagligen 
 

Den återkommande strukturen i elevernas vardag tolkar vi som att eleverna strävar efter att tillhöra en grupp 

och söker stimulans. Tillsammans initierar eleverna nya lek, uppmuntrar varandra och söker utmaningar 

eller utvecklar de pågående aktiviteter. De dagliga upptäckterna upplevde vi som en viktig del av elevernas 

vardag. Det observerade samspelet mellan eleverna bekräftar att alla eleverna vill göra det de tillsammans 

med sina närmaste kompisar. När det är dags att gå ut efter samlingen söker eleverna, kompisarna varandra. 

Det går fort för eleverna att dela upp sig i små grupper och att välja de aktiviteter de bestämt sig för. Vissa 

grupper består av två eller tre elever men i andra grupper är de flera. Exempelvis söker två av eleverna sig 

tillsammans vidare och vill tillhöra en av de större grupperna men vill först se omkring vad lekarna består 

av. Tillsammans med sina kamrater vill eleverna utforska sin omgivning varje dag. Genom att prova på eller 

testa sig fram. Att kunna skapa eller konstruera fram och se resultat av vad det kan bli för något verkar vara 

det som stimulerar eleverna till flest aktiviteter, bland annat till att bygga med lego. 

Det är roligt att bygga...och se hur det blir... E1 
 

Man kan använda fantasi, göra mycket, det är hjärnan som säger och jag kan massor av grejer 

man kan t.ex. ta bort händerna…E2 

Vi skapar en gemensam värld och är tillsammans. E3 
 

Utomhusvistelsen tycks vara oerhört viktig del av vardagen för eleverna. När det är dags att gå ut börjar 

eleverna leta efter sitt sällskap. Barnen delar in sig i olika grupper. Eleverna går ut på gården hittar det de 

vill göra ute. Några går till fotbollsplanen, andra väljer sandlådan eller leker tagen. Utifrån vår tolkning ser 

vi att ute eleverna ofta vill testa sin fysiska förmåga. Många uttrycker att de tycker om att röra på sig. Detta 

liknar också forskande arbete. Att upptäcka möjligheten med sin egen kropp är viktig. Eleverna utmanar 

tillsammans varandra till nya försök med vad kan göra med sin kropp. Det var populärt bland några barn 

att vistas och hänga på stängslen. De ville gärna visa vad de kunde och det fanns många möjligheter att 

hänga och svinga på stängslen. Barnen uppmuntrar varandra att prova på nya saker. En annan lek utomhus 

är tjuv och polis och både pojkar och flickor leker den tillsammans: 

 
Älskar att springa...E4 

 

….och man kan rymma. Springa, krypa, hoppa, det är kul det är mycket energi…E5 

 
Det är så rolig att springa fort E2 

 

Konstruktionsarbetet var också ett pågående arbete i sandlådan där nya bakelse skapades Leken 
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utvecklades till en affär där man sålde sina skapelser. Byggen i sandlådan var också en social aktivitet där 

eleverna fick samspela med varandra och komma överens om vad som skulle byggas och vilka redskap 

man skulle använda. Vid de flesta aktiviteter både inne och ute ville eleverna främst testa möjligheter, med 

det menar vi att de ställt sig frågan: Vad är möjligt att åstadkomma? Till exempel såg vi vid sandlådan att 

det blandades lite vatten med sanden, stenar, gräs eller pinnar. Sedan utvecklades arbetet till att kunna 

skapa mest intressanta bakverk och att få andra kamrater att bli sugna att köpa i deras affär. 

 
De kreativa aktiviteterna var populära bland några elever. Det handlade mest om att uttrycka sig själv 

genom att rita eller måla. Det var barnens intressen som återspeglade deras skapande. De eleverna som 

helst lekte rollekar med djurtema försökte lära sig att rita olika djur. Arbetet med pärlplattor var också ett 

sätt att uttrycka det som var just viktigt för eleven, figurer från ett spel t.ex. från minecraft. Detta påminner 

om det utforskande arbetet där eleverna vill visa sig själva. De klara teckningar oftast visas till sina 

kamrater eller fröken. Detta aktiviteten sker även den kollektivt i en mindre grupp mellan två eller tre 

elever som sätter sig för att pyssla tillsammans. Aktiviteten var gemensam på det sättet att barnen valde 

att sitta bredvid varandra men innehållet av skapandet varierar. Genom att individen kunde vara med och 

ändå välja själv tema för sitt skapande fick eleverna möjligheten att djupare utforska sin egen identitet och 

upptäcka sin egna kreativa förmåga. De flesta av barnen tyckte om att organisera sitt skapande och de 

kände att lärarna hjälper dem när de behöver hjälp. Det är både roligt att bestämma själva över sitt 

skapande samt när lärarna planerar skapande aktiviteter. 

 
 

Elever söker stimulans 
 

Olika delar av elevernas intressen uppfattar vi är i behov av stimulans för att kunna främja 

vidareutveckling och lärande. Utifrån våra observationer såg vi att eleverna uppskattade vår närvaro, 

nyfiket och ville gärna visa och berätta vad de gör och varför. Under de samtalen med eleverna kom det 

fram en mängd önskemål och idéer från eleverna själva, bland annat om möjligheten att testa på fotboll 

eller bygga en agilitybana. Där fick vi också en uppfattning om elevernas sökande efter nya utmaningar 

och uppdrag såsom t.ex. legobygge eller önskemål att hitta de förlorade saker på gården. När eleverna 

visste att vi var intresserade vad de gör vill de gärna visa och förklara. Några barn visade stolt hur mycket 

de kunde svinga och hänga på stängslen. Andra förklarade gärna fotbollsregler och ville visa olika skott. 

 
Vid mellanmål utvecklades ett samtal mellan barnen om rekordboken och att de så gärna skulle vilja skapa 

något tillsammans och att kunna vara i den boken. De berättade att de bygger båtar som lastar olika saker. 

