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Abstract 

 

Title: LEISURE ASSIGNMENTS -A qualitative textual analysis of leisure-based 

curriculum 

Author:  Ljungman Yvonne &  Khelifa Chaht Amina 

Mentor:  Sahlén Patric 

Examiner: Lilja Agneta   

Term: Spring 2017 

 

In 2016 the leisure had a new chapter in The curriculum for primary school, pre-school class 

and the leisure (2011). In our study, we examine what the curriculum say about the leisure 

activities mission. We did our study through a qualitative text analytic method we have 

designed ourselves. The new curriculum for after-school should supplement the school and give 

students a meaningful leisure time based on each individual's needs. One mission the leisure 

have is teaching students, and also educate democratic citizent.  Dewey believed that knowledge 

is created through experience and actions and it’s consequences. Because the leisure have many 

missions, the personell in leisure misses interaction and planning time. Interaction and planning 

time are important factors for the leisure to get a stimulant enviroment.  

 

The research emphasizes that the curriculum for the leisure is a clarification of the leisure 

mission, but it takes a didactic expertise for those who work at leisure to fulfill the missions.  
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Sammanfattning 

 

Titel: FRITIDSHEMMETS UPPDRAG -En kvalitativ textanalys om fritidshemmet med 

utgångspunkt i läroplanen  

Författare: Ljungman Yvonne & Khelifa Chaht Amina  

Handledare: Sahlén Patric 

Examinator: Lilja Agneta 

Termin: Våren 2017 

 

År 2016 fick fritidshemmet ett nytt kapitel i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011). I vår studie undersöker vi vad läroplanen för fritidshemmet säger om 

fritidsverksamhetens uppdrag. Studien har gjorts genom en kvalitativ textanalytisk metod som 

vi har konstruerat själva.  

 

Den nya läroplanen för fritidshemmet ska komplettera skolan och ge elever en meningsfull 

fritid utifrån varje individs behov. Fritidshemmets uppdrag är att undervisa elever. 

Undervisningen i fritidshemmet har som uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Dewey 

ansåg att kunskap skapas genom erfarenheter och handlingars följder. Fritidshemmets flera 

uppdrag har gjort att det saknas samverkan och planeringstid för fritidspersonal, som är centrala 

delar för att fritidsverksamheten ska vara en stimulerad miljö. Forskningen lyfter fram att 

läroplanen för fritidshemmet är ett förtydligande för fritidsverksamhetens uppdrag, men det 

krävs en didaktisk kompetens för fritidspersonal att fullfölja uppdragen.  

 

Nyckelord: Läroplan för fritidshem, LGR11 reviderad 2016, Fritidshem, Uppdrag 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Vi börjar vår studie med att beskriva hur vi intresserade oss för fritidsverksamhet och vad 

läroplanen säger om fritidshemmets uppdrag. Vi undersöker vilka konsekvenser det ger 

fritidshemmets uppdrag. 

 

Det är höst och året är 2014. Vi ska just påbörja vårt program grundlärarutbildning med 

interkulturell profil med inriktning mot fritidshem. Vi är den andra kullen som läser detta 

program och bara det känns spännande. Ingen av oss har arbetat på fritidshem eller själva gått 

på fritidsverksamhet när vi var yngre, men vi ser fram emot att lära oss om vad vårt blivande 

yrke som fritidshemslärare innebär. 

En månad har gått sedan vi började vår utbildning. Vi ska ut på vår första VFU och hamnar i 

olika skolor. Vi är nyfikna på hur fritidsverksamhet ser ut i verkligheten, men vi märker att 

många elever i respektive skolor vi är på är förvirrade. De frågar oss vad vi är och vad det är 

vi läser till. Vi förvånas av att de inte vet trots att fritidspersonal arbetar i deras skolor. När vi 

berättar att vi studerar till fritidshemslärare frågar de vad det ”egentligen” betyder och vad en 

fritidshemslärare gör. Vi förundras av att vi ställer oss samma fråga som barnen frågat oss. 

Vad är fritidshemslärares uppdrag? 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 rev.2016 (i fortsättning 

kallad LGR11) står det att förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska ha ett samarbete 

med varandra för att främja elevernas lärande och utveckling genom hela skolgången 

(Skolverket, 2011, s.16). Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Fritidshemmets syfte 

och mål har funnits i de allmänna råden i många år, men sommaren 2016 fick fritidshemmet 

för första gången ett eget kapitel i läroplanen. Fritidshemmets kapitel är ett förtydligande för 

fritidshemmets uppdrag i Sveriges skolor. Att fritidshemmet fick ett eget kapitel i läroplanen 

under vår utbildnings gång gjorde oss väldigt nyfikna på att undersöka vad läroplanen säger 

om fritidshemmets uppdrag. Vi anser att läroplanen är viktig att luta sig mot i vårt blivande 

yrke som fritidshemslärare, när fritidshemmet fick ett eget kapitel i läroplanen tvekade vi inte 

på att göra en studie som berörde fritidshemmets uppdrag.  
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Det är viktigt att belysa att del 1 och 2 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 rev. 2016 som handlar om värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer, även 

gäller för undervisningen i fritidshemmet. Fritidshemmets kapitel i läroplanen är ett 

komplement och förtydligande för del 1 och 2 (Skolverket, 2011, s. 24).  

Det står även att: 

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där 

omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet (Skolverket, 2011, s. 

24). 

Undervisningen ska ges en tolkning, vilket vi återkommer till i vår analysdel. Vi 

fokuserar på begreppet fritidshemslärare istället för fritidspedagoger eftersom vår 

utbildning inkluderar lärare för estetiska program. Eftersom fritidshemslärare är en 

relativt ny yrkesidentitet förekommer den beteckningen sällan i tidigare forskning. Vi 

har valt att benämna de som arbetar på fritidshemmet för fritidspersonal.  

Vi undersöker även vilka konsekvenser fritidshemmets uppdrag får. 

Att elever inte kände till vår roll tror vi har att göra med att de inte förstod vad ett 

fritidshem och fritidshemslärare är. Vi frågade oss därför om det har att göra med att 

fritidshemmets uppdrag är otydligt? 

För att undersöka vad läroplanen säger om fritidshemmets uppdrag har vi valt att 

analysera textens mening noggrant, vilket vi återkommer till i vårt metodavsnitt. Det 

var vår nyfikenhet och den nya läroplanen som väckte vårt intresse för fritidshemmets 

uppdrag. Läroplanen betonar att skolan och fritidshemmet ska samarbeta samt att 

fritidshemmet är ett komplement till skolan för att främja elevers lärande och 

utveckling.  

Carin Falkner och Ann Ludvigsson har gjort en forskningsöversikt som rör fritidshem. 

Fritidsverksamheten har funnits sedan arbetsstugorna uppkom i slutet av 1800- talet fram till 

1930- talet. Barnomsorgen bedrevs då av privata aktörer och frivilliga föreningar som var 

beroende av donationer. Under 1930- och 1940- talet förlorade arbetsstugorna sin roll om att 

fostra och ägna sig åt hantverk, till att det nu skulle vara en arbetsstuga med ledig tid där 

läxläsning skulle ingå som en viktig del av gemenskapen. Fokus låg på lärande och utveckling 
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ur hälsoaspekter. 1944 infördes rätten för statsbidrag och namnet ändrades till 

eftermiddagshem (Falkner & Ludvigsson, 2016, s.52-53). 

Fritidsverksamheten i de nordiska länderna fick en mer betydande roll när kvinnor började 

arbeta mer i samband med 1960-talets industriella utveckling. Fritidshemmen fanns mestadels 

utanför skolan och syftade till att ge barn möjlighet till lek och läxläsning. Under 1970- talet 

började fritidshemmet arbeta mer pedagogiskt med fokus på barns sociala utveckling och lek. 

Under 1980- och 1990- talet närmade sig fritidsverksamheten mer skolan.  I Sverige hade 

socialtjänsten inte ansvar längre, utan ansvaret låg nu istället på skolan. Det var under 2000- 

talet fritidsverksamheten fick en mer tydlig roll från statens sida som handlade om att 

fritidshemmet skulle arbeta med och bidra till skolans måluppfyllelse. Dock har det varit vagt 

hur fritidshemmet ska nå dit (Falkner & Ludvigsson, 2016, s.9). Att forskningen om 

fritidshemmet har varit relativ liten, samt att fritidshemmets roll har sett olika ut genom åren, 

har fått oss nyfikna på att undersöka hur fritidshemmets uppdrag ser ut idag. 

 

Vad är ett fritidshem? 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och 

att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller 

studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, 

erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap (www.skolverket.se, 2011). 

Falkner och Ludvigsson skriver att i de senaste styrdokumenten kan man se att fritidshemmets 

verksamhet kopplas till utbildning och att verksamheten på fritidshemmet kallas undervisning. 

