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Abstract 

In this study, we will be exploring the extended school teacher’s perception of dialogue with 

children in their work environment. The starting point for this study happened when we 

encountered Philosophical and Socratic dialogues as a didactic tool in our course “the child's 

existential questions”. This sparked our interest, trying to figure out how these would look 

like in the real world, if they were present at all. This study is using a phenomenological 

perspective, combined with Aristotle's theory of knowledge with the purpose of giving us the 

tools required for analyzing our qualitative interviews. We will also be using a report from 

Skolinspektionen regarding the quality of extended school teacher’s work environment from 

2010 with the purpose of comparing the results we find in our study against the results they 

identified. The results of this study concluded that pedagogues often strive for goals that may 

be difficult to reach, for a couple of different reasons. Also in their dialogues with children 

they strive for results that philosophical and Socratic dialogues can contribute to. We also 

learned that the extended school teachers try to teach practical wisdom but with the tools of 

teaching theoretical knowledge. 
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Sammanfattning 

Detta är en studie som utforskar fritidspedagogers uppfattning om samtal med barn i deras 

verksamhet. Vår utgångspunkt var sokratiska och filosofiska samtal som vi stötte på under en 

kurs i ”barns existentiella frågor”. Vi blev då nyfikna över hur detta såg ut i verkligheten, om 

det fanns överhuvudtaget. Vi använder oss av ett fenomenologiskt perspektiv kombinerat med 

kunskapsbegrepp från Aristoteles för att få goda verktyg i en analys utifrån kvalitativa 

intervjuer. Vi använder även Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fritidshemmen från 

2010 för att få ett bollplank att jämföra de mönster vi hittat och de mönster de identifierat. I 

arbetet kom vi fram till att pedagoger ofta strävar efter mål som de inte alltid kan uppnå av 

olika orsaker samt att de i samtal med elever vill ha det resultat som ett Sokratiskt eller 

filosofiska samtal har möjlighet att bidra till. Dock upptäckte vi att man genom samtal 

försöker lära elever praktisk klokhet men med samma metoder man använder för att lära ut 

teoretisk kunskap.  

 

Nyckelord 

Fritidshem, fritidspedagogik, samtal, sokratiska samtal, filosofiska samtal, kvalitativ intervju, 

fenomenologi, livsvärld, fronesis, episteme, teoretisk kunskap, praktisk kunskap, mätbar 

kunskap, omätbar kunskap. 
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1 Bakgrund 

Ursprungspunkten för detta arbete är ett intresse runt sokratiska och filosofiska samtal då vi 

under vår grundlärarutbildning mot fritidshem introducerades för dessa samtal som 

arbetsmetod vilket även ställdes mot bakgrunden att vi vistats i skolans värld både som 

pedagoger, elever samt praktikanter utan att stöta på filosofiska eller sokratiska samtal alls. 

Det är inget som vi uppfattat nämnts av andra pedagoger. Vi är öppen för möjligheten att vi 

missat detta vilket även är en anledning till att vi vill undersöka pedagogers samtal med barn i 

fritidsverksamheten. 

 

Till att börja med ska vi säga att detta arbete gick igenom ett antal faser om hur man kan 

undersöka samtal med barn i form av filosofiska samtal eller sokratiska samtal. Vi kunde inte 

garantera att de pedagoger vi intervjuade hade kännedom om dessa samtalsformer. Vi lekte då 

med tanken att diskutera filosofi med förankringar i verkligheten med en pedagog. Att rent 

utav diskutera filosofi var svårt att greppa då just detta ämne är mycket brett och vi frågade då 

oss själva, vad är filosofi? När vi sökte svar på denna fråga stötte vi på en avhandling i 

metafilosofi av Björn Börjeson (2007) med titeln ”En utredning av filosofins möjligheter”. 

Börjesson (2007) ställer sig just denna fråga, vad är filosofi? Det enkla svaret blev då 

”vetenskapen om grunderna för vetande och tänkande” (Börjesson 2007, s.3). Det redan långa 

svaret blev betydligt längre än så och för att komma till en gemensam förståelse för vad 

filosofi innebär med en pedagog skulle det krävas en lång diskussion som förberedelse för en 

intervju.  

 

Då både vi samt de pedagoger vi lånar tid från har just en begränsad mängd tid så frågade vi 

oss hur vi skulle kunna formulera om detta till något som var enklare att förstå och därmed 

mer effektivt att diskutera samt reflektera om med de intervjupersoner vi skulle intervjua. 

Resultatet blev då att diskutera barnens samtal i fritidsverksamheten enligt pedagogens 

uppfattning. Detta gav oss något som blev enklare att greppa samt diskutera med 

intervjupersonerna.  
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Sokrates var en filosof verksam under det antika Grekland som utvecklade en metod som vi 

idag kallar sokratiska samtal. Sokratiska och filosofiska samtal är en metod där 

samtalsledaren ställer svåra frågor i syfte att starta en gemensam reflektion om ett ämne som 

sedan diskuteras. Om vi blickar tillbaka på en av hans dialoger Menon som dokumenterades 

av Platon, ser vi hur han förlöser kunskap genom sin "barnmorsketeknik". Det är dygden som 

blir huvudämnet i dialogen mellan slaven Menon och Sokrates som försöker undersöka 

dygdens ursprung samt om den kan läras eller ej. Sokrates påstår att han inte besitter någon 

kunskap alls, dock är han ytterst skicklig på att ställa frågor, vrida och vända på det som 

diskuteras som i sin tur förlöser kunskap hos de som medverkar i samtalet. Det är hans samtal 

och frågeställningar som förlöser kunskap genom att få dem att verkligen tänka till, de får 

reflektera om vad dygd är utifrån skickligt ställda frågor (Platon 2001, Dialog: Menon).  

 

Under Sokrates samtal med Menon kommer Sokrates till slutsatsen att man inte kan bli lärd 

en god dygd på samma sätt som man lär sig kunskaper i form av episteme, enligt hans 

uppfattning är dygden en form av instinkt man föds med (Platon 2001, s.63–64). Att man inte 

kan lära sig god dygd på samma vis som episteme är något vi i detta arbete utgår från men vi 

håller inte med Sokrates om att man föds med det. Vi kommer att använda Aristoteles syn på 

dygden som är att det är ett resultat av fronesis vilket man i sin tur förbättrar genom goda 

förebilder (Gustavsson 2002, s.105–106). 

 

Något vi även finner intressant, som vi under utbildningens gång diskuterat mycket om är 

värdet av omätbar kunskap i relation till mätbara kunskap. Detta är intressant då synen på 

dessa kunskaper kan komma att påverka hur man arbetar i verksamheten med de olika 

kunskaperna. I det kunskapssamhälle vi nu lever i får den mätbara kunskapen ett allt större 

pengavärde på marknaden. Det blir en handelsvara, separat från människan och man söker sig 

till genvägar för att ta till sig en så stor mängd kunskap som möjligt på så kort tid som 

möjligt. Kunskap som i viss mån har ett bäst före datum samtidigt som skolan skall fostra för 

framtiden (Gustavsson 2002). Vi ser potentialen hos sokratiska och filosofiska samtal för att 

kunna skapa en bättre balans hos kunskaperna. Att låta fritids arbeta med kunskaper som inte 

nödvändigtvis behöver vara mätbara. Vi har i och för sig de estetiska lärprocesserna med som 

tar mycket plats inom fritidsverksamheten, dock ser vi även att dessa metoder ofta används 
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som en alternativ väg fram till mätbar kunskap. Estetiken kallas för konstens filosofi, om det 

görs utrymme för den typen av filosofi ser vi inget skäl till varför att filosofera inte kan få 

plats i läroplanen. 

 

I arbetet använder vi även Skolinspektionens kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem (2010), 

för att kunna jämföra de mönster vi hittat inom fritidshemsverksamheten mot de mönster de 

har identifierat, samt visar rapporten en bra bild för fritidshemmets tillstånd. Detta är en 

väldigt omfattande rapport om kvaliteten inom Sveriges fritidshem. 17 kommuner och 

sammanlagt 77 fritidshem har blivit granskade, det uppskattas att ungefär 1500 personer har 

intervjuats och det innefattar barn i årskurs 4, föräldrar, personal samt ledningen för 

fritidshemmen. Huvudsyftet med denna kvalitetsgranskning var att belysa 

förbättringsområden inom fritidsverksamheten utifrån skollagen samt läroplanen för 

fritidshem. Vad de anser vara de viktigaste resultaten är att det finns mycket mer potential för 

fritidsverksamheten, de menar då att verksamheten har en möjlighet att förbättra 

kunskapsutvecklingen i grundskolan, genom att erbjuda eleverna en högre stimulans för 

utveckling samt lärande. Försöka ge eleverna redskap som kommer att gynna eleverna efter 

deras vistelse i fritidshemmet (Skolinspektionen 2010, s.6–7).  

 

Ett ytterligare problem som de belyser i rapporten är att det uppdrag vi tilldelats som 

fritidspedagoger måste tas på större allvar. De har sett hur rutin och en brist av planering 

genomsyrar vissa av fritidshemmen. En utbildad pedagog har tendensen att lägga allt krut på 

förmiddagen under skoltid för att sedan släppa på ambitionerna när de kommer in till 

fritidsverksamheten. Rektor samt pedagoger måste se över fritidshemmet för att införa ett 

pedagogiskt utvecklingsarbete och hos pedagogerna måste det ske en förbättring för 

pedagogernas reflektion och diskussion om pedagogiken som skall erbjudas inom 

fritidsverksamheten (Skolinspektionen 2010, s.7).  