Det är stora båtar med många rum. Plötslig sa barnen att de skulle vilja bygga en gemensam båt som var 

jättestor och att de då skulle kunna vara i rekordboken. Rekordboken är en A3 bok som skapades av lärarna 

på Piren. Där finns bilder av olika byggen där barnen kan visa att det största och längsta bygget som byggts 

hittills var på fritidshemmet. Denna konversation visar elevernas nyfiket om vad det skulle kunna bli om 

de kunde bygga tillsammans. Vid mellanmålssamtalet deltog både pojkar och flickor. Konversation mellan 

barnen vid bordet tyder på att några andra elever tog förslaget på allvar att bygga någonting tillsammans: 

 
Ska vi fråga några andra om de vill vara med?E5 

Ja, vi kan fråga vid samlingen imorgon också så alla vet.E6 

 
Efter mellanmålet valde några elever att bygga med lego. På mattan fanns både pojkar och flickor men 

barnen delade sig så att pojkar byggde olika båtar och flickor byggde ett hus. Några killar som byggde 

visade vad båten har lastat med. Där fanns bland annat bilar och djur, båten var fullastat och det kunde 
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vara farligt där mitt på havet. De var på väg till Afrika. 

 

På gården cyklade två flickor tillsammans på en dubbelcykel. Ibland stannar de och ser sig omkring sen 

fortsätter de igen. Efter en stund står de stilla med cykeln och ser lite uppgivna ut. På frågan om vad de gör, 

svarar de: 

 
Vi letar efter saker. Vi har hittat en jacka nån gång. Vi cyklar runt då kanske hittar vi nåt…E7. 

 
Tjejerna berättar vidare hur de brukar leka. Ibland leker de taxi och ger någon skjuts eller levererar kakor 

från sandlådan och letar efter nya beställningar. Här synliggörs att eleverna letar efter nya utmaningar, det 

vill säga något som de kan klara av och att känna sig behövda. De berättar om den förlorade jackan och 

strålar av glädje. Läraren hade frågat dem om de kan cykla runt och se sig omkring efter jackan och tjejerna 

uttryckte att det var ett spännande uppdrag de fått. Vi upplever att eleverna skulle önska sig hitta flera 

saker. Barnen verkar i behov av stimulans för att hålla igång sin fantasi och att ge aktiviteten en mening. 

 
Agilityleken på gården liknar också strävan efter en ny utmaning. Några av tjejerna lekte ägare och hund. 

Barnen delade sig i par och byggde en bana med några hinder där hundarna skulle hoppa över: 

 
Det vore roligt att bygga en bana på riktig i gympasalen där vi skulle träna…E7 

Vi skulle kunna byta sen ägaren blev hund och hunden blir ägaren så alla får prova på banan…E8 

 
Här uttrycks önskan om att ha möjligheten att göra leken mer avancerad där eleverna skulle kunna bygga 

en bana och utmana varandra fysiskt. Att bygga en bana kan också ses som ett skapande och återigen ser 

vi att eleverna vill ha möjligheten att prova på, se vad det kan bli, samt vad de kan klara av. 

 
En av de återkommande aktiviteterna på fritidshemmet var fotboll. Det spelas varje dag på både fritidshem. 

Två flickor sa att de ibland är med. Men generellt såg vi på båda skolor en fast grupp av pojkar som spelade. 

Det framgår från våra observationer att de som var duktiga i fotboll var de som inte kunde hålla sig borta 

från fotbollsplanen. På frågan om varför de spelar fotboll varje dag sa killarna: 

 
Man blir bättre och bättre…E9 

 
Det kom också fram att inte alla vågade vara med och spela, även bland de barn som var bra på fotboll. En 

flicka sa att hon tycker om att vara ute mycket och att hon skulle vilja spela fotboll men inte gör det så 

mycket på fritidshemmet: 

 
Jag är rädd för bollar… Jag vill inte få den i huvudet. Jag spelar ibland på baksidan och på lovet...E10 

 
En annan flicka sa att hon tränar fotboll efter skolan och ibland spelar med killarna. Killarna sa att det vore 

kul om lärarna skulle vilja hålla i några av matcherna. De tyckte om att spela matcher men menade att det 

var svårt att organisera det själva. 
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Läraraktiv hållning till elevernas intressen och behov 

 
Detta förhållningssätt kännetecknas av att lärarna vill ha djupare insyn i elevernas samspel med varandra. 

Denna insyn används för att arrangera aktiviteter utifrån gruppens behov av utveckling av de sociala 

kompetenserna. Pedagoger från Norraskolan uppfattar att arbetet utifrån elevernas intressen har samband med 

deras behov och relationsskapande. En av fritidspedagogerna berättar att det är värdegrundsarbetet som 

prioriteras på fritidshemmet. Syftet med detta arbete är att eleverna ska fungera bra i gruppen och lära sig 

samspela med varandra på ett respektfullt sätt. 

 
Vi upptäcker vilka behov de har. Vi vill jobba mer med värdegrund... 

Ett tema. Rollspel, titta på film,och lära oss om allas lika värde. Nina 

 
Samma pedagoger talar om att barnen ska må bra. Lärarna hävdar att det är viktig att stödja elevers 

relationer på fritidshemmet och att alla känner sig trygga. Det framgår också att eleverna behöver vuxnas 

stöd vid problemlösning: 

 
Det finns barnen som inte mår bra…oroliga i själen. Vi behöver prata ganska mycket med sådana barn så de ska 

hitta ett mönster och ska känna sig trygga. Det är viktig för andra barn som är runt omkring också.... Goda 

relationer, struktur och trygghet- de tre saker känner vi är viktiga. Nu fokuserar vi mer på att lösa konflikter i 

inomhus så det funkar bra. Nicole 

 
Vi vill jobba med deras sociala utveckling, det är det viktigaste. Nina 

 
Intervjuade fritidspedagoger uttrycker att det finns intressen för skapande aktiviteter i en av grupperna. 

Lärarna då vill aktivt främja de kreativa aktiviteterna på fritidshemmet. Därför erbjuder de skapande 

aktiviteter ofta och försöker variera innehållet med att komma på nya förslag: 

 
Det kan man planera varje vecka, att erbjuda en skapande aktivitet. Man erbjuder barnen att prova på, man sätter 

fram materialet och man behöver inte ha fasta grupper. Sandra 

 

Man kan till exempel säga att idag finns det möjlighet att jobba med pärlor och skapa...Man kan lägga fram 

något förslag... ‘Sara 

 
De kreativa barnen får alltid möjligheten att göra det även om vi inte planerar något… De kan själva 

bestämma…Nelly 

 

Lärarinväntande hållning på elevers initiativ 
 

Detta förhållningssätt innebär pedagogerna ska invänta elevernas initiativ och då skapas möjligheter till 

de önskade aktiviteterna. Här strävar lärarna efter att skapa övergripande rutiner där eleverna dagligen 

får tillgång till den fria leken samt att varierande vuxenstyrda aktiviteterna erbjuds regelbundet. 

Elevernas deltagande i största mån ska vara frivillig. 