Falkner och Ludvigsson hänvisar till forskarna Pihlgren och Rohlin som hävdar att förändring 

i styrdokumenten och en ny lärarutbildning har gett fritidshemmet ett nytt sätt att se på 

fritidshemmets betydelse. Lärare i fritidshem ska arbeta situationsanpassat. För att arbeta 

situationsanpassat krävs en didaktisk kompetens som handlar om att observera situationer och 

använda de som verktyg för att på bästa sätt försöka främja elevers lärande och utveckling 

(Falkner & Ludvigsson, 2016, s.10, 29).  Falkner och Ludvigsson hänvisar även till Närvinen 

och Elvstrands studie som handlar om fritidspedagogik. Närvinen och Elvstrand kom fram till 

att lärare i fritidshem känner att fritidshemmets roll och position behöver bli tydligare 

(Falkner & Ludvigsson, 2016, s.19).  
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Vårt intresse för fritidshemmets uppdrag och dess konsekvenser väcktes när en ny revidering 

av läroplanen pågick år 2010. Även då beslutades att fritidshemmet skulle få ett eget kapitel 

istället för ett förtydligande i de allmänna råden. I vår studie undersöker vi vad läroplanen 

säger om fritidshemmets uppdrag och textens mening genom en kvalitativ textanalys. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ textanalys undersöka vad fritidshemmets nya 

kapitel i läroplanen säger om fritidsverksamhetens uppdrag. Vi har studerat verb i 

fritidshemmets kapitel genom en modell vi har konstruerat själva för att skapa en förståelse 

om vad läroplanen säger om fritidshemmets uppdrag. Vi har hänvisat till tidigare forskning 

som berört området.  

 

En kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2010) visar att det saknas detaljerade mål och 

krav på vad fritidsverksamheten ska ha för innehåll. I rapporten nämns att i mitten av 1990- 

talet föreslog en kommitté att läroplanen skulle revideras, men regeringen avvisade förslaget. 

Regeringen menade att skolans verksamhet ska vara en utgångspunkt för elevernas lärande. 

Fritidsverksamheten borde få ett förtydligande i de allmänna råden istället för ett eget kapitel i 

läroplanen. Regeringen ansåg även att elever ska ha en trygg omsorg under den skolfria dagen 

och under lov. Rapporten tar även upp att en revidering av läroplanen sker (Roslund, 2010, 

s.14). Kvalitetsgranskningen gjordes genom intervjuer. Intervjupersonerna var anställda i 

skolor runt hela Sverige. Många som deltog i undersökningen menade på att de har haft de 

allmänna råden i bakhuvudet, men inte använt de allmänna råden som något styrdokument. 

Det visar på att många hade läst de allmänna råden vid något tillfälle, och många har upplevt 

att de har följt och jobbat utifrån vad som stod i de allmänna råden (Roslund, 2010, s.15). 

Efter granskningen 2010 till 2016 har fritidshemmet fått ett eget kapitel i läroplanen. 

I vår studie undersöker vi vad kapitlet säger om fritidshemmets uppdrag med hjälp 

av Dewey och hans syn på pragmatism för att analysera meningen av texten i det nya 

kapitlet i LGR11. 

Forskningsfrågor: 

Vad säger läroplanen om fritidshemmets uppdrag och vilka konsekvenser för uppdraget får 

det? 
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TEORI 
 

Dewey menade att demokrati är mer än ett styrelseskick. Idéer som skapas i ett demokratiskt 

samhälle borde även användas till utbildning. Demokrati handlar om att leva i interaktion med 

andra (Dewey, 1997, s. 33, 126–127). Enligt Dewey är grunden för ett samhälle (ett ord som 

innebär många saker) kommunikation. Inom utbildning bör hänsyn tas till samhällsgruppen 

och gruppens karaktärsdrag. Variation borde ske i utbildningen beroende på hur man lever i 

den sociala gruppen (Dewey, 1997, s. 39, 121, 140). Dewey menade att genom erfarenheter 

och dess följder skapas kunskap (Dewey, 1997, s. 183). Denna teori och Deweys idéer om 

pragmatism är vår utgångspunkt för denna studie om fritidshemmets uppdrag, vilket vi 

behandlar i detta avsnitt.  

John Dewey 

John Dewey levde mellan år 1859–1952 och var en stor författare. I Demokrati och utbildning 

sammanställer Dewey sina egna reformtankar om utbildning och betonar det filosofiska 

perspektivet på utbildning och kopplar det till demokratibegreppet (Dewey, 1997, s.13–14). 

Dewey var en filosof och blev lärofader för den progressiva pedagogiken där han också fick 

ett stort inflytande i skolfrågor. Grunden för Deweys tankar handlar om den enskilde 

individen och det sociala sammanhanget. Utveckling och nytta går hand i hand, vilket teori 

och praktik också gör (Dewey, 2004, s.16–17). Han ansåg att idéer som utformas i ett 

demokratiskt samhälle bör användas till frågor som rör utbildning. Enligt Dewey förknippas 

demokrati med skola och utbildning. Han fokuserade mycket på den demokratiska 

utbildningen och lyfte fram att alla har rätt till att få möjlighet att utvecklas. Demokrati 

handlar inte enbart om något särskilt styrelseskick, utan demokrati handlar om en form av liv i 

interaktion med andra (Dewey, 1997, s. 33, 126–127). 

 

Dewey menade att begreppet samhälle innebär många saker. Man borde tänka på 

samhällsgruppen och gruppers karaktärsdrag inom utbildning. Variation sker i utbildningen, 

och det ska råda variation i utbildningen beroende på hur man lever i gruppen. Utbildning 

utövas i sociala grupper och är en social process (Dewey, 1997. s. 121, 140). Dewey ansåg att 

betydelsen av socialt liv och kommunikation är densamma. Språk och kommunikation är 

centrala delar för elevers kunskaper och utveckling. När individer kommunicerar med andra 



7 
 

får individerna erfarenhet, vilket gör att kommunikation är bildande, men också att 

utbildningen fungerar som en social process (Dewey, 1997, s. 39). 

Pragmatism 

För Dewey var pragmatism svaret på kunskap som valdes ut och omorganiserades till ett 

lärande. Han menade att kunskap och värderingar gick från en generation till nästa (Dewey, 

2004 s.22–23). Dewey räknas som den amerikanska pragmatismens främste företrädare. Inom 

pragmatism behandlas hellre frågor som rör praktiska följder av personers olika tankar och 

handlingar än frågor som rör ande, materia och sken. Han utredde de praktiska följderna av 

olika idéer och fenomen där det filosofiska arbetet låg till grund för de pedagogiska frågorna 

(Dewey, 2004, s.13–15).   

Dewey betonar vikten av erfarenheter som har en aktiv och en passiv del. Den aktiva delen 

handlar om att göra erfarenheter genom att prova sig fram och försöka. Den passiva delen 

handlar om att man befinner sig i och går igenom något. När vi erfar handlingar iakttar vi dem 

och gör något med dem och därefter utstår vi konsekvenserna. Erfarenheten ligger inte i när 

ett barn till exempel sticker in sitt finger i eld och bränner sig, utan erfarenheten sker när 

barnet utstår konsekvensen (i detta exempel när barnet upplever smärta). Genom följderna lär 

vi oss något (Dewey, 1997, s. 183). 

Dewey la även stor vikt på tänkande. Han hävdade att vi behöver tänka när vi ska bestämma 

oss för en handlings betydelse. När vi har tänkt ut en handlings betydelse funderar vi på 

följderna, vilket i sin tur gör att vi föreslår eller prövar en lösning. För att hypotesen ska göras 

bra, behöver hypotesen undersökas. Lösningen man funderar på prövas därefter genom 

praktisk handling. Får den praktiska handlingen vissa konsekvenser, blir den giltig. Får den 

inte det, prövas den om på nytt. Alla dessa steg i tänkandet ger individen kunskap (Dewey, 

1997, s. 195–196). Deweys syn på tänkande gör att elever lär sig att behöva tänka för att 

förstå en handlings betydelse. 

Författaren Gunilla Lindqvist har skrivit boken Vygotskij och skolan. Hon skriver om Deweys 

problemmetod som innebar att eleverna skulle utföra en undersökning, där tänkandets faser 

ingick: 

1) förslag (tänker ut olika lösningar) 2) problem (svårigheten och den 

förvirring man känt, formas till ett problem) 3) hypoteser (prövar olika 
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lösningar på problemet) 4) resonemang 5) prövning av hypotesen genom 

faktiska eller imaginära handlingar (Lindqvist, 1999, s.137). 

Inom frågor som handlar om praktik finns resultat utanför kunskapens domäner. Vid tänkande 

krävs att individen uppskjuter handlingen (Lindqvist, 1999, s.137). 

Dewey ansåg att man skulle lägga vikt på att ge utrymme åt varje individs fria utveckling och 

låta eleven växa. Praktik och teori måste gå hand i hand för att kunna uppnå elevens 

utveckling och samhällets framtid (Dewey, 2004, s.19). Enligt Dewey sker växande i en 

pågående process som även följer med oss till framtiden (Dewey, 1997, s. 95). 