 

Fritidsverksamheterna brister i att utmana barnen i deras tänkande i relation till 

identitetsfrågor och ge dem en utforskande metod i syfte att öka elevernas förståelse för 

världen vi lever i med förtrogenhet till vardagen och olika kunskapsområden enligt 
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skolinspektionen. Estetiska lärprocesser är även något som enligt rapporten bör erbjudas 

oftare då både det emotionella och det intellektuella skall stimuleras (Skolinspektionen 2010, 

s.7).  

 

I fritidsverksamheten finns det stor variation runt de elever som vistas där, det finns då ett 

behov av att anpassa verksamheten efter de elever som befinner sig där. Olikheter som 

erfarenheter, intressen och behov använder man inte som utgångspunkter. Elever med 

svårigheter får då inte det stöd de skulle behöva. Skolverket hittade en anledning till detta i 

skolor som ligger i områden med sämre socioekonomiska förhållanden, skolorna har relativt 

låg tillgång till resurser som då är en förutsättning för att kunna kompensera elevernas 

olikheter och kunna stimulera alla elever (Skolinspektionen 2010, s.8).  

 

Fritidsverksamheten beskrivs som en plats för de yngre barnen. Bristen på innehåll är 

fokuserat mot de äldre barnen upp mot årskurs 4 och skickar signaler om att fritidshemmet det 

är en verksamhet för de yngre barnen. Det är något som även föräldrar får känslan av då de 

flesta elever slutar gå på fritids innan årskurs 4. Det bör finnas aktiviteter som stimulerar även 

de äldre barnen för att på sikt kunna ge dem inspiration och kunskap för att skapa en positiv 

fritid självmant (Skolinspektionen 2010, s.8). 

 

I de större barngrupper som råder inom många fritidsverksamheter så uppstår vissa problem. 

Rapporten beskriver att relationen mellan barn och vuxna tar skada av detta, relationerna har 

en tendens att bli ytliga och flyktiga. Det är även svårt att få en god tillsyn över barnen vilket 

bidrar till en bristande säkerhet inom verksamheten. Det finns en kontrast här mellan 

verkligheten och vad pedagogernas ambition är. Ambitionen beskrivs som att kunna bekräfta 

varje barn i verksamheten, att hålla en säker miljö som även är trygg. Samtidigt som det även 

sker konflikter och kränkningar i hög grad utan ett förebyggande arbete om detta. Miljön på 

många håll beskrivs som trång, stressig och högljudd samtidigt som det inte finns någon 

möjlighet till att söka sig till lugn och ro på andra håll i de lokalerna som är tillgängliga 

(Skolinspektionen 2010, s.8). 
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2 Tidigare forskning  

Anna Pihlgren diskuterar i sin avhandling Socrates in The Classroom (2008) sokratiska 

samtal som undervisningsmetod i form av planerade samtal. Hon belyser ett problem med den 

svenska skolan och dess strävan efter att lära ut en god värdegrund. Hon menar att vi i skolan 

kan ha problem med att hitta korrekta verktyg för att lära ut demokrati och dess värderingar. 

Ann Pihlgren lyfter upp filosofen Torbjörn Tännsjös kritik mot att lära ut förutsatta 

värderingar som endast skall tränas in och läras. Tännsjö menar istället att man bör hjälpa 

eleverna att söka sig till sin egen etik och sokratiska samtal presenteras som ett sätt att jobba 

med frågor om demokrati och etik (Pihlgren 2008, s.4–5). 

 

Det finns även kritik mot sokratiska samtal som Ann Pihlgren belyser. Sokratiska samtal har 

en tendens att ofta bli ifrågasatt som metod och kan framställs som en fara för barn. Platon 

gav oss en varning om användandet av sokratiska samtal i samband med barn dock är det 

något som Sokrates själv inte ställer sig bakom. Platon menade att sokratiska samtal skulle 

vara alltför komplicerade för barn att ta sig an. Sokratiska samtal kunde leda till svåra 

diskussioner och kanske till och med farliga med värderingar som står i konflikt till varandra 

vilket då kunde hämma den framtida utvecklingen hos ett barn (Pihlgren 2008, s.69). Pihlgren 

tar sig även an frågan om sokratiska samtal kan vara ett hot mot samhället. Grundtanken om 

att sokratiska samtal skulle vara ett hot är rädslan om att barn inte skall ta sig an en egen 

värdegrund utan man skall lära sig den värdegrund som råder i det samhälle vi nu lever i. 

Motargumentet är det att sokratiska samtal förbereds och anpassas efter eleverna, vilket 

skapar den korrekta ödmjukheten som behövs för att tackla de frågor man diskuterar (Pihlgren 

2008, s.71).  

 

Fem vuxnas perspektiv på filosofiska samtal i skolan är ett kandidatarbete utfört av Jonathan 

Clinton (2013) där han undersöker uppfattningen om filosofiska samtal från fem lärares 

perspektiv. Sammanfattningsvis var användningsområdet för filosofiska samtal att arbeta om 

elevernas språk, att träna in en god dygd när man lär sig respekt för andra som medverkar i 

samtalet och att eleverna som var verksamma skulle hamna på samma värdegrund som 

skolan. Denna studie är lik vår, dock kunde studien garantera att pedagogerna hade en 

bakgrund mot filosofiska samtal vilket skapade olikheter mellan våra studier. Vi har också 
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haft skilda avgränsningar då vi undersöker fritidsverksamheten och Clinton undersöker 

skolan. 
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3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka fritidspedagogers uppfattning om barns samtal i 

fritidsverksamheten för att kunna skapa oss en förståelse om samtalets betydelse samt hur 

sokratiska och filosofiska samtal ställs i relation till detta. Är det så att de nuvarande samtalen 

inom fritidsverksamheten innefattar dessa typer av samtal men under andra namn eller att de 

sker mer spontant än planerat. Om vi inte finner dessa samtalsformer inom 

fritidsverksamheten så vill vi veta varför. Om de finns, hur ser de då ut? 

• Hur uppfattar fritidspedagoger barns samtal som sker inom fritidsverksamheten? 

• Sker det planerade samtal inom fritidsverksamheterna, hur ser de ut? 

• Hur ser spontana samtal ut i fritidsverksamheten? 
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4 Metod  

4.1 Kvalitativa intervjuer   

Vi har bestämt att utföra vårt arbete med en kvalitativ metod i formen av intervjuer. Den 

kvalitativa intervjun är enligt Monica Dalen (2015, s.14) ett perfekt forum för samtal, hon 

beskriver hur begreppet intervju egentligen betyder "utväxling av synpunkter". Dalen 

förklarar även hur den kvalitativa intervjun är bra för att få insikt om informantens känslor, 

erfarenheter och tankar. Därför kan det vara viktigt att se till att den intervjuade känner sig 

lugn och trygg under intervjun, skapa en stämning för samtalande istället för utfrågande. 

Därför valde vi att använda oss av en intervjuguide. Dalen (2015, s.35) berättar hur en 

intervjuguide är ett behov i alla projekt som använder intervju som metod. Guiden innehåller 

de centrala teman och frågorna för studien, en omarbetad version av studiens 

problemformulering med underliggande frågor. Vår intervjuguides grund var att se till att 

intervjupersonen kände sig bekväm. Den började med enkla frågor som är relevanta men som 

sagt inte vårt huvudtema.   

 

Dalen (2015, s.42–43) förklarar hur en forskningsintervju inte är en vanlig dialog, detta beror 

på att forskaren redan har utarbetat frågor för att få svar på de frågeställningar studien 

intresserade sig för. En annan faktor är att det enbart är personen som blir intervjuad vars 

intresse är relevanta för intervjun. Hon pekar starkt på hur forskarens egna föreställningar och 

synpunkter ska hållas utanför under intervjun samt hur viktigt det är att verkligen visa intresse 

för det den intervjuade lyfter fram och lyssna, vara mottaglig. Man ska även ge informanten 

tid att berätta eller förklara under intervjun menar Dalen (2015, s.43). Vår tid för intervjun var 

under en period då informanten hade ungefär en timmes tid till att bli intervjuad under. 

 

Under vår insamling av data användes ljudinspelning. Runa Patel och Bo Davidson (2003, 

s.86–87) berättar hur fördelen med att spela in en intervju är hur informantens svar registreras 

enkelt och precis. Nackdelen är att inspelningens närvaro kan påverka hur en informant 

svarar. De menar då att man kan stänga av den under intervjuns gång, det brukar ge effekten 

att intervjupersonen blir mer spontan och inte längre behöver framstå som duktig eller 
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ordentlig, det gör att intervjupersonen kan känna sig mer avslappnad. Jan Trost (2010, s.111) 

beskriver detta som en ny intervju, vid avstängningen av en ljudupptagare under en intervju så 

kan en mängd ytterligare information lyftas upp, det blir även mer avslappnande för 

intervjupersonen. Han menar att man inte borde se datasamlingen som enbart intervjuer, så 

som intervjuer formellt ser ut. Bara för att man tackat och sagt adjö betyder det inte att allt är 

slut. Promenaden genom korridoren kan vara upplysande och bör ses som ett 

datainsamlingstillfälle. Vi har därför valt att medvetet stänga av vår ljudinspelning mot slutet 

men fortsätta ställa frågor (Trost 2010, s.111). 