 

I gruppdiskussionen på Södraskolan framkommer det att en del av lärarna ser början av varje termin 

som ett bra tillfälle att samla eleverna och diskutera med dem om vad de vill göra på fritids den 

kommande terminen: 
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När man börjar en termin kan man säga, då vill vi fråga barnen var de vill göra. 

Vi kan då sitta ner med barnen och be dem att de berättar om vad de är intresserade av… 

Det som styr väldigt mycket är tiden .. Den räcker inte. 

Det är väldigt svårt … Men vi försöker att titta vad de är intresserade av.…Men tiden… Vi försöker mer på loven. 

Sabina 

 
Vi vill samla ihop barnen två gånger per termin och gör en kartläggning om vad de är intresserade för.. Det är det 

som de säger att de vill göra. Deras önskemål skriver vi ner på tavlan och alla får komma till tals. Det är de saker 

de vill göra ute eller dans. Sara 

 
Fyra av våra intressenter menar att de tittar lite ostrukturerad på vad eleverna tycker om och inser att de 

kan göra mer och skulle önska att kunna jobba mer systematisk och regelbundet med insyn i elevernas 

värld: 

 
Vi vill veta lite vilka intressen de har, vad de vill. Barnen ger ibland olika förslag och önskemål om vad de vill och 

då kan vi köpa det. Vi kan göra mer..Nelly 

 
Det är mest barnens önskemål som styr bemötande av elevernas intressen. Även här hänvisas det till att 

det är viktig att utvärdera de planerade aktiviteter och lärarna vill förbättra utvärdering med eleverna men 

de stora barngrupperna försvarar detta arbetet: 

 
Vi har en önskelåda. Vi vill utvärdera löpande på våra planerade aktiviteter. Utvärdering med barnen kan vi bli 

bättre på. Vi vill jobba spontan att väcka deras intressen och fånga de och jobba vidare...Men en stor barngrupp 

gör det svårare. Vi jobbar ganska undermedveten men spontan... Nina 

 
Utomhusvistelse var en vardaglig praktik på både skolor. En av de skolor vi besökte ligger nära den 

kommunala parken och där vistas en av avdelningarna ofta. Två av fritidspedagoger är ute med barnen i 

parken. Men eleverna är ganska långt från dem och lekar här och där. Samtliga pedagoger från både skolor 

nämner att när det gäller utomhusaktiviteter vill de att eleverna sköter sin lek självständigt. 

 
Deltagande lärare framhåller att eleverna är duktiga och kan sköta sin lek ute själva. Alla pedagoger är 

överens om att de inte behöver ha närmare insyn i elevernas utomhuslek då det fungerar väl mellan 

eleverna. Vi noterar också att fritidspedagoger håller sig synliga på avstånd och ibland navigerar runt men 

håller sig vid kanterna av elevernas lek både inomhus och utomhus. Men de är också tillgängliga för 

eleverna när de kommer fram. När barnen frågar eller berättar att det hänt något följer lärarna efter eller 

hämtar det som eleverna frågat efter. 

 
Ute väljer barnen själva mest. Vi tänker att barnen ska välja själva vad de ska göra så vi ser inte så mycket över 

vad de gör ute. Men de alltid hittar på nåt att göra. 

På fritidsgympa planerar vi många lekar men ute får de välja själv. Sandra 

 
Det funkar väldigt bra ute. De hittar olika lek eller spel ute. De hittar bra lek själv. Det är viktigt….Det behöver 

inte struktureras…. Nelly 

 
De är bra på att leta och hitta på egen lek och älskar att vara ute. Det funkar väldigt bra ute och de hittar olika 

lekar eller spel ute om det behövs då kan man komma med förslag t.ex. att de ska leka kurragömma. Nina 
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I samtalet om lego med våra deltagande fritidspedagoger framgår det att regler för rekordboken är att 

barnen bygger först och sen kommer de och visar sitt verk för sina lärare. Lärarna vill inte uppmuntra vad 

ska byggas. Samtidigt uppfattar vi en viss tveksamhet till legoleken och deras möjligheter att skapa god 

lärandemiljö tycks vara svårt att få till. Detta på grund av de stora grupperna och att det inte finns plats 

nog. Det är problematiskt att spara bygge då fritidshemmet delar lokaler med skolan: 

 
Det är sällan vi kan göra något tillsammans med lego...Det skulle inte fungera ..Med så stora grupper ...Man kan 

inte riktig. Man kan kanske dela in barnen i grupper och bygga största torn osv. Men vi har inte så stora 

lokaler…Sabina 

 
Svårast är också förvaring ...bestämma att nu gör vi någonting tillsammans man skulle kunna börja på måndag 

och se vad det blir på fredag ….problemet är var ska vi förvara ..det är ju skoldag nästa dag..Sådana aktiviteter är 

lättast att göra på loven då kan man spara..Sandra 

 
Två av de andra pedagogerna uttryckte att de medvetet väljer att inte erbjuda legoleken som en planerad 

aktivitet. De menar att lego tillhör eleverna. De vuxna har sina egna aktiviteter som ska erbjudas: 

 
Vi låter medvetet barnen att bygga med lego fritt ...vi har många barn och de har långa skoldagar de kommer på 

fritids de ska ha det fritt..man kan ha en tema arbetet med lego bygga tillsammans men vi har våra aktiviteter 

planerade och lego sköter de så bra själv och vi vill att de sköter det själv vi har andra aktiviteter...Sara 

 
Gruppdiskussionen om fotboll utvecklades också med lärarna. Pedagoger upplever själva att det är en 

favoritaktivitet för några. Vi samtalar om hur det ser ut mellan pojkar och flickor på fotbollsplanen samt 

om det är samma barn som spelar varje dag: 

 
Ja, de spelar fotboll mycket varje dag. Ibland är två tjejer med vi har inte hört om att andra ville spela…Sabina 

 
Det kan vara att pojkarna tar över. Vi hade så innan att en dag per vecka det var tjejerna som fick använda 

fotbollsplanen. Om det vore så igen att tjejer vill spela tillsammans då man kan ta upp det på stormöte och 

bestämma det igen. Sandra 

 
Det är annan typ av spel mellan killarna och ibland vill tjejerna vara för sig själva. Då kan man organisera 

mer...Man kan ta de som vill spela till den andra planen men det är barnen som bestämmer.. Sara 

 
På vårt fritids har vi några tuffa tjejer som spelar med killarna. Sara 

 
...det kom inte något från barnen att de skulle önska så ingen som uttryckt eller önskat... Sabina 