Dewey menade att skolan bör vara som ett litet samhälle där man utför sina praktiska 

erfarenheter. Han hävdade att det är både läroplanen och barnets intresse som ger goda 

förhållanden. Skolan bör anpassa sig till samhället eftersom samhället har förväntningar på 

hur skolan ska fungera (Lindqvist, 1999, s.74–78). Författaren Henry Egidius hänvisar också 

till Dewey som menade att genom erfarenheter får människor kunskap. Det är genom våra 

erfarenheter vi lär känna oss själva och för att få kunskap behöver vi testa oss fram. Detta har 

gjort att Dewey kopplas med slagordet ”learning by doing” (Egidius, 2002, s.64–65). 

Utgångspunkten för pragmatism och Deweys idéer om demokrati och utbildning, är att 

grunden för all kunskap skapas genom erfarenheter och dess reflektioner. Teori och praktik 

blir därför centrala delar i människors handlingar. Ett demokratiskt samhälle behöver 

variationer i utbildningen för att få elever att utveckla nya kunskaper.  

Sammanfattningsvis handlar Deweys pedagogik om att teori och praktik är sammankopplade, 

även gäller reflektion och handlingar. Den metod vi utgår från är en kvalitativ textanalys. 
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METOD 
 

Vår studie har gjorts genom en kvalitativ textanalys för att besvara våra forskningsfrågor. Vi 

har använt oss av en kvalitativ metod i form av en textanalys eftersom vi anser att den är 

lämpligast för vår studie. Vi undersöker noggrant vad som står i LGR11 och gör en analys om 

textens mening. Vår teoretiska utgångspunkt genom studien är Deweys syn på pragmatism. 

 

Författarna Runa Patel och Bo Davidson skriver att en forskning påbörjas när någon typ av 

problem man intresserar sig för uppstår och vill få mer kunskap om (Patel & Davidson, 2011, 

s.9). I och med att fritidshemmet för första gången har fått ett eget kapitel i läroplanen vill vi 

få mer kunskap om fritidshemmets uppdrag. 

 

Författaren Kristina Boréus skriver om texters betydelse för samhället. Hon betonar att texter 

har en stor påverkan på samhället eftersom texter ger människor olika föreställningar om hur 

samhället ser ut (Boréus, 2015, s.157). Läroplanen är en viktig text för alla som arbetar på 

skola. Vi anser att läroplanen borde ha en påverkan på hur skolor ska arbeta, därför 

undersöker vi LGR11 och andra offentliga publikationer som rör fritidshemmet genom hela 

studien. Fokus ligger på LGR11 och fritidshemmets uppdrag. 

 

Författaren Alan Bryman skriver att det finns flera olika typer av kvalitativa metoder, men 

inom kvalitativ forskning brukar man arbeta med ord och inte siffror. Ett exempel på 

kvalitativ forskning är textanalys. Bryman betonar att forskare inom kvalitativ forskning 

brukar använda sig av flera metoder i samma studie. Det råder en variation vid 

metodanvändning inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s.340, 344). Bryman nämner 

även att det finns olika synsätt på textanalys (Bryman, 2011, s.507). 

 

Vi har valt att studera den reviderade läroplanen med fokus på fritidshemmets kapitel samt de 

allmänna råden som finns i läroplanen som fritidshemmet ska utgå från. Vi studerar vad 

tidigare forskning har undersökt om fritidshemmets uppdrag och tar hjälp av Deweys 

pragmatiska perspektiv på lärande för att besvara våra forskningsfrågor. 
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Författaren Pär Widén skriver att textanalyser kan utgå från tre olika dimensioner. Den första 

dimensionen handlar om att undersöka skolpersonalens uppfattningar i någon skolfråga. Det 

kan till exempel handla om att forska om lärarens syn på betyg och bedömning. För att få 

fram ett resultat kan olika tidskrifter analyseras för att skapa kunskap. Den andra dimensionen 

handlar om att undersöka och analysera språket och dess innehåll. Den tredje dimensionen 

handlar om analysens fokus och att skapa en förståelse för något område som till exempel 

historia. Det kan röra sig om något som hur ett samhälle ser ut rent ekonomiskt. 

Kunskapsintresset blir då att undersöka vilka som framför vissa idéer som tolkas från texten 

(Widén, 2015, s. 179-180). Widén lyfter fram att innan man gör textanalys bör forskaren 

bestämma vilken eller vilka av dimensionerna som ska vara grund för analysen. Det ska även 

vara tydligt vilka texter som analyseras (Widén, 2015, s. 180).  

Vi har valt att utgå från den andra dimensionen eftersom den passar vår undersökning. Den 

andra dimensionen handlar om att kunskapsintresset ligger på att studera och analysera 

språkliga genrer och grammatiska variationer. Språket och texten står i fokus. Textens 

innehåll och språk ger kunskap om hur textens innehåll och språk förändras med tiden samt 

vilka innebörder det kan ge (Widén, 2015, s.179).  

För att tydliggöra hur vi har nått vårt resultat, har vi i vår analysdel gjort en tabell vi har 

konstruerat själva. Vi har valt vissa ord från vad läroplanen säger om fritidshemmets uppdrag 

och satt de i en tabell. Orden vi har valt är verb som beskriver vad undervisningen i 

fritidshemmet ska göra. Vi har även konstruerat en modell som visar vem som är objektet, 

subjektet och vad som är predikatet (verbet) i de utvalda utdragen från LGR11. Därefter 

analyserar vi orden med hjälp av vår teori och vårt resultat. Deweys problemmetod används 

även som ett verktyg i vår diskussion.  

Etiska överväganden  
 

I vår studie har vi inte använt oss av intervjuer eller observationer. Vi har undersökt och 

använt oss av olika material som är offentliga. Tidigare forskning och styrdokument är 

tillgängliga för alla som vill läsa dem.  
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Arbetsfördelning 

Innan vi påbörjade vår studie hade vi en överenskommelse om att ha ett ständigt samarbete 

genom hela arbetsprocessen. Samarbetet blev bättre än det vi kom överens om. Insamling av 

material har vi båda hittat och diskuterat tillsammans. Vid enstaka tillfällen har vi skrivit var 

och en för sig, men vid de tillfällena har vi läst och kommenterat varandras texter vilket har 

medfört en ökad förståelse för den som läser texten. Alla delar som finns i vår undersökning 

har vi diskuterat och kommit fram till tillsammans. Tiden vi har lagt ner på arbetet har varit 

lika för båda. Vårt samarbete har inte varit några problem för oss utan snarare en tillgång 

eftersom det har gjort att vi har kompletterat varandra på ett bra sätt.  Arbetsfördelningen har 

fungerat bra.  

 

Texter har en stor påverkan på samhället. Vi analyserar vad läroplanen säger om 

fritidshemmets uppdrag genom en tabell och modell vi har konstruerat själva. För att skapa 

förståelse om fritidshemmets uppdrag hänvisar vi även till tidigare forskning som rör 

fritidshemmet.  
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TIDIGARE FORSKNING 
 

I vår kvalitativa textanalys som är vår metod genom studien, använder vi oss även av tidigare 

forskning som rör fritidshemmet.  Forskning vi hänvisar till visar vilka frågor som har väckt 

intresse i fritidshemsforskning. Forskning vi hänvisar till behandlar fritidshemmets uppdrag.  

Carin Falkner och Ann Ludvigsson skriver i sin forskningsöversikt om fritidshem, att det inte 

finns mycket forskning om fritidshem och det kan vara på grund av att fritidsverksamheten 

och yrket är ganska ungt. Det var inte förrän 1990-talet forskning gjordes av lärare i 

fritidshem. Forskning som berör fritidshem handlar oftast om fritidshemmens profession. 

Lärare i fritidshem har börjat undersöka fritidshemsforskning mer under 2000-talet, men 

fritidshemsforskningen är fortfarande relativt liten (Falkner, & Ludvigsson, 2016, s.8). Med 

bakgrund av att det inte finns mycket fritidshemsforskning har vi haft ett begränsat 

forskningsfält att förhålla oss till, men valt de forskning vi anser passar vår studie.  

 

Ingmarie Munkhammar skriver i sin doktorsavhandling om hur personal i skolan och på 

fritidshemmet skapar en samverkan, samt hur möjligheterna för att nå ett gemensamt arbete 

ser ut. Undersökningen visar även vilka diskurser pedagoger har, hur pedagogerna arbetar 

med diskurserna samt vad för betydelse de får i frågor som handlar om barn, kunskap och 

lärande. Munkhammar har använt intervjuer och observationer som metod för att undersöka 

samverkan i skolan och följde pedagogernas arbete i två år (Munkhammar, 2001, s.57-61). 