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Den här studien använde semistrukturerade intervjuer. Det betyder enligt Davidsson och Patel 

(2003, s.82) att forskaren gör en lista för det som ska undersökas genom teman. Målet är att 

ge intervjupersonen frihet att utforma sina egna svar, detta anser de vara den mest öppna 

formen av kvalitativa intervjuer. Frågorna som ställs kommer oftast i en bestämd ordning men 

är ingen nödvändighet. Forskaren behöver inte heller ha formulerat intervjufrågor, vilket ger 

intervjun en form som liknar ett vanligt samtal (Davidsson och Patel 2003, s.82). 

 

4.3 Urval  

I den här studien har vi intervjuat fem erfarna pedagoger och valt att varken namnge eller 

förklara vem som sagt vad, vi anser att det inte är relevant för vårt arbete eftersom alla 

intervjupersoner har liknande bakgrund och situation. De som vi intervjuat är alla 

fritidspedagoger. Kihlström beskriver i sitt kapitel "Intervju som redskap" (2009, s.47–63) hur 

urvalet i en kvalitativ studie bör ges mycket omtanke och tid för att få en så god kvalité på 

studien som möjligt.  

  

Då fenomenologin innefattar både det subjektiva samt det objektiva så var det naturligt att ta 

viss hänsyn till personens bakgrund. Vi sträcker oss här till att göra urvalet om personens 

tidigare utbildning då vi anser det ge oss en högre kvalité i reflektionsförmåga hos 
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intervjupersonerna. Relevant utbildning hos intervjupersonerna påverkar hur de uppfattar 

samt ser på samtal med barn. 

 

4.4 Genomförande  

Jan Trost (2010, s.65) berättar hur viktigt det är med platsen för intervjun, han beskriver en 

intervju som en relation mellan forskaren och intervjupersonen. Det skall inte finnas några 

åhörare, att ha en lugn och icke störande miljö är idealt. Ett störande moment kan vara 

tystnaden under en intervju, vi valde att se på tystnaden som en stund för reflektion. Blev det 

för tyst såg vi till att det fanns annat att prata om. 

  

Alla intervjuer som genomfördes skedde på skolorna där lärarna och pedagogerna arbetade. 

Detta kändes smidigast då de flesta skolor har gott om lokaler man kan sitta ostörda i och en 

miljö där intervjupersonen kan känna sig trygg. Trost (2010, s.84–85) berättar hur den första 

frågan man ställer under en intervju kan vara avgörande för hur resten av intervjun kommer 

utspela sig. Därför valde vi att inleda med en enklare fråga. 

  

Under en intervju intervjuade vi två pedagoger samtidigt, detta passade personerna bäst 

tidsmässigt. Intervjupersonerna trodde även att vi kunde få flera intressanta resonemang om 

de fick vara två.  Eftersom vi är två som intervjuar kanske det skulle kännas tryggare. Jan 

Trost (2010, s.66–67) berättar hur det kan vara positivt att vara två som intervjuar så länge de 

samspelar med varandra, det kan ge arbetet en större informationsmängd. 

 

4.5 Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys 

Efter varje intervju förde ett separat samtal utan någon intervjuperson om vad vi kände och 

tyckte om intervjun. Vad som lyfts fram och vad som var intressant. Under intervjuns gång 

förde vi anteckningar när vi kände att det skulle behövas. Genom hela intervjun spelade vi in 

förutom i slutet då vi som nämnt tidigare stängde av ljudupptagaren för att ge 
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intervjupersonen chans att utveckla och motivera det som tidigare sagts. Nästa steg var att 

transkribera ljudfilerna på de genomförda ljudfilerna. Vi skrev ner ord för ord av det som 

sades under varje intervju från början till slut. För en mer detaljerad beskrivning av metoden 

för analysen se kapitel bakgrund som behandlar den fenomenologiska teorin.   

 

4.6 Arbetsprocess 

Under denna studie har vi varit två studenter som arbetat i par. Samarbetet har varit mycket 

effektivt och arbetet är skrivet gemensamt på ett dokument via Onedrive. Det är inte möjligt 

att specifikt säga vem som arbetat på vilken del då vi båda arbetat på alla delar. 

Transkribering av intervjuer är något vi båda arbetat med genom en uppdelning av dem. Det 

var även ett aktivt deltagande av båda under intervjuerna. Under arbetets gång har vi använt 

varandra som bollplank för reflektion vilket gav oss en djupare insikt.  

 

4.7 Etik  

Det finns fyra huvudkrav för forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6).  

  

Informationskravet är kravet som säger att de berörda i forskningen ska informeras om 

forskningens syfte. Att informera om att all data, och uppgifter som samlas in enbart kommer 

användas i forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s.7–8). Deltagarna i vår studie blev 

informerade om studiens syfte innan intervjun, detta gjordes via e-post och telefonsamtal 

innan intervjun tog plats.  

  

Samtyckeskravet är kravet om hur deltagarna i studien har rätt att bestämma själva över deras 

medverkan. Om någon av deltagarna väljer att avsluta sin medverkan för den aktuella 
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forskningen efter materialet tagits in ska detta tas hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002, s.9–11). 

Deltagarna i forskningen informerades om samtyckeskravet muntligt innan intervjun inleddes.  

  

Konfidentialitetskravet är kravet som förklarar hur uppgifterna om alla deltagande personer i 

en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, personuppgifter ska förvaras så att 

utomstående inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet 2002, s.12). I studien kommer vi 

hänvisa till allt som sagt under intervjun som material och utesluta alla namn och 

personuppgifter.   

  

Nyttjandekravet är kravet om hur alla uppgifter som deltagarna delat med sig av endast 

används i forskningens syfte. Datamaterialet får inte delas eller användas i något annat syfte 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Alla intervjuade i studien har informerats om detta krav 

muntligt.  
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5 Teori 

Vi använder oss av ett fenomenologiskt perspektiv med Aristoteles kunskapsbegrepp 

episteme, fronesis och techne. 

 

5.1 Fenomenologi  

Fenomenologins sätt att se på kunskap är den främsta aspekten av teorin vi fastnat för, en 

kunskapssyn som även till stor del delas av teorin praktisk kunskap som är en kunskapsteori 

om yrkeslivet med en betoning på mellanmänskliga yrken, det vill säga yrken som är baserade 

på relationer. Boken Vad är praktisk kunskap, en antologi skriven av Jonna Bornemark & 

Fredrik Svenaeus (2009, s.23) skriver om Edmund Husserl, den moderna fenomenologins 

grundare som hade synsättet att en förutsättningslös attityd bör vara filosofins 

ursprungspunkt. Han menar att vi inte kan gå runt med en ryggsäck med teorier och 

förutbestämda sätt att handla i. Fokus bör ligga på hur erfarenheter upplevs just nu i stunden, 

den direkta erfarenheten (Svenaeus 2009).  

 

Bernt Gustavsson lyfter i sin bok Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning 

att Husserl beskriver kunskap som en social konstruktion och att kunskapen förankrar sig i 

den egna levda erfarenheten. Människans värld går inte att erfara objektivt då allt är förenat 

med den omvärld vi befinner oss i. Människans upplevelse av verkligheten är tolkande på 

grund av att medvetandet är meningssökande samt avsiktligt, detta resulterar i att vår 

verklighet inte är neutral (Gustavsson 2000, Kapitel: Fenomenologi - livsvärld och 

vardagskunskap).  

 

I Husserls egna ord är fenomenologin: ”att gå tillbaka till fenomenen såsom de visar sig för 

oss utifrån sig själva” (Svenaeus 2009, s.26). Svenaeus fortsätter och menar att 

fenomenologin inte är någon motpart till den vetenskapliga kunskapen utan målet är att skapa 

ett fundament där de empiriska vetenskaperna kan existera. Svenaeus (2009) jämför även 

Husserl med René Descartes som även hade som mål att utforma en ”förutsättningslös 
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grundläggning av vår kunskap.” (Svenaeus 2009, s.26). Det resulterar då i att den 

vetenskapliga förståelsen vilar på den vardagliga. Idén enligt Husserl var att föra en utförlig 

beskrivning samt systematisering om erfarenheter och upplevelser från världen. Även när 

medvetandet skiljer sig från subjekt till subjekt och tolkar innehållet på skilda sätt så kan vi 

ändå finna övergripande meningsmönster i världen. Det fenomen vi i detta arbete har för 

avsikt att undersöka är pedagogers syn på samtal med barn på fritidshemmet. Centrala 

begrepp blir livsvärld, fenomen samt Aristoteles kunskapsbegrepp episteme och fronesis. 

 

5.2 Livsvärlden 

Med livsvärlden försöker Husserl skapa en ram för en plats där man kunde se relationen 

mellan kunskap om världen samt erfarenheter av världen utan att exkludera den vetenskapliga 

världen. Livsvärlden är det som existerar runtomkring oss, före allt som är mänskligt och 

existerar som en grund för all praktisk och vetenskaplig förståelse. All mellanmänsklig 

interaktion sker inom det som heter livsvärld och det är även förutsättningen för 

meningsskapande (Thomassen 2007, s.93). 