 
Det framgår tydlig från detta samtal att det måste komma förslag eller initiativ från barnen och först då 

arrangeras det tillfälle för andra att spela fotboll. Så länge det inte kommer ett tydligt önskemål från 

eleverna själva är det inte självklart att det skapas möjligheter. 
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Svårigheter att upptäcka och realisera de pedagogiska möjligheterna utifrån 

elevernas intressen 

Samtalet kring elevernas intressen och hur verksamhetens innehåll skulle kunna utgå från elevernas 

vardag var svårt för lärarna att reflektera runt då lärarna ofta ville berätta hur de redan gör och inte vad 

skulle vara möjligt att göra. De olika intressen kommenterats mest med att man kan jobba med temaarbeten 

och att lärarna ska tillgodose elevernas intressen om de hör någonting från dem En del av de intervjuade 

pedagoger poängterar vikten av att eleverna behöver ges möjligheten till fritt val därför erbjuds det en 

mängd vuxenstyrda aktiviteter som är frivilliga. Denna argumentation påvisar också att insyn i elevernas 

fria lek inte är en självklarhet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Genom att precisera fritidshemmets 

innehåll som fritt tolkar vi som en tydlig markering av skillnaden mellan fritids och skola. Samtliga 

fritidspedagogers uttalande om att inte involvera sig i barnens utomhus aktiviteter och att medvetet låta 

eleverna sköta den mesta av sin lek själva tyder på att våra informanter uppfattar att fri lek tillhör eleverna 

där de vuxna behöver inte ha ständigt tillträde till. Vi uppfattar det som att lärarna delvis medvetet tar 

avstånd från elevernas egen lek och deras sociala samspel lämnas ifred. En djupare inblick i vad eleverna 

gör uppfattas av vissa deltagare kan styra och störa elevernas frihet. Pedagogerna från båda skolor är 

överlag överens: 

 

….De sköter sin lek så bra själva. Vi vill att de sköter det själva utan vuxnas inblandning men vi planerar andra 

aktiviteter varje dag som de kan delta i och det är frivilligt...Sabina 

 

Generellt uttrycker lärarna att de erbjuder en del aktiviteter. Det är viktig att det finns aktiviteter. Samtidigt 

poängterar samtliga pedagoger att det är viktigt att barnen själva får välja vad de vill göra: 

 

 
Vi vill inte tvinga någon, det är eleverna som ska få välja. Vi ska erbjuda någonting...Och de ska välja om de tycker 

det är roligt…Det ska vara fri val vi har material tillgänglig och de som vill kan ta fram. Sara 

Fritidsgympa beskriver lärarna som tillfälle där de kan uppmuntra och främja rörelse på fritidshemmet. 

Alla avdelningar har tillgång till gympasalen en gång i veckan. Här uttrycker en av pedagogerna att det 

är viktigt att erbjuda och variera aktiviteterna så att eleverna kan prova på nya saker: 

 
Vi har tillgång till gympasalen där man kan erbjuda olika aktiviteter och det är viktig att variera. Alla får prova 

på olika sporter tennis, badminton, pingis och vi planerar lekar för att de ska få röra sig och springa mycket. Vi 

uppmuntrar alltid barnen att prova på något att göra ute eller på gympa och inte bara sitta med ipads. Sabina 

 
Två av pedagogerna från Södraskolan ser sig omkring. När alla barn blivit sysselsatta, några med lego, 

några med skapande, försvann båda pedagogerna till det lilla rummet där de har ett litet kontor och kök. 

Eleverna kom fram till lärarna när de behövde hjälp med sitt pyssel. Vi fick intrycket att lärarna strävar 

efter att alla barn ska hitta något att göra. Lärarna anser allmänt att de måste följa “barnens vilja” och stödjer 

detta genom att ta fram det som eleverna efterfrågar. Eleverna älskar att gå ut, så de kan vara där. Det var 

också tydligt att lärarna uppskattade barnens förmåga att hitta på egna lekar. 

 
Lärarnas utsagor i detta avsnitt och detta sammantaget med våra observationer synliggör att de intervjuade 

fritidspedagogerna oftast utgår från sin yrkesvana när de arbetar. Här lyfts fram att verksamheten inte ska 

vara målstyrd och den fria leken är central för fritidshemmet. Resultatet visar att lärarna försöker etablera 

en fungerande verksamhet med omsorg och tillsyn. Detta är en del av uppdraget och våra deltagande lärare 
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har ett svårt uppdrag när en av avdelningarna består av 74 barn med bara tre ordinarie vuxna och en 

resursperson. Lärarna uttrycker att mycket beror på personalstyrka vilka möjligheter de har. Tre av de 

intervjuade deltagarna uttrycker nästan dåligt samvete att de inte kan se över elevernas intressen tillräckligt. 

Två av de andra pedagoger upplevde att det behövs mer personal och bättre lokaler: 

 
Om vi vore flera personal då kunde vi spendera mer tid med eleverna … Var en av oss skulle kunna komma med 

nya förslag , och då kunde man ha en mindre barngrupper. Sara 

 
Tiden framförallt att få ihop och lokaler samma lokaler som skolan vilken gör vi måste lägga fram och plocka vi 

skulle behöva ett rum där man ha bara skapande och om vi vore 3 då alltid en kan fokusera på en sak t.ex. aktiviteten 

och resten på andra. Sara 

 
En av lärarna menar att han skulle vilja jobba med en mindre grupp elever och se om barnen var 

intresserade av att lära sig lite mer om musik och spela instrument: 

 
Jag skulle vilja sprida mina intressen till barnen och jobba med musik. Jag skulle vilja att varje vecka kunna ta 

några barn och arbeta med dem och att väcka deras intressen…Men om jag skulle ta bara några få barn vem skulle 

sköta resten? Noel 

 
Några lärare uttrycker vilja att kunna engagera sig mer i elevernas vardag. Här menar lärarna att de skulle 

vilja jobba för barn och med deras intressen och inte bara lägga fram saker. Samtliga intervjuade lärare 

uttryckte att de skulle kunna vilja arrangera aktiviteter i mindre grupper. Noel från Norraskolan tar upp 

arbetet med digitala verktyg: 

 
Enligt läroplanen ska vi jobba med teknik men vi inte har förutsättningar. Vi har Ipads på måndagar. Det är 

katastrof och stress bland barn och vuxna. 8 Ipads och så många barn.... läroplan... jobba med teknik....Noel 

 
Pedagogerna är upptagna med den vardagliga verksamheten exempelvis när ska de ha mellanmål eller när 

någon elev går hem. Pedagoger vandrar ibland runt de olika lekområdenana och förklarar att de behöver 

koncentrera sig på de elever som har olika svårigheter i gruppen. Det är mycket att göra: 

 
Det finns barnen som inte mår bra…oroliga i själen. Vi behöver ganska mycket att prata med sådana barn. Så de 

ska hitta ett mönster och ska känna sig trygga. Det är viktig för andra barn som är runt omkring också. Vi försöker 

ställa dem med de barnen som fungerar bra och leker bra. Vi tar nytta av de barnen som är goda lekförebilder. 