Samverkan mellan förskolelärare, fritidspedagoger och lärare handlar om ett samarbete med 

olika yrkestillhörighet. Det gemensamma arbetet har en förväntning på att pedagogerna ska 

kunna handskas med varandras kompetenser för att uppnå en förändring som utvecklar 

skolans arbetssätt. Munkhammar hävdar att pedagogerna själva är omedvetna om den 

förväntade förändringen. Pedagogerna styrs av olika diskurser eftersom diskurserna tas som 

självklara och naturliga. Diskurserna påverkar pedagogers möjligheter i sina arbeten. Om det 

ska bli en förändring i samverkan och pedagogerna själva inte ser det, kan det bli en krock 

mellan olika diskurser. Det kan bli en fråga om en skoldiskurs och en förskolediskurs som 

pedagogerna bara anser vara rätt. Munkhammar menar att diskurserna behöver synliggöras för 

att forma möjligheter till en förbättrad samverkan. Pedagoger behöver reflektera över sina 

praktiker, samt synliggöra diskurserna som påverkar dem för att undvika ett maktövergrepp 
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(Munkhammar, 2001, s.180–181). (Vi är medvetna om att Munkhammars forskning gjordes 

på tidigt 2000-tal, vilket vi återkommer till senare). 

 

Birgit Andersson skriver i sin avhandling att fritidspedagoger har haft olika titlar i sin 

yrkesroll. I hennes avhandling behandlar hon fritidspedagogernas yrkesidentitet och hur den 

påverkas i en verksamhet som innebär att uppnå mål, presentationer, bedömning samt arbete 

med kvalitetsredovisning. Andersson vill genom sin studie lyfta fram hur fritidspedagogers 

yrkesidentitet kan förstås trots ny styrning och nya uppdrag. Hon undersöker hur krav på 

redovisning och bedömning i verksamhet påverkar fritidspedagogers arbetssätt och 

yrkesidentitet, samt hur fritidspedagoger arbetar med kraven (Andersson, 2013, s.1–4). 

Andersson har använt olika metoder i sin studie som består av en enkätundersökning, en 

intervjustudie som innefattar fältstudier samt dokumentanalyser och skattningsscheman. 

Studien visar att fritidspedagoger ställs inför dilemman som handlar om förändrad styrning, 

förändrade arbetsvillkor och ett nära samarbete mellan skola och fritidshem (Andersson, 

2013, s.53,176). 

 

Strukturella villkor var relevanta i frågor som rörde fritidspedagogers upplevelser i sin 

förändrade yrkesutövning. Fritidspedagoger bedömer elevers relationer, handlingar, samspel, 

lek, aktiviteter, omsorg och trygghet för att på ett professionellt sätt främja elevers lärande 

och utveckling. I studien framkommer att fritidspedagoger anses vara de som borde bedöma 

elevernas sociala utveckling och helhetssyn. Dock uppstår kritik om att dokumentera dessa 

bedömningar. Kritiken handlar om att elevers integritet påverkas negativt om skriftliga 

bedömningar görs. Dokumentation tar tid och det råder en ovana. Fritidspedagoger anser att 

de ska vara delaktiga i skriftliga bedömningar, trots att de är kritiska. De upplever sig vara en 

del av skolan och att ett samarbete med lärare kan gynna handlingsutrymmet. Huruvida 

fritidspedagogers medverkan leder till att bedömning av skolpresentationer hamnar i skuggan 

av att bedöma eleven som person, kan diskuteras (Andersson, 2013, s. 159, 162–164). 

 

Marianne Dahl utforskar hur fritidspedagoger arbetar med barns relationer, vilken syn på 

barns relationer fritidspedagoger har, vilka gemenskaper som kännetecknar fritidspedagoger 

samt vilka kunskaper i barns relationer som behövs enligt fritidspedagogerna. Studien har en 

etnografisk karaktär i form av ett fältarbete. Studien har fokuserat sig på fritidspedagogers 
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kollektiva handlingsrepertoar (Dahl, 2014, s. 8, 54). Fritidspedagogernas beskrivningar har 

synliggjort föreställningar om barns relationer som handlar om normer. Dessa normer talar 

om hur barn bör vara i relation med andra. Fritidspedagogers handlingsrepertoar innebär olika 

arbetsformer som sätter villkor på barnens relationer. Relevanta kvalitéer som förekommer i 

handligsrepertoaren är konsensus, tolerans och även andra aspekter som inkludering, trygghet, 

närhet, självständighet med mera. Handligsrepertoaren visar att det finns olika sätt att arbeta 

med praktikgemenskaper. Fritidspedagoger lägger stor vikt på att skapa möjligheter för elever 

att involveras i gemenskaper vilket ger de förutsättningar för relationsarbete med andra. Hur 

vuxna arbetar med barns relationer har också en påverkan på barnens relationsarbete. 

Fritidspedagogerna menar att barn behöver utveckla sitt sätt att hantera relationer. Studien 

visar att barn ibland inte vill involvera vuxna till sina gemenskaper och att det saknas 

diskussion, analys och ett professionellt språk gällande barns relationsarbete (Dahl, 2014, 

s.145–147). 

 

Forskaren Karin Lager undersöker hur kvalitetsarbete utformas i praktiken. Undersökningen 

är uppdelad i två delstudier som berör systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och 

på fritidshemmet. Lager utgår från två frågor, hur förskolans systematiska kvalitetsarbete är 

organiserat, samt hur kvalitetsarbete i fritidsverksamhet rekontextualiseras (Lager, 2015, s. 

23–24). I vår studie kommer vi endast använda oss av Lagers delstudie som berör 

fritidshemmet, eftersom det ligger närmare vårt forskningsområde. 

 

I delstudie två följer Lager två lärares och en rektors meningsskapande som handlar om 

systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. Även fritidsverksamhet utforskas i samband med 

rektors och lärares arbete. Studien utgår från två vetenskapliga artiklar där den ena handlar om 

förbindelse mellan kommunen, rektorn och lokala policytexter samt lärares meningsskapande 

i fritidsverksamheten. Den andra artikeln fokuserar på barns lek och hur lärare arbetar med 

meningsskapande genom planering, genomförande, dokumentation och utvärdering (Lager, 

2015, s.25). Studien visade att en logik för framtiden, nuet och att forma en socialpedagogisk 

tradition fanns. Lärare gör sin planering i syfte att eleverna ska bli samhällsmedborgare. 

Lärare organiserar och dokumenterar för att främja elevers utveckling som sker i nuet. Det 

råder en spänning mellan individen och gruppen som innebär ett mer ökat individualistiskt 

perspektiv i lärares systematiska kvalitetsarbete vid planering och organisation för varje 



15 
 

enskild individ. Lärare i fritidshem ska arbeta med att fokusera på individen. Vid utvärdering 

av aktiviteter fokuserar lärarna sig på gruppen, vilket synliggör en kvalitetsdiskurs och en 

socialpedagogisk diskurs där lärare fokuserar på utveckling av kvalitet (Lager, 2015, s.71). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 

I forskningen om fritidshemmets uppdrag är det frågan om samverkan med skolan och 

relationsarbete. Den ena sidan som företräds av Ingmarie Munkhammar menar att olika (och 

självklara från pedagogernas håll) diskurser påverkar pedagogernas arbete. Det finns en 

omedvetenhet om en förväntan på att det ska ske en samverkan med pedagogernas olika 

kompetenser. Diskurserna behöver synliggöras och pedagogerna behöver reflektera över sina 

praktiker för att få en bättre samverkan (Munkhammar, 2001, s. 180–181). I Marianne Dahls 

studie har fritidspedagogernas beskrivningar visat att föreställningar om barns relationer 

handlar om normer som talar hur barn bör vara i relation med andra, samt att det finns olika 

sätt att arbeta med praktikgemenskaper. Fritidspedagoger fokuserar på att elever ska 

involveras i gemenskaper som ger elever förutsättningar för relationsarbete med andra. Dahl 

betonar även att vuxnas arbetssätt med barns relationer påverkar barnens relationsarbete. Barn 

menar att de ibland inte vill att vuxna ska involveras i sina gemenskaper och att det saknas 

kommunikation gällande barns relationsarbete (Dahl, 2014, s.145–147). 

 

Den andra sidan ligger fokus på planering och bedömning. Birgit Andersson skriver att 

fritidspedagoger anses vara de som ska bedöma elevernas sociala utveckling och helhetssyn. 

Fritidspedagogerna själva kritiserar att dokumentera dessa bedömningar på grund av tid och 

ovana, men vill dock vara delaktiga i skriftliga bedömningar. De anser att de är en del av 

skolan och att ett samarbete med lärare kan gynna handlingsutrymmet (Andersson, 2013, s. 

159, 162–164). Karin Lager skriver att lärare gör sin planering med syfte att eleverna ska bli 

goda samhällsmedborgare, och de organiserar och dokumenterar för att främja var elevernas 

utveckling står i nuet. Det finns en spänning mellan individen och gruppen som medför ett 

individualistiskt perspektiv för lärares arbete om planering och organisation för varje individ. 