 

I sitt verk ”Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.” som Bernt 

Gustavsson (2002) skrivit åt Skolverket förklarar han livsvärlden som en ursprungsattityd vi 

har till omvärlden, vår uppfattning om saker och ting där ”jaget” benämns som subjektet och 

tingen som objekten. Gustavsson förenklar det genom att beskriva livsvärlden som allt vi kan 

uppfatta och att vi inte kan skilja mellan vår värld som vi uppfattar den som subjekt och som 

den faktiskt är (Gustavsson 2002, s.67–68).  

 

5.3 Fenomen 

Fenomen är tingen i sin helhet. När jag sitter här och skriver denna text så ser jag en 

datorskärm, ett tangentbord och en mängd andra ting vid mitt skrivbord. Jag tar in denna 

information genom mina sinnesintryck, mina ögon. Dock så ser jag endast en sida av dessa 

föremål, det jag inte ser hos dessa ting kommer fyllas i och jag antar att denna datorskärm har 
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en baksida även om jag inte kan se den från mitt nuvarande perspektiv. Hur omgivningen 

erfaras går alltid ut över det vi endast tar in genom våra sinnesintryck. Detta görs omedvetet i 

syfte att de ska kunna skapa någon form av mening för oss. Fenomen är då enligt Husserl hur 

tingen framträder för subjektet, hur det upplevs just nu i denna stund (Thomassen 2007, s.91–

92). 

 

5.4 Aristoteles  

Under analysen kommer vi även att använda oss utav de tre kunskapsformerna som 

Aristoteles gav namnen episteme, techne och fronesis. Dessa tre kunskaper brukar betecknas 

som ”Att veta, att kunna och att vara klok”. Episteme, att veta, har som syfte att beskriva den 

värld vi lever i utifrån vetenskaplig och teoretisk kunskap. Denna kunskap är vad vi säger oss 

veta, vi kan med enkelhet läsa oss till den samt memorera den (Gustavsson 2002, s.54). 

Techne, att kunna, syftar till den kunskap förknippad med skapande, framställning och 

tillverkning. Det är vad som är förenat med hantverk (Gustavsson 2002, s.54). Fronesis, att 

vara klok, är den formen av kunskap som kommer vara mycket relevant för denna studie, 

fronesis är förknippat med det mellanmänskliga och har som syfte att åstadkomma det som 

för sin egen skull är eftersträvansvärt (Gustavsson 2002, s.105). Gustavsson (2002, s.105) 

beskriver fronesis som praktisk klokhet som är förknippat med våra handlingar, det vill säga, 

vår etik.  

 

Etiken för Aristoteles handlade inte huvudsakligen om att man skulle lära sig att förhålla sig 

till vissa regler, inte heller hur man skulle förhålla sig till sin handlings konsekvenser. Med 

etik syftade Aristoteles till en handlings kvalitet i förhållande till den situation den utförs 

inom (Gustavsson 2002, s.105). Att studera handböcker eller att få en viss undervisning är 

inte den rätta metoden för hur man skall lära sig etik utan man behöver se konkreta exempel 

och få förebilder (Gustavsson 2002, s.105–106).  

 

Huvudpoängen här är att enligt Aristoteles var etiken direkt förknippat med goda förebilder, 

med goda vanor som han benämnde dygder och som ett medel i hur man handlar i sin resa 
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genom livet. Han menade också att techne var under vardagen sammanflätat med fronesis då 

vi behöver vara medvetna om när det är passande att använda sig av techne och hur den bör 

appliceras i verkligheten (Gustavsson 2002, s.106). 

 

Fenomenologi i samband med Aristoteles kunskapsbegrepp kommer att kunna ge oss ett gott 

ramverk där vi kan inhämta kunskap om subjektens uppfattning om vårt fenomen, samtal med 

barn, utifrån deras livsvärld. Med denna kunskap kommer vi, med hjälp av Aristoteles 

kunskapsbegrepp, föra analysen vidare genom att identifiera och diskutera den mätbara och 

den omätbara kunskapen i relation till varandra. 
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6 Resultat 

Resultatet har vi valt att redovisa i en punktform för att skapa en enkel struktur där läsaren 

kan komma närmre ursprungsmaterialet utan att vi genom flödande text översatt vad vi 

uppfattat med egna ord. Svaren vi fått genom intervjuerna delas upp i olika teman som ofta är 

förekommande hos många av de fem intervjuade deltagarna. Denna indelning av teman gör 

det även enklare för läsaren att följa med i analysen, som har samma struktur. Varje tema 

presenteras med en kort sammanfattning av pedagogernas svar och uppföljs av citat i resultat 

kapitlet. Utöver de spontana och planerade samtalen som diskuterades under intervjun så 

yttrade sig pedagogerna ofta om tidsbrist samt andra former av hinder för samtal med barn i 

fritidsverksamheten. Vi finner även spår av detta i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

fritidshemmet, vilket är orsaken till att detta resultat även redovisas.  

 

6.1 Spontana samtal 

6.1.1 Samtalsinnehåll 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående samtalsinnehållet för de 

spontana samtalen. Större delen av samtalsinnehållet för de spontana samtalen går till att 

förtydliga regler, justera deras beteenden och förstärka relationer. Däremot grundas 

samtalsinnehållet väldigt mycket hos barnen. 

 

• ”… är det någonting som händer (…), typ att vi har regel vi kastar inga snöbollar (…) kastar 

man på varandra (…) kanske får man ta samtal på direkten och göra lite sån här påminnelse. 

…” 

• ”… dom pratar om musik, dom pratar om intresse, dom pratar om fritid, vad de gör, dom 

pratar om sina familjer, dom pratar om sina bekymmer. …” 

• ”… det handlar om Pokemon. Det är mycket sånt sen kan det vara en del tjafs. De vill berätta 

vem som gjort vad, ofta vill de berätta vad de själva har gjort. … ” 

• ”… när man sitter flera stycken så kommer det inte upp så nära känslor, det kommer mer när 

man sitter en och en eller så. …” 

• “... kan väll vara lite kaxiga (...) mot oss också men vi försöker lära dem hur man ska vara, vi 

jobbar jättemycket med värdegrund. ...” 
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• ”… de har ett ganska tufft språk nu tycker jag, det har blivit tuffare. ... ” 

• ”… jag skiter i vad du säger, så sa de aldrig förr.  inte på det sättet, jag tycker det är ett 

hårdare klimat nu. ...” 

• “… man får vara helt hård och säga, nu får du sluta! (…) vara bestämd och säga nu får du 

sluta med det här, så tar vi ett samtal och så ska det inte upprepas igen. i vissa fall får man 

sitta och prata lite längre med dem. Samtala längre. …” 

• “… mycket är vad barnen initierar, vad de börjar prata om och så utvecklar man det på något 

sätt. ställer följdfrågor (…) det är ju ändå ett av våra syften att de ska må bra, de ska vara 

trygga, de skall trivas här. …” 

“... jag jobbar mycket, något som jag tror vi missar många gånger är att jobba med respekt 

(…) vi pratar ju mycket om det. …” 

 

6.1.2 Samtalets syfte 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående samtalets syfte för de spontana 

samtalen. Syftet med de spontana samtalen med barnen sker ofta i samband med elevernas 

funderingar, om det är något de vill få mer förståelse för eller mening till i sin livsvärld. 

Samtalen sker även i de fall då pedagogen vill förmedla något till eleven 

 

• “... de äldre barnen, man får mycket mera respons och man får ju mycket mera argumentation 

och lite mera, ja argumentera och försvara sitt beteende och komma med andra vinklingar 

och. …” 

• “… när du gjort såhär då känner jag mig så. Och så förklarar man vidare. Så att man får en 

tanke bakom allting, så de försöker förstå varför det blir så. (…) man får ju bli arg men sättet 

man gör det på och hur man gör det (…) hur man ska lösa det. …” 

• “… det beror på hur mogna de är (…) vissa är ju fortfarande kvar där nere, då återkommer ju 

samma sak, samma sak av konflikter (…) de ser inte sin egen del i det de gjort. Och då tar det 

ju längre tid och då måste man ju ha fler samtal. …“ 

• “... njaa det är långsiktigt, alltså. (…) man borde ju titta på helhetsbilden se på vad vi vill 

uppnå för saker när man går ut. Visst kan man uppnå saker på vägen med delmål men målen 

borde ju vara den individen som går ut om 4 år. (…) när man är med människor handlar det 

inte om snabba resultat. (…) man måste se det långsiktigt. …“ 
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6.1.3 Pedagogens roll            

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående deras roll för de spontana 

samtalen. Den roll de intar under de spontana samtalen ser mestadels ut som ett bollplank där 

man kan bolla idéer och tankar. I andra fall blir pedagogen en tillrättavisare som vill justera 

något hos eleven. 

 

• ”… man blir ju ofta kompis med de här barnen också, (…) man är på deras nivå och kan stå 

och prata och diskutera. …” 

• ”… Ibland så kan de bli då att det startar ett samtal runt den här aktiviteten (…) Då dom pratar 

och då kan man komma ganska så djup ner i hur de mår och hur de känner och hur dom har 

det. Och de är ju sådana saker som kan vara pusselbitarna för oss för att förstå barnen bättre. 