Nicole 

 
 

Upprepade utsagor från lärarna om att grupperna är för stora tolkar vi som huvudanledning till att arbetet 

utifrån elevernas intressen inte alltid är genomförbar. Förutsättningar är avgörande för att kunna arrangera 

pedagogisk verksamhet. Utan rätt förutsättningar uppfattar vi att de planerade aktiviteterna och 

lärandeuppdrag bara blir ett hastigt utkast av material och aktiviteterna förblir utan genomtänkt syfte. En 

av våra informanter uttrycker att läroplanens krav inte är realistiska med de förutsättningar som finns. 

Detta skapar otydlighet i hur uppdraget ska tolkas om lärarna å ena sidan ska ansvara för pedagogiskt 

innehåll men resurser räcker knappt till att fastställa en trygg miljö för barnen. Om lärarna inte har 

möjligheten att reflektera och utvärdera de planerade aktiviteterna blir innehållet kanske inte heller 

relevant för barnens utveckling och anpassat till de förmågor de skulle behöva träna. 
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Diskussion 

Rohlin (2011) lyfter fram att fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag till skolan där lärande är en 

del av verksamhetens innehåll. Detta arbetet ska också ha sammanhang med elevernas vardagsliv på 

fritidshemmet. Fritidspedagoger ska bland annat ansvara för undervisning på fritidshemmet men 

samtidigt utgå från elevernas erfarenheter. Tidigare forskning av Pihlgren (2013) belyser också utveckling 

av fritidshemmets uppdrag och dess långa tradition med utgångspunkt i en familjepolitik där omsorg, 

fostran, tillsyn och barnens fria lek har varit central för verksamheten. Resultatet visar att de flesta lärare i 

vår undersökning upprepar tanken om frivilliga och fria elevinitierade aktiviteter på fritidshemmet. Därför 

kan vi se att lärarna kan ha svårt att relatera till de pedagogiska möjligheterna utifrån elevernas intressen. 

Ideligen förbinder lärarna från vår studie sin roll med att rutinmässigt erbjuda olika aktiviteter, ansvara 

för omsorg, tillsyn samt finnas tillgänglig vid behov. Detta förhållningssätt ser vi som en tradition av 

uppdraget där den redan etablerade yrkesvana styr hur fritidshemmet ska arrangeras. Detta motiveras 

dock utifrån olika anledningar delvis på grund av resursbrist men grundas även i lärarens förhållningssätt. 

 

En av lärarnas förhållningssätt visar fenomenet om elevernas fria lek och fria val som utgångspunkt för en 

verksamhet. Elevernas frihet ska bevaras på det fritidshemmet. Syftet med uppdraget utifrån denna 

uppfattning är att erbjuda många aktiviteter som eleverna kan välja mellan. Detta tolkar vi som att lärarna 

till viss del skapar pedagogiska möjligheter men att de inte alltid utgår utifrån elevernas intressen. Tidigare 

har vi konstaterat att eleverna motiveras av nya utmaningar och att en mängd av aktiviteter kan främja 

utveckling och lärande på fritidshemmet. Problemet kan vara att beroende av tillhörighet inte väljer 

eleverna att ingå i vissa sammanhang och väljer alltid bort en viss typ av lekar. Det andra förhållningssättet 

kännetecknas av arbetet med att främja elevers relationsskapande. Några av våra informanter prioriterar 

att stödja eleverna vid konflikthantering. Samtidigt berättar några av respondenterna att det är trygghet 

och välmående som de vill arbeta med på fritidshemmet. Vi uppfattar det som ett relevant arbete att främja 

elevernas intressen då vi anser att trygga elever som trivs bra kan fokusera på att våga delta i fler aktiviteter 

och anta nya utmaningar. Denna tolkning av uppdraget skiljer åt de två fritidshem vi besökte. 

 

Förändringen av fritidshemmets uppdrag är den bidragande faktorn att yrkesutövning kan variera på de 

olika ställen. Andersson (2013) lyfte i sin studie att arbetet med elevernas måluppfyllelse prioriteras bort 

på grund av de dåliga förutsättningarna men också för att det kan vara svårt att etablera enighet i 

arbetslaget om det inte finns tydliga riktlinjer hur man arbetar enligt läroplanen. Andersson menar även 

menar även att ledningens och lärarnas sätt att arbeta saknar systematisk utvärdering och reflektion när 

det gäller fritidshemsverksamheten. Han belyser lärarens motvilja att arbeta regelbundet med utveckling 

av fritidsverksamheten på grund av yrkesvana. De arbetsmönster kan vara en av de faktorer som påverkar 

möjligheter att närma sig elevernas vardag och möjlighet att arbeta utifrån elevernas intressen. Även 

barnsynen avgör vilket förhållningssätt lärarna etablerar och hur de bemöter eleverna. Emellertid visar vår 

studie att mycket av arbetet på fritidshemmet kan bestå av att stödja vid behov, erbjuda vid efterfrågan 

samt låta eleverna välja från de vuxenstyrda aktiviteterna. Det pedagogiska innehållet styrs av de 

aktiviteter som vuxna väljer som lämpliga att erbjuda, utan att behöva ha särskild insyn i vad elevernas 

intressen kan vara. Fenomenen visar att det som är gemensamt för båda fritidshem är att de styrs utifrån 

barnperspektiv och inte barns perspektiv. Lärarens vuxenperspektiv verkar försvåra arbetet i 

utgångspunkt av barnens egna intressen. 