Ett av lärarens uppdrag i fritidshemmet är att fokusera på individen. När lärare utvärderar 

aktiviteter ligger fokus på gruppen som visar en kvalitetsdiskurs och en socialpedagogisk 

diskurs med tonvikt på kvalitetsutveckling (Lager, 2015, s.71). 
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Ser vi på pragmatismen som handlar om att istället för att röra sig på klassiska och idealistiska 

filosofiska frågor, fokuserar en pragmatiker sig på frågor som handlar om praktiska följder av 

de olikas tankesätt och handlingar. Dewey utredde de praktiska följderna av olika idéer och 

fenomen där det filosofiska arbetet användes för pedagogiska frågor. Dewey menade att stor 

vikt ska läggas på varje individs fria utveckling och att man ska låta eleven växa. Praktik och 

teori måste gå hand i hand för att främja elevens utveckling (Dewey, 2004, s.13–15, 19). Ska 

vi förhålla oss till pragmatismen behöver fritidshemsläraren reflektera över praktiska följder 

och arbeta med praktik och teori som en enhet. Tittar vi på Munkhammars forsknings som 

gjordes år 2001, kan vi se att ett behov om samverkan mellan skola och fritidshem fanns 

redan då. Det har kommit ett förtydligande i läroplanen om samverkan mellan skola och 

fritidshem, men vägen dit har varit vag. För att främja elevens utveckling behövs en 

helhetssyn hos varje enskild elev. 

Dahl nämner att det finns skäl till att koppla samhälleliga uppdrag och att fritidshemmen 

måste förhålla sig till det professionella arbetet. Det är viktigt att barns lärande och utveckling 

är den huvudsakliga arbetsuppgiften, det bygger på samspel mellan individer (Dahl, 2014, 

s.7). 

Forskning som berört fritidshem har varit relativt liten, men har ökat på senare år. Forskning 

om fritidshem lyfter fram fritidshemmens profession och uppdrag. Forskning visar att 

samverkan mellan fritidshem och skola behöver utvecklas. Vi använder LGR11 som material 

för att undersöka vad fritidshemmets uppdrag är.  
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MATERIAL 
 

Detta avsnitt handlar om vad vi har använt för material i vår studie. Vårt material är LGR11 

och det är genom den vi undersöker vad fritidshemmets uppdrag är. 

 

En rapport Skolinspektionen gjort tar upp att det är uppenbart att fritidshemmet lätt hamnar i 

skuggan av grundskolan och att det påverkar fritidshemmet negativt. De har saknat mål, 

utvärderingar och diskussioner om förutsättningar för fritidshemmet (Roslund, 2010, s.32). 

 

Vi analyserar fritidshemmets uppdrag utifrån LGR11 genom att undersöka textens mening. 

Det gör att vi måste läsa texten och skapa en förståelse om vad texten säger om 

fritidshemmets uppdrag. De politiska dokumenten kan tolkas beroende på vad för kunskap 

man har. Vilka prioriteringar som finns i verksamheter kan bero på vilka resurser och 

kunskaper som finns. Det kan exempelvis handla om att det inte finns tillräcklig utbildad 

personal i estetiska ämnen som läroplanen kräver att verksamheten ska ha. Vad läroplanen 

säger om fritidshemmets uppdrag undersöker vi i analysdelen. 

Vi har gjort avgränsningar när vi har undersökt vad läroplanen säger om fritidshemmets 

uppdrag. Det beror på tiden vi har haft på oss att göra vår studie. Vi har valt några utdrag från 

LGR11 som behandlar fritidshemmets uppdrag. I utdragen undersöker vi verb som betonar 

fritidshemmets uppdrag. 
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ANALYS OCH RESULTAT  
 

I detta avsnitt beskriver vad LGR11 säger om fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2011, s. 

24-27). Det gör vi genom att undersöka texten utifrån dess meningsbyggnad- subjekt, predikat 

och objekt. Vi fokuserar på utvalda verb om fritidshemmets uppdrag som vi analyserar med 

hjälp av en modell och tabell vi har konstruerat själva.  

Analys 

Läroplanen tar upp att fritidsverksamheten ska kunna stimulera eleverna i en fortsatt 

utveckling och stimulans. Elevernas utveckling ska utgå från varje individs behov, intressen 

och erfarenheter, vilket inspirerar eleverna till nya upptäckter (Skolverket, 2011, s.24). Vi 

undersöker textens mening utifrån utdrag vi har valt ur LGR11 för att belysa vad läroplanen 

säger om fritidshemmet uppdrag. Vi har även konstruerat en modell och tabell. I modellen 

beskriver vi subjektet, predikatet och objektet i de utvalda utdragen.  

 

I tabellen har vi valt ut vissa utdrag och verb från fritidshemmets kapitel i LGR11 

(Skolverket, 2011, s. 24-27). Tabellen visar hur många gånger verben sammanlagt tas upp i 

fritidshemmets kapitel i LGR11. Vi vill poängtera att vi inte har inkluderat del 1 och 2 i 

LGR11 när vi har räknat antalet verb.   

 

Tabell 1. 

 

 
LGR11 REV. 2016 

Verb Antal 
gånger 

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 
Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 
elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 
kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 
upptäckter.” 

Ska 
Stimulera 
Erbjuda 
Ska ske 
Tar 
Utmanas 
Inspireras 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och 
skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 
intressen och initiativ.” 

Kompletterar 
Ska vara 
Utgå 

2 
1 
3 

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta 
intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att 
samarbeta och kommunicera.” 

Ges 
Bearbeta 
Pröva 

8 
1 
4 
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Samarbeta 
Kommunicera 

3 
4 

“I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna 
och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.” 

Uppmuntras 
Utmanas 
Pröva 

1 
2 
4 

“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för 
och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem 
möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser 
och samband i omvärlden.” 

Bidra 
Utveckla 
Ge 
Utforska 
Ställa 
Samtala 

4 
13 
7 
3 
2 
4 

 

Vi analyserar vad subjektet, predikatet och objektet är i utdragen vi har valt från LGR11. Vi 

börjar med att beskriva subjektet som beskriver vem, vad eller vilka som gör eller är något.  

 

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid. 
Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till 
nya upptäckter.” 

 

Enligt texten kan vi se att det är undervisningen i fritidshemmet som ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det ska göras genom att 

undervisningen utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men eleverna ska 

utmanas genom att inspireras till nya upptäckter. Det är undervisningen som är subjektet. 

 

“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 
grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ.” 

 

Enligt texten ska undervisningen i fritidshemmet komplettera förskoleklassen och skolan 

genom ett lärande som ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt 

utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen är subjektet som ska 

komplettera förskoleklassen och skolan. 

 

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 
utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” 
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Enligt texten ska eleverna ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla 

kreativitet och sin förmåga att samarbeta och kommunicera.  Vem ger eleverna möjlighet att 

bearbeta uttryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet och sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera? Det står att eleverna ska ges möjlighet genom leken, men leken ingår i 

undervisningen, vilket gör att undervisningen är subjektet. 

 

“I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa 
problem och omsätta idéerna i handling.” 

 

Enligt texten ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva andras idéer, lösa problem och 

omsätta idéerna i handling. Vem ska uppmuntra och utmana eleverna?  

Det vi ser är att det är i undervisningen eleven ska uppmuntras och utmanas.  

 

“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, 
teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om 
företeelser och samband i omvärlden.” 

 

Enligt texten ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper 

om natur, teknik och samhälle och även ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring 

och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Subjektet blir undervisningen eftersom 

det är undervisningen som utför något (undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas 

intresse). 

 

Texten visar att undervisningen är subjektet. Det är undervisningen i fritidshemmet som ska 

göra något med eleven. Utifrån utdragen från LGR11 ska undervisningen i fritidshemmet 

främja elevers lärande och utveckling genom att ge dem en meningsfull fritid.  

 

Predikat förklarar en handling eller ett tillstånd någon/något befinner sig i. Predikatet är vad 

subjektet gör. Innan visade vi att subjektet är undervisningen. Predikatet blir vad 

undervisningen gör. 
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“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid. 
Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till 
nya upptäckter.” 

Enligt texten är predikaten ska stimulera och erbjuda, eftersom det är det undervisningen ska 

göra. Verbet “ska” är ett hjälpverb. Undervisningen ska stimulera elevers utveckling och 

lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas 

behov, intressen och erfarenheter.  

 

“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 
grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ.” 

 

Enligt texten är predikatet kompletterar. Undervisningen ska komplettera förskoleklassen och 

skolan.  

 

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 
utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” 

 

Enligt texten är predikatet ges. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bearbeta intryck, 

pröva sin identitet, utveckla kreativitet och sin förmåga att samarbeta och kommunicera.  

 

“I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa 
problem och omsätta idéerna i handling.” 

 

Enligt texten är predikatet uppmuntra och utmanas. Undervisningen ska uppmuntra och 

utmana elever att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.  