…” 

• “... det beror på hur stora konflikterna är, är det så att står och munhugger med varandra eller 

om det blir fysiskt, jag vet själv att jag fick lära mig. jag gick någon utbildning som heter 

giraffspråket. …” 

• “… det stora syftet är väl just att höra hur de mår (…) sitter man och spelar spel kanske man 

inte pratar "ja hur mår du" (…) just i spel blir det konflikter över regler, alltså då får man styra 

det. …” 

• “… det är ingen lugn stund så man tänker utifrån värdegrund som är vår största socialt 

samspel och värdegrundsarbete då är de det man håller på med. ...” 

• “… ge dem verktygen för att kunna lösa saker själva. ...” 

• “… utgår från mig själv så tycker jag, alltså det ska vara vårdat språk, den värdegrunden vi 

har på skolan. (…) vara förebilder för varandra, vuxna mot barn och äldre barn mot yngre 

barn också. Och man måste ju vara där och markera direkt på det om man hör att det 

förekommer. Det är ju ett stort jobb vi har, det förekommer ju varje dag. Man måste vara där 

och markera hela tiden (…) om det blir konflikter också (…) då är det klart att man blir 

förbannad, det är ju sättet hur man blir förbannad på som vi arbetar med, det är klart man får 

bli arg och förbannad på varandra men hur man blir det. Vad man gör, vad man säger. …” 
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6.1.4 Tid 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående tid för de spontana samtalen. 

Vi ser här tendenser av en tidsbrist och tidspress hos pedagogerna som kommer från olika 

håll. 

 

• ”... om det händer någonting ute på rasten så måste jag ju markera för dels den eleven men 

också för de andra runtomkring att det här var fel (…) vi får prata om det här när vi kommer 

in. Och sen när vi kommer in kan jag ta ett samtal med barnet. Och då kan man gå in djupare. 

Om man har tid. Man vet ju inte det kan vara dåligt med folk, jag kanske inte hinner ta det då. 

Men jag försöker iallafall göra det så fort jag kan så man inte bara lämnar det. …” 

• ”… vi har så stora grupper nu så man hinner liksom inte sätta sig ner heller …” 

• ”... men att just kunna sitta ner och prata med barnen saknar jag. …” 

• ”… men den här tiden man har, den lilla kvalitetstiden skulle jag vela ha med barnen, att man 

kunde sätta sig ner med grupp på 10 barn och bara prata, det kan man aldrig nu. …” 

• “… man försöker ju se alla barn som man så fint säger ska försöka hinna det men med så stora 

barngrupper så hinner man inte göra det. man säger väl hej kanske till alla, det hinner man. 

Men sedan att sitta ner och samtala riktigt med alla. Det hinner man inte. …” 

• “… då är det svårt att få den där nära relationen så att man (…) kanske skapar ett förtroende 

att de alltid kan komma och berätta vad som har hänt. (…) det är det som också är det svåra, 

hur ska vi hinna med alla om man ska få en så nära relation och skapa det förtroendet? …” 

 

6.2 Planerade samtal 

6.2.1 Samtalsinnehåll 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat angående samtalsinnehållet för de planerade 

samtalen. Den större delen av de planerade samtalen används främst för att informera 

eleverna om vissa företeelser inom verksamheten. 

 

• ”... i de yngre åldrarna brukar man ta upp kränkningarna. …” 

• ”... hur man är en bra kompis, hur man behandlar varandra (…) Hur man ska ha lite inlevelse, 

förståelse, empati, och vad man får göra, inte göra, vad man får säga, inte säga, hur man ska 
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vara. Hur man behandlar sin kompis. Ja sådana (…) grundläggande värdegrundsgrejorna som 

man tjatar, tjatar och tjatar om hela tiden. …” 

• ” … om det var någon konflikt som hände då som man var tvungen att ta tag i och ventilera så 

att det berodde på vad som hände. …” 

• ”… man sitter och pratar och nu har vi det här problemet hur ska vi göra nu? ”det försvinner 

saker i väskorna i hallen, hur kan vi lösa det”, ”och vad kan vi göra” och då är dom väldigt 

seriösa. …” 

• ”... ja vi jobbar väldigt mycket på hösten med värdegrunden, vi har en vecka tillsammans alla, 

både lärare och fritids jobbar med (…) jag kanske också tycker att skola och fritids skulle 

jobba med det under hela året. …” 

 

6.2.2 Samtalets syfte 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående samtalets syfte för de planerade 

samtalen. Syftet med de planerade samtalen ser ut att vara i relation till olika konflikter eller 

handlingar som strider mot den praktisk klokhet pedagoger innehar, pedagogerna försöker då 

tillrättavisa eleverna om hur de skall agera. 

 

• ”... direkt märkte man resultat det är bara det att (…) de glömmer så lätt” 

• ”... dom är jätteduktiga direkt efteråt sen så kommer dom ut dagen efter så är det "oj förlåt jag 

har glömt bort". …” 

• ”... sedan är det så att många barn är väldigt, väldigt impulsiva (…) man pratar om det man 

lyfter fram, man ventilerar sedan går man ut på rast, en halvtimme senare så händer det. …” 

• ”... så småningom så kanske det ger resultat, (…) men det är ett ständigt pågående arbete. Det 

kan man inte påbörja och sluta med. …” 

• ”… med de yngre åldrarna så hade vi planerade samtal (…) och ventilerar vissa problem och 

vissa beteenden. …” 

• “… det är tredje året jag är med halva gruppen. och då blir det ju (…) lättare att fortsätta ett 

långsiktigt arbete än att bara byta grupper varje år (…) man håller sig i en grupp i tre år för då 

får man ett långsiktigt arbete, eleverna känner till om man är samspelt med rutiner, regler och 

värdegrunden så blir det lättare för dem att förstå att man inte kan fortsätta sådär. (…) att man 

har en långsiktig plan så är det enklare och förhoppningsvis så (…) det bli mindre konflikter i 

till exempel årskurs tre, då har man arbetat mycket med det tidigare. …” 
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6.2.3 Pedagogens roll 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående samtalets syfte för de planerade 

samtalen. Pedagogerna beskriver hur de blir som en form av föreläsare, de har inte direkt 

yttrat sig om detta men det är förstått av oss att pedagogen blir som en allvetare, en person 

som har svar på alla frågor och förmedlar hur man bör agera i olika sammanhang. Det är likt 

ett spontant samtal men inför en större mängd elever. 

 

6.2.4 Tid 

Här presenteras det intervjupersonerna berättat om angående tid för de planerade samtalen.  

Tiden för ett planerat samtal sker i konkurrens med andra planerade aktiviteter samt att det är 

en väldigt fysiskt passiv aktivitet, pedagogerna uppfattar eleverna som trötta när det är dags 

för fritids. 

 

• ”… inte i den här åldern men det kan kanske bero på (…) dels så går de mycket längre i 

skolan. De har ju faktiskt skoldag till tre ibland och så ibland … ” 

• ”… de har ju haft såhär djupa diskussioner kanske under skolan då och jobbat väldigt hårt, 

sedan vill de bara släppa allting, de orkar inte, med oss vuxna (…) de vill bara leka och ha 

kul. …” 

• “… för de är så pass trötta när de kommer. …“ 

• “… vi behöver tid för att planera, det har man svårt att ta till sig då vi då behövs i 

klassrummet. (…) om jag jobbar i klassrummet till ett och ska börja fritids klockan ett då 

behöver jag förbereda mig. det har man svårt att respektera. …” 

 

 

6.3 Övriga hinder för samtal 

Här presenteras det intervjupersonerna ser som övriga hinder för samtal som inte innefattar 

tidsaspekten. Andra hinder pedagogerna berättar om är bland annat, brist på personal, 

gruppstorlek i barngrupperna och andra ansvarsområden i verksamheten.  
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• ”... byts så mycket personal på fritids, (...) för kanske fem år sedan var det inte så här. ...” 

• “... det finns inte den här kvalitén på fritids längre (...) många som inte har utbildning och de 

slutar, (...) det tror jag är största problemet. …” 

• “... men de är ju så trötta, de vill inte prata nå mer (...) det ska vara att man få in det lite senare 

på eftermiddagen eller kanske på något lov. (...) Sedan "rrrr" ringer telefonen. …” 

• “... lektiden liksom den bara minskar på fritids (...), vi ska lära barnen väldigt mycket (...) det 

får liksom inte gå över till skola, man måste se lite balansen där skola-fritids. Det ska ju 

fortfarande vara kul och lustfyllt lärande på fritids men det får inte bli skolifierat. …” 

• “... det räcker bara med att två personal är borta, då faller det ofta. Men så gör det ju aldrig i 

skolan. Då sätts det alltid in. Vi sätts in. …” 

• “... det är full fart på förmiddagen, full fart på eftermiddagen. det som skulle förenkla (...) är 

väl färre barn i barngruppen. Nu har vi grupper som är uppe på femtio barn alltså. …” 

• “... inte vara så mycket stillasittande. De ska röra på sig, hitta sätt att umgås. Hitta spel eller så 

för då får man samtal i det. …” 

• “... tycker det man ofta missar är sådana värdegrunder. (…) men det är ju liksom en 

värdegrund att jobba med, respekt, man slåss inte hur hanterar man känslor. Det våra behöver 

göra är att jobba med ord istället för knytnävar. (…) vad kan man göra för att förhindra det? 

innan det händer, det är ju liksom att kommunicera plus att man lära känna varandra (…) men 

här ju nationella prov viktigare och räkna till 10 är ju viktigare men att ha den här bas 

värdegrunder hur man är med varandra kan man inte mäta i någon PISA-mätning men “att ha 

nationellt prov. för många är det de viktigaste. ...”  