 

Individens möjligheter till utveckling utifrån sin egen förmåga menar Nordin-Hultman (2005) kan vara 
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svåra att åstadkomma på grund av yrkesvana, barnsynen och bristande förutsättningar. Trygghet och 

välmående är en viktig aspekt för elevernas lärande och detta skapas när eleverna utvecklar tillit till de 

vuxna i sin omgivning. Cornelius-White (2007) skriver om vikten av en djupare relation mellan eleven och 

läraren för att elever ska känna sig motiverade att utveckla olika kompetenser. Från vårt perspektiv som 

snart utbildade lärare i fritidshem känner vi att denna insyn i vad eleverna har för intressen och varför de 

väljer olika aktiviteter är ett bra tillfälle att lära känna individerna i gruppen och hur gruppen fungerar 

tillsammans. Genom att reflektera över vad eleverna själva ser som intressant kan lärare 

utvecklaverksamheten vidare och berika innehållet så att lärandet verkligen utgår från elevernas 

motivation. 

 

För att kunna organisera pedagogiska möjligheter utifrån elevernas intressen behöver barnsynen utvecklas. 

Detta beskrivs av Johansson (2003) som att vuxna i sin yrkesutövning väljer hur de bemöter eleverna. Om 

läraren är lyhörd, nyfiken och visar viljan att närma sig elevernas närvaro kan det påverka upptäckter av 

nya pedagogiska möjligheter som tidigare varit osynliga. I utgångspunkt från Deweys teori om den sociala 

individen bör det pedagogiska arbetet med barn bestå mer av regelmässiga iakttagelser av individer i 

gruppen. Där läraren stimulerar, främjar och leder till vidare utveckling utifrån var barnen befinner sig. 

Denna teori tolkar vi hänger ihop med elevernas aktiva och initiativrika vistelse på fritidshemmet. Utifrån 

ett barnperspektiv utgår samtliga informanter från det de anser är bäst för eleverna. Andra faktorer som 

påverkar denna barnsynen är de stora barngrupper och personalbrist på både fritidshem. Det är också 

gemensamt att huvuduppdraget i stora delar består av omsorg och tillsyn som vi uppfattar som resultat av 

de begränsade förutsättningarna på fritidshemmen. 

 

Arbetet med de sociala kompetenser som beskrivs på en av de avdelningarna är en bra utgångspunkt för 

att eleverna ska känna tillhörighet i flera sammanhang på fritidshemmet. Enligt Deweys teorier om sociala 

individer, ger denna kännedom om hur elevers samspel ser ut, läraren möjligheten att främja rätt miljö och 

anpassa undervisningen till just för den gruppen. Insyn i elevernas värld möjliggör att främja 

relationsskapande på fritidshemmet. Dahls (2011) forskning belyser att lärarna borde arrangera miljön och 

aktiviteter på så sätt att eleverna ska få möjligheter att tillhöra olika grupper utan att behöva fråga om 

tillträde. Denna forskning visar också att pojkar och flickor leker tillsammans mycket mer utomhus och 

därför är det viktigt för lärarna att ha inblick i de aktiviteter för att kunna vidare arrangera aktiviteter där 

pojkar och flickor ska kunna utvecklas oberoende av kön. Vi upptäckte också att eleverna tenderar att välja 

de aktiviteter utifrån den plats eller grupp som de känner tillhörighet till. Praktikgemenskap som Dahl 

beskriver i sin forskning visar sig även i vår undersökning vara en viktig del i elevernas liv. 

 

Eleverna vågar inte alltid prova på nya utmaningar om möjligheter inte skapas. Samtliga lärare uttrycker 

att de tillgodoser elevernas önskemål men detta initiativ förväntas komma från elevernas sida. Vårt resultat 

visar att eleverna först måste vara säkra på vad de vill, vidare behöver de tydligt uttrycka de önskemålen 

till sina lärare för att lärarna ska skapa de pedagogiska möjligheterna till dem. Vår undersökning indikerar 

att eleverna söker aktiv stimulans i sin vardag för att kunna genomföra olika aktiviteter. Kompisarnas men 

också vuxnas närvaro blir betydelsefull för eleverna så att de kan känna motivation som främjar och 

stimulerar till nya upptäckter. Att repetera samma aktiviteter varje dag kan innebära progress av de olika 

förmågor men vi kan också konstatera att detta kan begränsa möjligheter till vidareutveckling. Vi upplevde 

att det inte är självklart att eleverna kommer fram och uttrycker de dagliga tankarna till lärarna om vad de 

behöver ha stimulans. Utifrån vårt eget försök att närma oss elevernas intressen fick vi erfarenhet i att 

lärarens aktiva deltagande i elevernas vardag skulle kunna synliggöra flera detaljer av elevernas värld. 

Denna insyn kunde då leda till att verksamhetens innehåll utgick mera utifrån barnens perspektiv. 
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Tidigare forskning av Johansson och Ljusberg belyser att fritidshemmet är en dynamisk miljö där barnen 

exponeras för nya intryck och utmaningar. Denna beskrivning framhåller att det är barnens liv som pågår på 

fritidshemmet. Nya upptäckter och nytt lärande upplevs av eleverna dagligen. Emellertid sker inblick i 

elevernas vardag inte alltid lika regelbundet i den vardagliga praktiken. Eleverna i vår undersökning ges 

möjlighet att uttrycka sina önskemål gällande fritidshemmets innehåll genom formellt planerade tillfällen 

en gång per termin. Dagligen och informellt förväntar sig de flesta av våra intervjuade fritidspedagoger att 

det kommer förfrågan från eleverna själva. Enligt Nordin-Hultman behöver verksamheten för att kunna 

tillgodose utveckling av elevernas förmågor, ständigt se hur eleverna utvecklas i vardagliga situationer, och 

vad lärarna kan anpassa eller ändra för att skapa nya möjligheter till lärande. 

 
Att organisera pedagogiska möjligheter på fritidshem utifrån elevernas intressen innebär i våra ögon inte 

att ta över deras fria lek eller bara vara stöd vid konflikthantering. Att fånga elevernas intressen och 

förvandla de till pedagogiska möjligheter innebär för oss att arrangera verksamheten utifrån var barnen 

befinner sig. Det kan handla om att utveckla intressen för båtar och arrangera aktiviteter där eleverna kan 

upptäcka hur båtar konstrueras så att de flyter fast de lastats med tunga varor. Legoleken kan förvandlas 

till kunskap om olika länder när man vet att eleverna färdas i sin lek till Afrika. Lärande om olika djur och 

fåglar kan utvecklas vidare genom att planera skapande med temadjur där eleverna lär sig rita de olika 

djuren. Fotbollstema på fritidshemmet kan vara ett bra tillfälle att låta de duktiga fotbollsspelare visa olika 

tekniker för de barn som aldrig haft möjlighet att sparka på bollen. Agilityleken kan bli en perfekt 

inspiration till att bygga hinderbanan i gympasalen där eleverna kan träna sin samarbetsförmåga. 