 

“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, 
teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om 
företeelser och samband i omvärlden.” 

 

Enligt texten är predikatet bidra och ge. Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas 

intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle. Undervisningen ska även ge elever 

möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden.  
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Texten visar att predikaten är olika beroende på vilket verb det gäller och även beroende på 

vad subjektet (undervisningen) ska göra.  

 

Objektet beskriver vem eller vad som påverkas av handlingen som beskrevs av subjektet och 

predikatet. 

 

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid. 
Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till 
nya upptäckter.” 

 

Objektet blir eleven. Det är eleven som ska få utveckling och lärande, samt en meningsfull 

fritid genom sina behov, intressen och erfarenheter. De ska även utmanas genom att inspireras 

till nya upptäckter.  

 

“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 
grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ.” 

 

Objektet blir eleven eftersom att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevernas 

behov, intressen och initiativ.  

 

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 
utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” 

 

Objektet är eleven eftersom eleven ska få möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 

utveckla kreativitet och sin förmåga att samarbeta och kommunicera genom undervisningen.   

 

“I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa 
problem och omsätta idéerna i handling.” 

 

Objektet blir eleverna för att det är undervisningen som ska uppmuntra och utmana eleverna 

att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.  
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“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, 
teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om 
företeelser och samband i omvärlden.” 

Objektet blir eleverna eftersom undervisningen ska utveckla elevernas intresse och kunskaper 

om natur, teknik och samhälle samt ge elever möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala 

om företeelser och samband i omvärlden.  

 

Texten visar att objektet är elever eftersom det är de som påverkas av subjektet och 

predikatet. Det är elever som ges möjlighet till lärande genom undervisningen. 

 

Nedan presenterar vi en modell som visar vad subjektet, predikatet och objektet är. 
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Sammanfattningsvis är subjektet undervisningen, predikatet är olika beroende på vilket verb 

det gäller och objektet är elever.  

  



25 
 

Resultat av textanalys 

Subjekt 

Undervisningen är den som ska göra något, vilket vi har sett är undervisningen. Enligt texten 

är undervisning verksamheten på fritidshemmet, vilket innebär att både lärare och elever ingår 

i undervisningen. Analysen visar att undervisningen är en process och har som mål att främja 

elevers utveckling och lärande. Undervisningen är ett samspel mellan lärare och elever, 

eftersom det är eleven som ska få undervisning och läraren ska undervisa eleven. Det innebär 

att eleven ingår i undervisningen. Läraren måste ha någon att undervisa och eleven behöver 

undervisning av någon. Med det visar texten att lärare och elever är beroende av varandra. 

Subjektet måste vara en lärare eller/och elever beroende på vad subjektet stödjer sig på.  

 

Om vi tittar på modellen kan vi se att lärare och elever utgör en helhet för att främja elevers 

utveckling och lärande. En lärare utgår från elevernas intressen, erfarenheter och behov i 

planering om verksamhetens aktiviteter, vilket gör att läraren också är beroende av eleven. 

Predikat 

Vad som ska göras talar verben om i texten. Exempel är uppmuntra, ge, ges och utveckla. 

Undervisningen ska göra något och undervisningen kan vara lärare eller/och elev. De verb 

som återkommer ofta i fritidshemmets kapitel är utveckla. Undervisningen ska utveckla 

elevers lärande. Undervisningen har som mål att utveckla elevers lärande under hela 

utbildningen gång, vilket gör att undervisningen är en process. Lärare utvecklar även 

undervisningen genom att ta hänsyn till elevernas intressen, erfarenheter och behov. Både 

lärare eller/och elever måste hela tiden utvecklas. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att utvecklas. Eftersom undervisningen i vår analys omfattar både lärare och elever, ska båda 

se till att möjligheterna ges. Verbet uppmuntra nämns bara en gång i fritidshemmets kapitel. I 

överlag handlar det om att undervisningen ska stödja elever i sin utveckling på olika sätt 

(verben visar hur det ska göras). 

Objekt 

Analysen visar att objektet är elever eftersom det är de som påverkas av subjektet och 

predikatet. Det innebär att elever kan vara både subjekt och objekt, eftersom undervisningen 
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omfattar både lärare och elever. Det gör att elever är en del av undervisningen och de är även 

de som ska undervisas. Eleven ska lära sig genom undervisningen.  

 

De utdrag vi har valt från LGR11 visar att subjektet är undervisningen, objektet är elever och 

predikatet är olika beroende på vilket verb det gäller (till exempel ge, ges, utveckla, 

uppmuntras). Utifrån LGR11 är fritidshemmets uppdrag att undervisa eleven. 

 

Nedan presenterar vi en modell som visar att subjektet, predikatet och objektet utgör en 

helhet. 

 

 

 

 

 

Lärare och elever (undervisningen) ska undervisa eleven för att eleven ska kunna utvecklas i 

sitt lärande. Eleven utvecklas genom att undervisas. Läraren utvecklar undervisningen genom 

att utgå från elevens intressen, erfarenheter och behov. 

 

Fritidshemmets uppdrag och dess konsekvenser 
 

I detta avsnitt undersöker vi vilka konsekvenser fritidshemmets uppdrag får. Vi 

problematiserar fritidshemmets uppdrag som det beskrivs i läroplanen utifrån Deweys teori. 

Avslutningsvis behandlar vi studiens resultat. 

 

 
Subjekt 

Undervisningen 

 
Objekt 

Eleven 
  

Predikat 

Verbet  
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Enligt Vygotskij når man ökad förståelse genom att förstå orden som sägs och tanken som 

ligger bakom (Vygotskij, 2001, s.469). Vygotskijs teori om språket och tänkandets funktion är 

relevant i vår studie eftersom vi vill lyfta fram vad texten (läroplanen) säger. Det handlar dock 

inte bara om att läsa vad som står i läroplanen, utan även förstå textens mening, vilket 

Vygotskij betonar med ordets betydelse.  

 

Skolverket skriver:  

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, 

utveckling och lärande utgör en helhet (Skolverket, 2011, s. 24). 

 

Enligt Skolverket ska undervisningen i fritidshemmet omfatta omsorg, utveckling och 

lärande. Forskarna Falkner och Ludvigsson skriver att i de senaste styrdokumenten kan man 

se att fritidshemmets verksamhet kopplas till utbildning och verksamheten på fritidshemmet 

kallas undervisning (Falkner, & Ludvigsson, 2016, s.10). Falkner och Ludvigsson menar att 

verksamheten på fritidshemmet kallas undervisning. Vi lyfter fram detta eftersom det är 

viktigt att förstå vad som menas med undervisning för att veta vad subjektet blir. En 

verksamhet består inte endast av lärare, vilket gör att undervisning i vår studie omfattar både 

lärare och elever.  

 

Vår analys visar att subjektet är undervisning och objektet är eleven. Det innebär att 

undervisningen ska göra olika saker med eleven. Skolverket beskriver vad undervisningen i 

fritidshemmet ska göra. Undervisningen i fritidshemmet ska ge elever möjligheter att pröva 

och utveckla idéer, stärka varje individs relationsarbete och samarbete med ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt i fokus. Undervisningen i fritidshemmet ska ge elever 

förutsättningar för utforskande och kunskap i att kunna beskriva natur, teknik och samhälle. 

Undervisningen i fritidshemmet ska göra att elever får arbeta med olika språkliga och 

estetiska uttrycksformer. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevernas personliga 

behov mellan aktivitet och vila samt erbjuda elever att befinna sig i olika miljöer för att uppnå 

ökad förståelse i vad som påverkar hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2011, s. 25). Utifrån 

LGR11 och vår analys kan vi se att fritidshemmet är en undervisning, vilket gör att 

fritidshemmets uppdrag är att undervisa. Vi går tillbaka till vad vi tog upp i inledningen, där 

Skolverket beskriver vad ett fritidshem är:  
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Vad är ett fritidshem? 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och 

att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller 

studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, 

erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap (www.skolverket.se, 2011). 

Detta visar att fritidshem syftar till att främja elevers lärare och utveckling, genom 

undervisning. Dewey menade att fokus ska ligga på individens fria utveckling som gör att 

eleven ska kunna växa. Det gör att praktik och teori går hand i hand med varandra (Dewey, 

2004, s.19). Han menade att individer växer genom en livslång process (Dewey, 2004, s.95). 

Vi kan se att Dewey ansåg att man skulle ge utrymme åt elevens fria utveckling. 

Fritidshemmet är en undervisning. Kan undervisning vara fri tid? 

Vi hänvisar till Dewey och hans syn på teori och praktik.  

 

Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det bara är i erfarenheten 

som teorin har en bestämd och kontrollerbar betydelse. En erfarenhet, även en mycket 

blygsam erfarenhet kan generera och bära hur mycket teori (eller intellektuellt innehåll) 

som helst, men en teori utan erfarenhet kan inte begripas fullt ut ens som teori (Dewey, 

1997, s. 188).  