• “... sen rasten efter går en elev ut och slår någon med pinnen. Det är ju bra att man har klarat 

provet men andra biten då? Då har de klarat av det som är mätbart men den andra biten. Kan 

man få det där att hänga hand i hand de är ju drömmen då. Men frågan är vart man ska satsa? 

Vill vi ha 6 och 7 åringar som kan skriva eller ska man jobba med värdegrunden. ...“ 
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7 Analys 

I den här delen av studien kommer vi analysera det pedagoger sagt angående planerade och 

spontana samtal med hjälp av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem 

gjord 2010 och Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 

2011, reviderad 2016. Analysen är uppdelad i tre huvuddelar: spontana samtal, planerade 

samtal samt övriga hinder för samtal. Spontana samtal och planerade samtal kommer i sin tur 

ha fyra underrubriker för att skapa en tydligare struktur som även följer resultatets struktur.  

 

7.1 Spontana samtal 

7.1.1 Samtalsinnehåll 

De spontana samtalen är en vardaglig del av verksamheten och ett viktigt verktyg för 

fritidspedagogerna. Att uppmärksamma elevernas intressen, förtydliga regler, justera 

beteenden och förstärka relationer är de mest frekventa användningarna av spontana samtal 

enligt de pedagoger vi intervjuat. Samtalets innehåll grundas väldigt mycket hos barnen, det 

är de som initierar samtalen och pedagogens jobb är att försöka utveckla samtalen. 

 

Ett intresse som hade stort inflytande på de spontana samtalen var Pokémon. Pokémon 

fenomenet har återigen fångats upp i skolvärlden och dominerar elevernas intressen. 

Pedagogerna vi intervjuat berättar hur de bakar in stora intressen som Pokémon in i andra 

aktiviteter på fritids, såsom i skapandet av pärlplattor eller inom bild. De belyser hur just detta 

intresse syns tydligare i de yngre åldrarna. De äldre barnens samtal baseras mer på deras 

fritid, deras bekymmer eller deras familjer. Såklart är ju elevernas intressen en stor faktor i 

samtalen i dessa åldrar också men syns inte lika ofta. Pedagogernas intressen kommer inte så 

ofta på tal i samtalen om det inte är ett gemensamt intresse. Det blir inte heller så mycket 

diskussion man är mer som ett "bollplank" beskriver en av pedagogerna. En stor del i 

pedagogernas samtal är att lyssna och försöka utveckla samtalet, ställa följdfrågor.   

 

Konflikter är även något som tar en stor del av de spontana samtalen enligt pedagogerna. 

Samtalet tar plats efter konflikter med syfte att konflikten inte ska upprepas. Samtalets längd 

beror helt på konflikten i sig, behövs det prata längre kommer de se till att det görs. Ett stort 
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hinder till samtal under eller efter konflikter är då eleven kan vara i affekt, under sådana 

omständigheter kan det vara näst intill omöjligt att föra ett samtal med barnet. Pedagogerna 

menar att eleven måste finna lugn innan man försöker samtala.    

 

Flera av pedagogerna som arbetat under en längre tid uppger att det har blivit ett hårdare 

klimat inom samtalen, språket har blivit tuffare och lite mer kaxigt. Samtalen blir då ofta 

riktade mot hur de ska vara och om vad respekt är, särskilt i scenarion då något skett som har 

varit respektlöst, särskilt språket.  

  

Samtalens innehåll varierar också beroende på storleken av samtalet, hur många deltagare 

som medverkar. En pedagog uppger att enskilda samtal är ett forum som ofta lyfter fram 

känsligare ämnen. Det är även inom dessa samtal pedagogerna och eleverna får möjligheten 

att stärka sin relation, vilket gör det mer personligt. 

  

7.1.2 Samtalets syfte 

Eftersom de spontana samtalen kan se så olika ut så kan det vara svårt att slå fast vid ett rakt 

och tydligt syfte. Men i det hela är det för att utveckla, utmana och skapa kontakt med elever. 

Ett av de vanligt förekommande samtalen som sker på fritidshem är i samband med en 

konflikt. Här är syftet att försöka få eleven att se den del den själv har i en konflikt, en av 

pedagogerna hävdar att detta är något vanligare syfte hos de yngre eller mindre mogna 

eleverna då det är svårare för dem att se sin del och vad de har gjort. De äldre och mer mogna 

eleverna kan enklare argumentera, försvara sitt beteende och förklara sina handlingar men för 

att kunna komma till en sådan nivå krävs flera samtal menar pedagogerna. Syftet med 

samtalen som är kopplat till en konflikt bör ses som långsiktiga mål. 

 

De spontana samtalen gör att pedagogen inte ges mycket tid till reflektion i vad syftet för ett 

samtal ska vara. Mycket av syftet bryts ned under samtalets gång beroende på hur samtalet ser 

ut och vad parterna samtalar om. Pedagogerna menar då att man får göra sitt bästa helt enkelt. 

Försöka utveckla ett syfte i samtalet genom att som nämnts tidigare ge respons till eleven, 

försöka utveckla elevens tankar, utmana eleven och även sig själv. 
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7.1.3 Pedagogens roll 

Skolans uppdrag i läroplanen beskriver hur eleven genom rika möjligheter ska få “tilltro till 

sin språkliga förmåga” (Skolverket 2016, s9). Därigenom har pedagogerna redan en stor roll 

att se till att eleverna ska få möjligheterna till att utveckla sina språkliga förmågor och få 

tilltro för dem samt att försöka skapa dessa möjligheter. I fritidshemmets syfte och centrala 

innehåll i läroplanen handlar det inte längre om att skapa möjligheter eller nyttja de 

möjligheter som ges till pedagogen, Här ska undervisningen behandla språk och 

kommunikation. Eleverna ska få samtala om olika texter, de ska få framföra egna åsikter och 

tankar samt tolka och samtala om olika etiska uttryck (Skolverket 2016, s.24–26). 

 

De pedagoger vi intervjuat beskriver sin roll i de spontana samtalen som att vara ungefär som 

en kompis, en god vän med öppna öron. Vara förtroendefulla, skapa trygghet hos eleven och 

se till att de kan öppna sig, se till elevernas välmående och ge dem verktygen för att kunna ta 

hand om saker själva. Vara en förebild. I det hela handlar det om att utveckla elevernas 

praktiska klokhet utvidga deras livsvärld och förbereda dem som de har fått förbereda sig 

själva i sina bemötande. Tackla de spontana samtalen med så god kvalité som möjligt.  

 

Vi ser en tendens från sokratiska samtal i de spontana samtalen när vi ställer följdfrågor till 

elevernas funderingar, likt Sokrates förlossningsteknik. Då detta verkar vara isolerat till 

enskilda elevers tankar och funderingar träffar denna reflektion endast enstaka elever samt 

oplanerat. Hade man, likt sokratiska eller filosofiska samtal gjort detta med en hel grupp och 

planerat för att det resultatet skulle nå fler elever och med djupare reflektion och ur fler 

synvinklar så hade man nått fram till fler elever, med bättre förberedelse för ett samtal och fått 

in fler perspektiv från barn i samtalet. 

 

7.1.4 Tid 

Tid verkar vara en faktor i kvalitén för de spontana samtalen på fritidshemmet. 

Intervjupersonerna upplevde tid som ett hinder till att kunna samtala, med allt annat som sker 

på fritidshem och som ska göras blir ofta samtalen uteslutna och bortprioriterade. Flera av de 

vi intervjuat har upplevt att barngrupperna har blivit större, detta utgör också en faktor i hur 

pedagogerna har svårare att få tid till att samtala mer djupt med eleverna. Detta blir en 
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påverkan i relationerna till eleverna. De frågar sig själva hur de ska få tid till att skapa ett 

förtroende till eleven när de inte har mer tid än att säga “hej” till barnen.  

 

Att ha tid inom skolvärlden är svårt, när de vi intervjuat knappt har tid till att reflektera över 

sitt arbete ska de också reflektera över hur de kan utveckla sin verksamhet. I 

kvalitetsgranskningen av fritidshem (Skolinspektionen 2010, s.16) förklaras det hur 

kommunen bör ge personalen tid för att utveckla sin verksamhet, men under den tidspress 

pedagogerna får jobba i finns knappt den tiden till. Tiden till att vila för pedagogerna verkar 

inte heller finnas eller vara tillräcklig. De vi intervjuat upplevde sig vara trötta efter att arbetat 

hela förmiddagen med eleverna i klassrummen, det fanns ofta ingen ork till att driva 

fritidshemsverksamheten i sin fulla potential. I kvalitetsgranskningen lyfts det även fram hur 

pedagogerna spenderar en stor del av deras krut under förmiddagen. Detta leder till en mindre 

stimulerad eftermiddag för både pedagogerna och barnen när man använt all sin energi till 

skolans verksamhet och sedan ska försöka komma igång med fritidsverksamheten efter en 

redan lång dag. Pedagogerna beskriver även att eleverna har slut på energi efter en lång dag i 

skolan (Skolinspektionen 2010, s.16). Detta påverkar såklart hela verksamheten då både 

pedagoger och barn är trötta.  