 
Dessvärre är förutsättningar på fritidshemmen ofta begränsade och de stora grupperna påverkar 

genomförandet av den pedagogiska verksamheten utifrån elevernas intressen. Lärarnas ställningstagande 

kan därmed inte utvecklas då lärarna inte har möjligheten att kritisk granska sitt arbetssätt. Vi kan 

konstatera att det är lärarnas engagemang och viljan att se, lyssna och vara nyfiken som är den viktigaste 

delen för att upptäcka pedagogiska möjligheter. Att verkligen vara där med barnen och inte bara vid sidan 

av. När pedagoger står vid sidan av elevernas värld och väntar på att det kommer önskemål eller 

förfrågningar från eleverna, kan det vara så att en mängd av pedagogiska möjligheter aldrig upptäcks. 

 

Framtida studier 
Vår undersökning kan ge upphov till vidare studier av elevernas intressen i den digitala världen och hur 

fritidshemmet skulle kunna iaktta de intressena i verksamheten. Den framtida forskning skulle kunna 

behandla pedagogiska möjligheter med digitala verktyg på fritidshemmet utifrån elevernas intressen 



30 

 

 

 

Referensförteckning 

 

Andersson, B. 2013. Nya fritidspedagoger –I spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. Umeå 

universitet (akademisk avhandling). 

Ankerstjerne, T. (red.) (2015). Perspektiv på fritidshemspedagogik. översättning: Monica Hansen Orwehag 

; [sakgranskning: Monica Hansen Orwehag] Lund : Studentlitteratur. 
 

Ahrne, G., Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm : Liber. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund : Studentlitteratur. 

Broström, S. (2015). Fritidshemmet som arena för lärande i Trine Ankerstjerne (red.) (2015). 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder ; översättning: Björn Nilsson Malmö : Liber. 

Cornelius-White, J. (2007) Learner-Centered Teacher-Student Relationships Are Effective: A Meta-Analysis 

Review of Educational Research. Vol. 77, No. 1, pp. 113-143 Published by: American Educational 

Research Association 

 
Dahl, M. (2011). Barns sociala liv på fritidshemmet. En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i 

egenstyrda aktiviteter. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik). 

Dewey, J.(2004). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur 

Erikson, M. (2015). Referera reflekterande (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, A., Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm : Liber. 

Haglund, B., & Klerfelt, A. (2011). Samtalspromenader – Barns berättelser om meningen med fritids. I A. 

Klerfelt & B. Haglund (Red.), Fritidspedagogik–fritidshemmets teorier och praktiker (s. 155-181). 

Stockholm: Liber 

 
Hansen, M. (2015).Perspektiv på fritidshemspedagogik. översättning: Monica Orwehag; Lund: 

Studentlitteratur. 

Hansen, M (1999). Yrkeskulturer i möte Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Doktorsavhandling. 

Göteborgs universitet. 

Hultman-Nordin, E. (2005). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1:a uppl.). Kristianstad: Liber 

AB. 

Højholt, C. (2015). Fritidsläraranas pedagogiska kompetens och barns fritidsliv i Pernille Hviid, 

Højholt, Ch. (red.) (2015). Fritidspedagogik med barnperspektiv/ ; översättning: Monica Hansen 

Orwehag. Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, M. (2011). Den fria tidens lärande, Lund: Studentlitteratur. 

https://www.jstor.org/publisher/aera
https://www.jstor.org/publisher/aera


31 

 

 

 
 

Jobring, O., & Carlén, U. (Red.). (2005). Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 
Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. 

Pedagogisk Forskning i Sverige nr 1–2 s 42–57 issn 1401-6788 

 
Johansson, I. & Ljusberg, A.L. (2004). Barn i fritidshem. Individ, omvärld och lärande/Forskning nr 21, 

Lärarhögskola i Stockholm. 

 
Juhl, P. (2015). Fritidshemmets organisation och barns möjligheter i Pernille Hviid, Charlotte Højholt 

(red.) (2015). Fritidspedagogik med barnperspektiv /; översättning: Monica Hansen Orwehag. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hviid, P., & Højholt, C. (red.) (2015). Fritidspedagogik med barnperspektiv /; översättning: Monica Hansen 

Orwehag. Lund: Studentlitteratur. 

 
Kousholt, D. (2015). Barns gemenskaper och utsatta positioner - inklusion och fritidspedagogik i Pernille 

Hviid, Charlotte Højholt (red.) (2015). Fritidspedagogik med barnperspektiv /; översättning: Monica 

Hansen Orwehag. Lund: Studentlitteratur. 

Löfdahl, A., Hjalmarsson,M., & Franzén, K (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori, 

Stockholm : Liber. 
 

Nationalencyklopedin (2018). Intressen. Hämtad den 10 maj, 2017 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intressen. 

 

Pihlgren, A.S. (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. 

 
Pihlgren, A.S. (red.) (2017). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. Lund: 

Studentlitteratur, Andra upplagan. 

Rohlin, M. (2012). Fritidshemmets historiska dilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
 

Saar, T., Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. (2012). Kunskap möjligheter i Svenska fritidshem. Nordisk 

Barnehageforskning. 

 
Sharan, B. M., (1994). Fallstudien som forskningsmetod; översättning; Björn Nilsson . Lund : 

Studentlitteratur. 

 
Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. från [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge, 

United Kingdom: Cambridge University Press. 

 
Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen: Det 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intressen
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intressen
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


32 

 

 

kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 6(4), 270- 292. 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/15192/Hur%20ser%20ett%20fritidshem%20ut%20idag.pdf? 

sequence=2&isAllowed=y 
 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16119/examensarbete%20sista%20pdf.pdf?sequence=4&isA 

llowed=y 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/15192/Hur%20ser%20ett%20fritidshem%20ut%20idag.pdf?sequence=2&amp;amp%3Bamp%3BisAllowed=y
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/15192/Hur%20ser%20ett%20fritidshem%20ut%20idag.pdf?sequence=2&amp;amp%3Bamp%3BisAllowed=y
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16119/examensarbete%20sista%20pdf.pdf?sequence=4&amp;amp%3Bamp%3BisAllowed=y
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16119/examensarbete%20sista%20pdf.pdf?sequence=4&amp;amp%3Bamp%3BisAllowed=y


33 

 

 

Bilaga 1 
Missiv till 

Pedagogerna 
 
 

Hej! 