 

Dewey menade att handlingar ger oss följder och följderna ger oss erfarenheter. Det är genom 

följderna vi får kunskap (Dewey, 1997, s. 183). Fritidshemmet har funnits i många år och 

fritidshemmets roll har sett olika ut genom åren. Tidigare forskning om fritidshemmet har 

visat att fritidshemmet inte alltid har sett ut på samma sätt som det gör idag (se bakgrund). 

Under senare decennier syftar fritidshem till att främja elevers lärande och utveckling. Dewey 

betonar vikten av följder som ger oss erfarenheter. Hur fritidshemmet har sett ut kan ha 

påverkat hur fritidshemmet ser ut idag.  

Ellen Key var en lärare och författare. Key stod för barns frihet och självständighet. Hon 

menade att ämnesområdet och läraren vägleder elever (Egidius, 2002, s.48). Deweys teori om 

praktiska följder utifrån varje individs olika tankesätt och handlingar (Dewey, 2004, s.13–15) 

kan jämföras med Ellen Keys åsikt om att läraren och ämnesområdet vägleder elever 
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(Egidius, 2002, s.48). Dewey hävdar att man ska utgå från varje individ. Key menar att 

läraren vägleder elever. Läroplanen tar upp att utbildningen ska vara likvärdig och 

undervisningen ska anpassas utifrån varje individs förutsättningar och behov (Skolverket, 

2011, s.8). I fritidshemmets kapitel står det ett flertal gånger att undervisningen ska ge elever 

möjlighet till att exempelvis pröva sin identitet, utveckla goda kamratrelationer, utveckla och 

skapa estetiska uttrycksformer med mera (Skolverket, 2011, s.24–25). Enligt Key och Dewey 

verkar läraren ha en viktig roll som handlar om att vägleda eleven och utgå från varje individ. 

 

Dewey ansåg att människor får kunskap genom erfarenheter. Våra erfarenheter gör att vi lär 

känna oss själva och för att få kunskap behöver vi pröva oss fram. Det har gjort att Dewey 

förknippas med slagordet “learning by doing” (Egidius, 2002, s.64–65).  Eftersom 

undervisningen i fritidshemmet fokuserar mycket på estetiska ämnen och praktiskt lärande, 

hänvisar vi till pragmatism som handlar om erfarenheter och praktiska följder. Enligt Dewey 

innebär samhälle många saker. Han menade att man borde utgå från samhällsgruppen och 

gruppers karaktärsdrag inom utbildning. Det ska finnas variation i utbildningen beroende på 

hur man lever i gruppen. Utbildning är en social process som utövas i sociala grupper 

(Dewey, 1997. s.121, 140). Fritidshemmet ger elever möjlighet att arbeta med variation 

eftersom fritidshemmet har som uppdrag att arbeta med estetiska uttrycksformer. Elever får 

även möjlighet att testa sig fram för att kunna lära känna sig själva (pröva sin identitet).  

 

Dewey utgick från en problemmetod där tänkandets fem faser ingick: 

 

1) förslag (tänker ut olika lösningar) 2) problem (svårigheten och den 

förvirring man känt, formas till ett problem) 3) hypoteser (prövar olika 

lösningar på problemet) 4) resonemang 5) prövning av hypotesen genom 

faktiska eller imaginära handlingar (Lindqvist, 1999, s.137). 

 

Dewey fokuserade mycket på tänkande. Han menade att vi behöver tänka när vi ska 

bestämma oss för en handlings betydelse. När vi har tänkt ut en handlings betydelse funderar 

vi på följderna, vilket i sin tur gör att vi föreslår eller prövar en lösning. För att hypotesen ska 

göras bra, behöver hypotesen undersökas. Lösningen man funderar på prövas därefter genom 

praktisk handling. Får den praktiska handlingen vissa konsekvenser, blir den giltig. Om den 

inte får det, prövas den om på nytt. Alla dessa steg i tänkandet ger individen kunskap (Dewey, 
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1997, s.195–196). Att fritidshemmet ska undervisa elever gör därför att vi funderar på dess 

följder. Eleverna undervisas inte bara av lärare under dagen, utan även under 

fritidsverksamheten. Om de får en fri tid i skolan överhuvudtaget kan diskuteras. 

Dewey ansåg att betydelsen av socialt liv och kommunikation är densamma. Språk och 

kommunikation är centrala delar för elevers kunskaper och utveckling. När individer 

kommunicerar med andra får individerna erfarenhet vilket gör att kommunikation är bildande, 

men också att utbildningen fungerar som en social process (Dewey, 1997, s.39). 

Boken Tänkande och språk handlar om Lev Semenovič Vygotskij som hade en teori om att 

språket och tänkandet utvecklas beroende av varandra (Vygotskij, 2001). Vygotskij menade 

att ordets betydelse gör att vi tänker på ordets innebörd, vilket blir ett språkligt tänkande. Om 

vi får kunskap om ordets betydelse kommer vi lära oss om hur tänkande och språk förknippas 

med varandra. Språket är av stor betydelse i aspekter som samverkan, företeelser och 

förståelse (Vygotskij, 2001, s.37–38). Både Dewey och Vygotskij betonar vikten av språk och 

tänkande. Läroplanen är ett skriftligt språk. Utifrån detta kan man fråga sig vad fri tid är.  

 

Skolverket tar upp att undervisningen i fritidshemmet ska ge individerna en meningsfull fritid 

(Skolverket, 2011, s. 24). Vi kan se att fritiden i fritidshemmet ska vara meningsfull. Vad som 

menas med meningsfull kan handla om lärande.  

 

Dewey ansåg att man ska lägga vikt på att ge utrymme åt varje individs fria utveckling och 

låta eleven växa. Växande sker i en pågående process som följer med oss till framtiden 

(Dewey, 2004, s.19, 95). Dewey ansåg att idéer som utformas i ett demokratiskt samhälle bör 

användas till frågor som rör utbildning. Enligt Dewey förknippas demokrati med skola och 

utbildning. Han fokuserade mycket på den demokratiska utbildningen och lyfte fram att alla 

har rätt till att få möjlighet att utvecklas. Demokrati handlar inte enbart om något särskilt 

styrelseskick, utan demokrati handlar om en form av liv i interaktion med andra (Dewey, 

1997, s.33, 126–127). Kan man fostra en demokratisk medborgare?  

 

Skolverket tar upp att skolan utgår från en demokratisk grund. Utbildningen ska göra att 

elever får och utvecklar kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla demokratiska 

värderingar Sverige grundar sig på. Skolan ska låta varje enskild individ hitta sin unika 

egenart som hjälper individerna att vara delaktiga i samhällslivet. Det ska individerna göra 
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genom vad de kan och ansvarig frihet (Skolverket, 2011, s.7). Skolan har som uppgift att få 

elever att tänka demokratiskt. Det ska göras genom ansvarig frihet. Eleverna har frihet och 

även ett ansvar att se till at det sker.  

Forskarna Falkner och Ludvigsson tar upp att fritidsverksamhetens uppdrag är att främja 

elever till att klara läroplanens kunskapsmål samt ge elever andra kunskaper och erfarenheter 

som den obligatoriska skolan inte ger. Fritidshemmet möjliggör för elever att respektera 

människors olikheter och tränar elever in i ett demokratiskt tänkande (Falkner, & Ludvigsson, 

2016, s.6). Dewey ansåg att demokrati och utbildning går hand i hand. Man ska låta eleven 

växa. Han stod också för individens fria utveckling.  

Vår analys och resultat visar att LGR11 tydliggör fritidshemmets uppdrag och mycket handlar 

om vad undervisningen i fritidshemmet ska göra. Vårt resultat visar att subjektet alltid är 

undervisningen, objektet är eleven och predikatet är olika beroende på vilket uppdrag (verb) 

subjektet skall göra. Dewey ansåg att eleven ska ha en fri utveckling och att eleverna ska 

själva kunna växa. Fritidshemmets uppdrag är att undervisa och det kan påverka ordet 

“fritidshems” betydelse. Eftersom fritidshemmet är en undervisning undervisas elever hela 

dagen och om det ger eleverna en fri tid kan diskuteras. Deweys syn på kunskap är att 

människor lär sig genom erfarenheter. Ett förtydligande angående fritidshemmets uppdrag 

diskuterades eftersom fritidsverksamhetens roll verkade otydlig. 2016 fick fritidshemmet ett 

eget kapitel i LGR11. Dewey ansåg att utbildning och skola går ihop med demokrati. 

Fritidshemmet ska förmedla demokrati som handlar om frihet till elever. Det gör att vi 

ifrågasätter vad ordet fri betyder. Fritidshemmet är en undervisning. Utifrån Deweys tankesätt 

om praktiska följder och fri utveckling, kan man ifrågasätta vad ett fritidshem faktiskt är. 
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 

I detta avsnitt sammanfattar vi vad vår studie handlar om och kommer med egna synpunkter 

och tankar utifrån studiens resultat. Vi skriver även om vad vi anser fritidshemsforskning kan 

undersöka framöver.  