 

 

7.2 Planerade samtal 

7.2.1 Samtalsinnehåll 

När planerade samtal sker, vilket är sällan enligt pedagogerna, så brukar det cirkulera om 

värdegrundsfrågor, diplomatiska frågor eller beteendejusteringar. De planerade samtalen kan 

också användas efter en konflikt, särskilt i konflikter där eleven/eleverna kan behöva ventilera 

en viss händelse. När de planerade samtalen sker brukar det inte ge några direkta resultat 

heller, det kan ibland hålla i sig för dagen men direkt efter dagen eller på nästa rast blir det 

som att samtalet aldrig skett.  

 

Värdegrundsfrågor verkar vara det som pedagogerna helst vill jobba med inom planerade 

samtal, men ingen av pedagogerna uppger några specifika metoder för hur de kan hålla 

planerade samtal. Vi föreslår olika metoder såsom sokratiska samtal eller filosofiska samtal 
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men blir bemötta av förundran och frågetecken. Det blev genomskinligt, det fanns en god idé 

och tanke med planerade samtal men en avsaknad om metoder. Deras livsvärld har haft en 

påverkan här då de inte fått de kunskaper som behövs för att vidareutveckla deras praktiska 

klokhet. 

 

7.2.2 Samtalets syfte 

Likt de spontana samtalen beror det helt på vad samtalet handlar om som avgör syftet, ett 

grundläggande syfte i alla samtal som sker på fritids är att utveckla, utmana och stimulera 

elevernas tänkande. För pedagogerna var mycket av de planerade samtalen riktade åt vissa 

problem eller riktade mot elevernas beteenden. Många av pedagogerna upplevde att i dagens 

fritidshem passade inte planerade samtal in lika bra som spontana just för att det ser ut som 

det gör. 

 

Pedagogerna uppgav inga fler syften till de planerade samtalen, detta är intressant då de 

planerade samtalen har störst möjlighet att fånga in det som fritidshemmets undervisning ska 

behandla i dess centrala innehåll i läroplanen det vill säga språk och kommunikation 

(Skolverket 2016, s.25). Den enda gången de såg ett syfte i planerade samtal var när de gjorde 

försök på att justera elevernas livsvärld, deras beteende. Detta gjordes i stora grupper där 

pedagogen lyfter fram en dålig kvalité i ett beteende hos eleverna och frågor hur de borde 

lösas.  

 

7.2.3 Pedagogernas roll 

De pedagoger vi intervjuat har inte direkt yttrat sig om detta men det är förstått av oss att 

pedagogen blir som en allvetare, en person som har svar på alla frågor och förmedlar hur man 

bör agera i olika sammanhang. Däremot uppgav de sig vara medvetna om vad som krävs i 

deras roll som fritidspedagog inom ämnet samtal och kommunikation. De beskriver sig som 

att de vore justerare till elevens livsvärld i de planerade samtalen.  

 

7.2.4 Tid 

En av de största faktorerna till att planerade samtal inte sker är på grund av tidsbrist. Detta är 

en faktor som påverkar både barnen och pedagogerna. De vi intervjuat uppger att de varken 

   
 



29 
 

har tiden till att planera eller att hålla i planerade samtal. Att finna energi hos eleverna är inte 

heller enkelt, flera pedagoger uppger att eleverna är trötta på skolsaker efter skolan, de vill 

leka och ha kul. Men för att göra ett planerat samtal kul krävs tid. Pedagogerna upplever det 

som att andra inte har tid för att de också behöver förbereda sig och planera för att kunna få en 

bra verksamhet.  

 

Under lov finns det gott om tid för alla sorters aktiviteter, pedagogerna menar att det finns 

utrymme för planerade samtal. Kvalitetsgranskningen mot fritidshemmet gjord av 

Skolinspektionen (2010, s.24) beskriver loven som fritidshemmets högtid. Det blir tid utan 

avbrott och massvis med utrymme för djupare samtal där personalen enklare kan delta. 

Däremot lyfter skolinspektionen fram att det finns flera faktorer som försämrar 

fritidshemsverksamheten under lov. Det blir en perfekt tid för fast anställda pedagoger att ta 

ledigt eller delta i studiedagar. Budgeten kan också bli lite snålare vilket gör att enbart 

kostnadsfria aktiviteter kan genomföras. Men att enbart ha planerade samtal under lov 

upplever vi vara väldigt snålt mot de barn som inte tar del av fritids under loven.  

 

7.3 Övriga hinder för samtal 

Pedagoger upplever att det var mer utbildad personal förr, personaltätheten var större, det var 

en högre kompetens. De påpekar även hur det har blivit en större press på att undervisa 

eleverna på fritids. Detta blir som ett berg av press för pedagogerna. Många av dem arbetar 

med endast en till utbildad på sin avdelning på fritidshem. De menar att mycket av ansvaret 

till att undervisa eleverna på fritidsverksamheten hamnar hos dem. Kravet har höjts och 

kompetensen har sänkts anser dem. En stor ändring de vill se är inom professionaliteten. 

Skolinspektionen har ett kapitel i sin kvalitetsgranskning av fritidshem där de behandlar 

denna fråga och hur aktuell den är för dagens fritidshemsverksamhet (Skolinspektionen 2010, 

s.16-17). 

 

Ett ytterligare hinder för att samtalen ska ske oavbrutet är att pedagogerna har så många 

ansvarsområden som de behöver vara aktiva inom. Fritids är en plats där saker sker konstant 

och man tvingas ryckas ifrån det man arbetar med. Det kan vara en sak som att en förälder 
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ringer, detta anser många pedagoger vara respektlöst och hänsynslöst till deras arbete med 

barnen. Detta är något som inte sker under skoltiden, givetvis blir lärarna störda i deras 

undervisning med eleverna men föräldrars påverkan elimineras nästan helt.  

 

Det verkar även finnas en oro över lektiden på fritids samt hur fritidshemsverksamheten 

börjar bli lite för lik skolan. Pedagogerna uppger att lektiden har minskat, det är så mycket 

som barnen måste göra och ska lära sig under verksamheten. De vill inte heller att 

fritidsverksamheten ska bli “skolifierat”, det måste ha kvar sitt ursprung i lustfyllt lärande. 

Eleverna ska vara på fritids främst för att de tycker det är kul. Därför blir det svårt att ha 

planerade samtal på fritids. Skolinspektionen lyfter också fram hur lektiden för barnen blir 

förminskat på fritids i samband med att de måste äta mellanmål eller när de tvingas gå ut eller 

gå in (Skolinspektionen 2010, s.23–24). 

 

En annan problematik vi hittade om möjligheten till att föra meningsfulla samtal är hur skolan 

lägger större fokus på de mätbara kunskaperna än de omätbara. Pedagogerna vi intervjuat ser 

detta också, det ges mindre uppmärksamhet till fritidsverksamheten som vi anser ha en större 

möjlighet till att utveckla elevernas praktiska klokhet. Detta skapar en förståelse hos 

pedagogerna om hur den mätbara kunskapen värderas högre än den omätbara. En pedagog 

lyfter fram en klassisk situation där detta syns som mest, när en pedagog saknas från fritids 

görs inget åt det. Saknas en lärare från skolan sätts det alltid in. Detta stämmer även överens 

med vår samhällsutveckling som går mot ett mer kunskapssamhälle där kunskapen har ett 

pris.  

 

En pedagog uppgav att kommunikationen mellan personal och rektor var som ett hinder för 

fritidshemsverksamheten, om det samtalades gick det ofta ut över pedagogens egen 

planeringstid. Som nämnt tidigare blev tid en stor faktor till varför samtalet inte kunde få lika 

mycket utrymme på fritids. Pedagogen frågade hur och varför vi borde tvinga eleverna till att 

utmana sig själva och reflektera om inte pedagogerna gör det. Det lyfts också fram i 

kvalitetsgranskning av skolinspektionen (2010, s.19) där bristen i kommunikationen mellan 

personal och rektor blir som ett hinder för fritidshemmet.  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då vi utgick från en fenomenologisk teori där vi är ute efter just pedagogernas livsvärld och 

deras erfarenheter ville vi inte riskera att blanda in andra pedagogers reflektioner i deras 

tankar, vilket är orsaken till att vi inte skickade ut frågor före intervjun. I efterhand är vi nöjda 

med att vi inte gav intervjupersonerna frågorna innan intervjun. Det påverkade inte deras 

livsvärld, genom att inte ge dem förberedelse så hade vi en mindre påverkan i deras svar, det 

blir mer deras svar och inte svar som de tror vi ville höra. Det hade funnits risk för att 

pedagogerna hade diskuterat frågorna med andra kollegor eller utomstående personer som gör 

att deras svar inte blir deras egna. Men om vi hade gett dem frågorna innan är det med större 

sannolikhet att deras tankar hade varit mer reflekterade.  