Vi heter Aleksandra Källden och Kaberi Basu och är distansstudenter på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vi läser sista terminen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. För 

vårt examensarbete ska genomföra en fallstudie där vi ska undersöka pedagogiska möjligheter 

på fritidshemmet utifrån elevernas intressen. 

 
För att kunna genomföra denna studie behöver vi er hjälp. Under två eftermiddagar skulle vi 

vilja komma och genomföra observationer och informella samtal med elever och lärare på en 

fritidsavdelning. Vi skulle vilja be ansvariga lärare från samma avdelning vi ska observera att 

ni skriver korta anteckningar under några dagar om vilka intressen eleverna har på denna 

avdelning. Därefter genomför vi en fokusgruppsintervju baserat på den material som vi har 

fått via våra observationer och era anteckningar. 

 
Fokusgruppsintervjuer innebär att vi behöver en grupp fritidslärare både från den avdelning 

vi genomför våra observationer men också andra som skulle vilja delta. Diskussionen 

behandlar frågor om pedagogiska möjligheter i de intressen som finns bland elever på 

fritidshemmet. Det är viktigt för oss att gruppen ska bestå på fler än två personer. Det är 

pedagogerna som får diskutera de specifika frågeställningarna tillsammans. 

 
Jag Aleksandra Källden ansvarar för att genomföra studien i Varberg kommun. / Jag heter 

Kaberi Basu som är ansvarig för att genomföra studien i Linköping kommun. Jag skulle vilja 

komma i kontakt med er för att bestämma tid att kunna genomföra denna observation samt 

fokusgruppsintervjuer. Observationen kommer ske under frihetstiden och intervjun som 

tillkommer efteråt kommer ta ca 45–60 min. Jag kommer använda mig av mobil och spela in 

vårt samtal för att kunna gå tillbaka i materialet när jag ska transkribera. 

Att medverka under denna intervju samt observation är självklart frivilligt och ni kan välja att 

avbryta när ni vill. I denna undersökning är ni som studieobjekt helt anonym och påhittade 

namn kommer användas av forskningsetiska skäl. Vi kommer inte nämna i vilken skola vi 

genomfört undersökningen så att ingen ska kunna härleda detta tillbaka till er och er 

arbetsplats. De material som vi får fram under denna undersökning kommer endast användas 

av forsknings skäl till uppsatsen och är sekretessbelagda. 

Du får gärna svara på detta brev och i det brevet bekräfta om du vill medverka, samt en tid 

och ett telefonnummer så jag kan kontakta dig för att bestämma tid och plats då vi kan 

genomföra detta. Vår tanke är att genomföra fallstudien under v. 16. 

Ni får gärna svara på detta mejl och i det mejlet bekräfta om ni vill medverka, samt en tid och 

ett telefonnummer så jag kan kontakta dig för att bestämma tid och plats då vi kan genomföra 
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denna studie. 
 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta mig för mer information. 

 
Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett gott samarbete, Aleksandra Källden och 

Kaberi Basu. 

 

Aleksandra gäller studien i Varberg kommun: 

Tel:XXXXXXX 

E-post: akallden@gmail.com 

 

Kaberi gäller studien i Linköping kommun: 

Tel: XXXXXXX 

E-post: kaba1500@student.miun.se 

mailto:akallden@gmail.com
mailto:kaba1500@student.miun.se
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Bilaga 2 
 

 

Brev till 

Föräldrar 

 

 
Hej! 

Jag heter Kaberi Basu / Aleksandra Källden och är student på Mittuniversitetet i Sundsvall där 

jag studerar sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Jag skriver en uppsats tillsammans med en studiekamrat vid namn Aleksandra Källden / 

Kaberi Basu om pedagogiska möjligheter på fritidshemmet utifrån elevernas intressen. 

 
Vi vill öka kunskapen och förståelsen om elevernas intresse; och pedagogiska möjligheter på 

fritidshemmet utifrån elevernas intressen. För att genomföra denna studie behöver vi ert 

tillstånd för att få observera barnens aktiviteter när de är på fritids och få samtala med de. Vi 

vill undersöka vad eleverna gör under fritdstimmarna, vilka intressen har de. Vi ska observera 

eleverna under två eftermiddagar på fritidshemmet. Under observationen ska vi anteckna 

deras intressen och tankar med papper och penna. Detta ska vi använda som empiri till vårt 

examensarbete. 

 
Vi kommer inte att filma eller spela in dem. Alla observationer sker i enigheten med 

“Vetenskapsrådets forskningsetiska principer”, vilket innebär barnens riktiga namn och 

skolans riktiga namn kommer inte att finnas med i det färdiga arbetet. Barnens deltagande är 

frivilligt, och de har när som helst rätt att tacka nej. 

 
Svara gärna på detta brev med att tacka “ja” eller “nej”. Det vore mycket värdefullt för oss 

om ni skriver under detta papper och lämnar det på skolan snarast. 

 
❑ Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i studien 

 
❑ Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien 

 
 

 
Datum: Vårdnadshavare 1 

 

 

Datum: Vårdnadshavare 2 

 
Barnets namn: _  

 

Ni får gärna kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. 

Aleksandra Källden: akallden@gmail.com 

mailto:akallden@gmail.com
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Kaberi Basu: kaba1500@student.miun.se 

Handledare: Anneli Hansson, anneli.hansson@miun.se 

 
Tack på förhand! Vänliga hälsningar Aleksandra och Kaberi 

mailto:kaba1500@student.miun.se
mailto:anneli.hansson@miun.se
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Bilaga 3 
 
 
 

Studiefrågor 

 
● Vilka intressen kan det finnas bland elever på fritidshemmet? (titta på vår undersökningar)? 

● Hur jobbar ni för att få barnens intressen och delaktighet i planeringen för aktiviteter på 

fritids? 

● Hur utvärderar ni de olika aktiviteter? 

● Vilka utmaningar finns det för att kunna planera aktiviteter utifrån elevernas intressen på 

fritidshemmet? 

● Kan ni berätta vilka förutsättningar har ni …, : anser ni att ni har rätt förutsättningar för att ett 

lärande ska ske? 

● Vilka förutsättningar skulle behövas för att realisera de idéer ni får för 

● verksamheten? 

 

 

 

Konkreta frågor: 

● Berätta mer.... 

● Vad är mest utmanande? 

 

 
 

Följdfrågor: 

● Hur menar du med... 

● Kan du utveckla... 

● Kan du ge exempel.... 

● Förstår jag dig rätt om.... 

 