 

I vår studie har vi undersökt vad läroplanen säger om fritidshemmets uppdrag och vilka 

konsekvenser det kan få för uppdraget. Vår undersökning har visat att fritidshemmet har som 

uppdrag att undervisa genom olika utföranden. Fritidshemmet fick ett förtydligande om sin 

roll genom att för första gången få ett eget kapitel i läroplanen. Utifrån tidigare forskning vi 

har hänvisat till som rör fritidshemmet verkar något brista i fritidshemmets uppdrag, eftersom 

uppdraget inte följs fullt ut. Vi har gjort en textanalys om fritidshemmets uppdrag med 

utgångspunkt i LGR11 för att betona att läroplanen borde användas i praktiken (verksamheten 

på fritidshemmet). Vår studie har visat att samverkan och planeringstid behövs för att 

fritidshemmet ska kunna följa sina uppdrag.  

 

Skolinspektionen har gjort en rapport om 77 granskade fritidshem. Många anställda i de 

granskade fritidshemmen berättar att de har ett stort engagemang för fritidsverksamheten och 

det framkommer även att de arbetat mycket i skolans verksamhet. Fritidspersonal arbetar både 

i skola och fritidshem under dagen och i vissa fall är fritidspersonal ansvariga för 

undervisning i ett ämne. Personalen menar att de inte har ork kvar att arbeta på fritids under 

eftermiddagen, vilket kan göra att elever inte får en stimulerad eftermiddag som de borde. 

Undersökningen visar att fritidsverksamhet många gånger inte är strukturerad eller bra 

planerad. Även en medveten pedagogisk avsikt från fritidspersonal saknas. Skolinspektionen 

anser att det beror på att all fritidspersonal inte känner till fritidshemmets uppdrag att främja 

elevers utveckling, samt att fritidspersonal allt för ofta har otillräcklig planeringstid (Roslund, 

2010, s.16, 18). Läroplanen tar även upp planering och samverkan, men i praktiken följs det 

inte alltid. 

 

Utifrån kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen gjort 2010, visar det sig att medverkande 

i undersökningen anser att samverkan med skolan borde utvecklas. Ett förslag på hur 

samverkan kan förbättras är genom att ha en gemensam reflektion och pedagogisk diskussion 

relaterat till lärandeuppdraget. Vikten av att förskoleklasslärare och fritidshemslärare har en 
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dialog med varandra om vad elever tar med sig mellan de två verksamheterna tas upp (Falkner 

& Ludvigsson, 2016, s.13, 16). Tidigare forskning vi har undersökt visar att planeringstid och 

samverkan behövs för att stärka och fullfölja fritidshemmets uppdrag. Finns det ingen 

samverkan eller planeringstid, gör det att fritidspersonal inte orkar eller hinner följa sina 

uppdrag. Rapporten från Skolinspektionen tar upp att det är uppenbart att fritidshemmet lätt 

hamnar i skuggan av grundskolan och att det påverkar fritidshemmet negativt. De har saknat 

mål och utvärderingar samt diskussioner om förutsättningar för fritidshemmet (Roslund, 

2010, s.32). Lager nämner dock att målformuleringarna för fritidshemmet blir tydligare för 

fritidshemmets verksamhet utifrån LGR11 eftersom den innehåller tydliga mål om vad 

uppdraget innebär och vad verksamheten skall sträva mot. Målen riktas inte bara mot 

verksamheten utan även mot den enskilde individen (Lager, 2015, s.77). 

 

Vi anser att fritidshemmets situation kan tolkas genom fritidspersonalens beteenden och 

livsyttringar. Vi utgår från vår förförståelse när vi gör våra tolkningar. Fritidspersonalens 

inställning till fritidshemmets uppdrag kan bero på språk och handling. Det råder 

kommunikationsbrist personal sinsemellan. Det talade språket (mellan skolpersonal) och det 

skrivna språket (dokumentationer och läroplan) behöver tolkas och förstås. Fritidspersonal 

känner inte alltid till sitt lärandeuppdrag, även om läroplanen tydliggör fritidshemmets 

uppdrag. Det beror på att en omedvetenhet gällande uppdraget finns. Det är här vi anser att 

samverkan och planeringstid behövs.  

Lindqvist tar upp att den sociala miljön påverkar elevers arbete och att det är lärarens uppgift 

att se till att det råder en fungerande miljö. Stor vikt läggs på instinkt och intresse. Lindqvist 

hänvisar till Vygotskij som menar att instinkten gör att människor agerar medvetet och dessa 

instinkter påverkas av barnens intresse (Lindqvist, 1999, s.73, 75). Lärare behöver en insikt 

om sitt uppdrag för att agera medvetet och kunna göra sitt uppdrag. 

 

Samverkan med skolan behövs eftersom det är ett av uppdragen, men det ger även möjlighet 

för fritidspersonal att minska trycket på sina dubbla uppdrag. Vi tror att det ofta glöms bort att 

fritidshemmet är en del av skolan, särskilt i och med att en ny utbildning för fritidshemslärare 

som inkluderar undervisning i något estetiskt ämne finns. Skolan behöver ta mer hänsyn till 

att fritidshemslärare också är en typ av lärare. Den nya utbildningen ger nyutbildade 

fritidshemslärare ny kunskap och förväntas arbeta med fritidspersonal som har annan 
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kunskap. De som arbetar på fritidshemmet har olika yrkesidentiteter och yrkestillhörighet och 

förväntas samverka med varandra. Planeringstid krävs för att personalen ska kunna påverka 

verksamheten positivt. Fritidshemmets roll har varit ”luddig” sedan en lång tid tillbaka. Ett 

sätt för fritidshemmet att utvecklas kan vara genom att börja utvecklingen med dess 

erfarenheter. 

Vi vill använda Deweys problemmetod som verktyg för vår diskussion.  

1) Förslag.  

Samverkan och planering för en fungerande verksamhet. I samverkan ingår 

kommunikation där personal pratar samma språk. Genom kommunikation kan 

personal på skolan tänka ut lösningar.  

2) Problemet.  

Problemet fritidshemslärare verkar ha, är otillräcklig planeringstid i frågor som vad 

som planeras och vad som ska/behöver planeras. Fritidshemslärare känner att de inte 

kan fullfölja fritidshemmets uppdrag på grund av tid och ork.  

3) Hypoteser. 

Samverkan och planeringstid behövs för att lösa olika problem som finns i den 

pedagogiska verksamheten. Språket måste vara samma för all personal för att öka 

överenskommelsen när beslut som rör fritidshemmet fattas. 

4) Resonemang. 

Personal på skolan behöver resonera om hur de olika verksamheterna ser ut för att på 

bästa sätt främja elevers lärande och utveckling. Det krävs samverkan och resonemang 

i frågor om reflektion och utbildning. 

5) Prövning av hypotesen genom faktiska eller imaginära handlingar. 

För att få en bättre verksamhet behöver personalen testa lösningarna de har resonerat 

över, vilket Deweys teori om att få kunskap behöver vi testa oss fram handlar om. Det 

krävs även reflektion efter planering och utförande, vad som var bra eller dåligt i 

barngrupperna samt hos varje individ. Man bör reflektera över vad som behöver 

förändras, vad som var bra och vad som kan göras bättre.  

 

Vi anser att Deweys problemmetod kan vara ett verktyg för fritidshemslärare att arbeta med 

vid planering och reflektion. Problemmetoden ger personalen en överblick på hur 
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verksamheten ser ut och är ett sätt att förbättra verksamheten. Den kan även användas vid 

bedömning hos elever.    

 

Dewey menade att varje individ får erfarenheter genom att förstå konsekvenser av sitt 

handlande därefter vidareutvecklas dem. Tidigare forskning vi har hänvisat till visar att tid och 

samverkan inte är tillräcklig för att kunna ge alla elever den verksamhet de behöver. De flesta 

som arbetar på fritidshem ska även vara resurslärare och hjälplärare i klassrummen, oftast från 

tidigt på morgonen och sedan ha en fritidsverksamhet för samma elever på eftermiddagen. 

Med vår studie vill vi visa att skolan måste se till att det finns personal, planering och 

samverkan som en grund för att undervisningen ska kunna utföras på bästa sätt. Vi ifrågasätter 

om det är en fri verksamhet, eftersom fritidshemmets uppdrag är att undervisa elever. Att 

fritidshemmet har uppdrag som inkluderar planeringstid, samverkan med skolan och 

bedömning, gör att fritidshemmet blir en plats som har styrda aktiviteter för att främja elevers 

utveckling och lärande. Fritidshemmet är en del av skolan vilket gör att undervisningen inte 

tar slut efter skoltid utan även fortsätter på eftermiddagen. Vi ställer oss då frågan, vad är ett 

fritidshem idag och vad är den fri från? 
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