 

Som vi nämnde i metoden gjorde vi ett urval för pedagogers utbildning. Hade vi intervjuat 

andra pedagoger och haft ett annat urval hade svaren sett annorlunda ut. Vårt urval av 

informanter gjorde också att vi intervjuade två fritidspedagoger som var anställda på samma 

skola. Detta bör då med större sannolikhet göra så att deras livsvärld blev mer lika. Däremot 

arbetade de inte på samma avdelning vilket gör att den diskussion som fördes om samtalet i 

förstahand var anpassad till den grupp pedagogerna arbetade med. Med det lilla antalet 

informanter vi hade i vår studie så kan vi inte dra generella slutsatser även om informanternas 

diskussioner var lika, däremot ger vi en blick i hur det ser ut i dessa fall.  

 

De vi intervjuade var väldigt erfarna pedagoger med många års erfarenhet. Detta gav 

pedagogerna en förmåga till reflektion om hur fritidshemmet såg ut för några år sedan, vilket 

blev en intressant punkt för oss i vårt arbete. Hade vi intervjuat nyutexaminerade pedagoger 

utan någon som helst erfarenhet förutom sina korta perioder av praktik hade vi antagligen inte 

fått fram detta perspektiv i vårt resultat.  

 

Att enbart använda oss av kvalitativa intervjuer som vetenskaplig metod kommer också med 

risken av att svaren kan påverkas av oss. Hur vi väljer att ställa frågorna och med vilken ton 
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kan påverka hur informanten väljer att tackla frågan och hur de svarar.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Genom detta arbete har vi kommit fram till att fritidspedagoger har en viss ambition de vill nå 

upp till inom verksamheten som dock står i konflikt med dilemman så som tidsbrist, 

pedagogtäthet och trötta elever. Med samtal vill pedagogerna, enligt vår uppfattning, nå fram 

till elevernas livsvärld och ta del av den. I viss mån även försöka justera den genom samtalen 

som sker, speciellt i relation till konflikter. När pedagogerna försöker lära ut en värdegrund 

eller etik verkar det hanteras som en kunskap inom episteme, en teoretisk kunskap som man 

vanligtvis inom skolvärlden läser sig till eller undervisar i, likt en föreläsning. Problemet blir 

att man försöker tala om för eleverna hur de bör handla utifrån regler som finns. Vad som 

händer då är att man lär eleverna att endast följa regler och normer till punkt och pricka utan 

att lämna utrymme för att reflektera. Detta arbetssätt anser vi inte leda till en god fronesis med 

god etik och moral när man utesluter hela processen för att ta sig dit. Vi vill ha kritiskt 

granskande människor för att föra demokratin vidare. För att belysa vikten av reflektion vill vi 

lyfta fram ett citat från Sokrates själv "Ett liv där man inte ställer granskande frågor är inte 

värt att leva" – Sokrates (Platon 2000, s.40) 

   

Det finns ett stort fokus i Lgr11 om mätbar kunskap. Även de estetiska lärprocesserna har till 

stor del som mål att nå fram till episteme, mätbar kunskap. Pedagoger, som vi tolkat det, har 

en strävan efter att arbeta med elevers fronesis i form av värdegrunden, etik och hur man är en 

god kamrat. Aristoteles skulle dock säga att värdegrunden är en praktisk klokhet som går 

under kunskapen fronesis, vilket inte är något man kan läsa sig till eller undervisa någon i. 

Det är något som sker i en process, elevers livsvärld utvecklas genom exemplariska 

handlingar som de observerar och finner hos goda förebilder. Vi ser tydligt att pedagoger vill 

utveckla deras elevers dygder, vill att de ska bli klokare i sitt agerande då samtalsklimatet i 

fritidsverksamheten på många håll har beskrivits som allt hårdare, med tuffare ord och alltfler 

kränkningar. Dock verkar de inte ha verktygen som skulle underlätta detta arbete, om de har 

goda verktyg så är även barngrupper samt tidspressen ett stort hinder för att kunna bruka 

dessa verktyg.  
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När pedagoger vill justera ett beteende hos en elev som till exempel bryter mot en regel eller 

anses vara moraliskt fel så sker denna jämförelse utifrån pedagogens livsvärld. Bedömningen 

blir att den handlingen som eleven utförde var av låg kvalitet enligt pedagogens bedömning. 

Detta skapar en situation då pedagogen vill justera elevens livsvärld i syfte att hjälpa till med 

att öka kvaliteten hos elevens framtida handlingar. Kvaliteten i en handling är en fronesisk 

kunskap som då enligt Aristoteles tränas upp med hjälp av goda förebilder och exemplariska 

handlingar. Ett problem är att pedagoger försöker lära ut denna kunskap genom metoder som 

är riktad mot att inhämta epistemisk kunskap, det vill säga metoder som att föreläsa om vad 

det rätta skulle vara och att hänvisa till regler eller en bestämd värdegrund.   

  

Vi skulle då förespråka sokratiska samtal som ett verktyg i detta arbete, dock är ett arbete i att 

skapa en god praktisk klokhet ett väldigt långsiktigt arbete som befinner sig i en kultur där 

man vill ha snabba resultat som är mätbara. Episteme är en mätbar kunskap, den lärs ut på ett 

annat sätt än praktisk klokhet, man kan då fråga sig är detta orsaken till att även den praktiska 

klokheten försöker läras ut med de metoder man använder för de mätbara kunskaperna? Vi 

måste börja respektera inlärningsprocessen av kunskaper som praktisk klokhet och inse att de 

inte lärs in på samma sätt som episteme.  

  

Samtal med sitt ursprung i sokratiska samtal kan nå fram till en så mycket bredare 

kunskapsmängd än de samtalsformer vi uppfattade finnas i fritidsverksamheterna. Att läsa sig 

till fakta eller att lyssna på en föreläsning går fort men är begränsat i dess potentiella 

innehålla. Ett Sokratiskt eller filosofiskt samtal har, enligt oss, så mycket större potential till 

lärandet och kan även bidra till en ny form av nyfikenhet för ett livslångt lärande. Dock 

känner pedagoger en problematik för detta då det är en väldigt stillasittande aktivitet som 

kräver mycket energi och fokus, något som är enligt dem en bristvara under eftermiddagen då 

allt bränsle används intensivt av klassläraren under dagen. 

 

En konsekvens vi ser av det nuvarande arbetssättet med samtal är att barnen till stor del styr 

innehållet och att de kloka budskapen en pedagog kan ha som svar till barnens samtal endast 

når fram till en liten mängd elever. Ett planerat samtal i form av sokratiska eller filosofiska 

samtal kan nå fram till så många fler elever som även kan nå ett större djup när man är fler 
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personer som reflekterar om samma ämne. Ett samtal av denna natur är även något pedagogen 

kommer förberedd till och kan på så sätt bidra med högre kompetens.  

 

Pedagogers bristande utrymme till reflektion såg vi även som ett hinder för att utveckla den 

pedagogiska verksamheten, pedagogerna vi intervjuade hade sällan tid för reflektion då den 

pedagogiska planeringen ofta går åt till att utforma dokument som LPP. Sedan skedde den 

pedagogiska planeringen individuellt, det finns inte mycket möjlighet för reflektion om 

verksamheten mellan de anställda. Det är som att alla är isolerade till sin egen livsvärld bland 

pedagoger. Nästan alla personer vi intervjuade tyckte intervjun om samtal var mycket givande 

då de faktiskt fick ett tillfälle för reflektion med andra relevant utbildade vuxna. Vi uppfattade 

det som något de saknade och att mycket av de anställdas samtalstid skedde spontant i 

korridoren på väg mot något annat. 

  

Sokratiska samtal som planerad gruppaktivitet har även en demokratisk aspekt. Man 

jämställer maktrollerna i klassen med denna metod, pedagogen blir en med gruppen där alla 

medverkande bjuds in till samtal och där alla olikheter har en möjlighet till att bjuda in alla 

elevers olikheter i diskussionen. Detta medför ett bredare perspektiv vilket det spontana 

samtalet har svårt med då de inte har samma förmåga till att gå så djupt som ett planerat 

samtal då det finns många störmoment i de spontana samtalen. 
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8.3 Fortsatta Studier 

För framtida studier hade det varit intressant att utifrån vårt arbete göra ett försök till att förstå 

vad samtal har för inverkan på fritidshem och hur det kan påverka fritidshemsverksamheten. 

Ett ämne som samtal är ett väldigt öppet tema vilket ger det en möjlighet till att utforskas med 

flera perspektiv. Förslagsvis tror vi ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna bidra till nya 

synvinklar och förståelse för samtal och fritidshemspedagogik.  

 

Det hade även varit intressant att få en synvinkel från barnens perspektiv, se hur de förstår och 

värderar samtalen som sker på fritids. Både spontana och planerade. Sedan jämföra detta med 

pedagogernas syn på samtalen, finns det någon balans eller skillnad.  

 

8.4 Studiens relevans för yrkesverksamheten 

Samtal är en stor del av alla fritidshemsverksamheter och vi hoppas med denna studie att 

kunna belysa ännu ett didaktiskt medel som i större grad får in aspekter som demokrati, 

fördjupande samtal, reflektion samt tar hänsyn till allas olikheter. Vi vill utveckla samtalen 

som sker i skolans verksamheter genom att identifiera de problem som kan uppstå i relation 

till samtal och hur ens eget tänkande om samtal kan förändra och förbättra framtida samtal 

inom verksamheten. Detta arbete är en utgångspunkt för andra fritidsverksamheters reflektion 

om sina egna samtal med barn men även med andra pedagoger då reflektion är något som 

även vuxna är i behov av. 

 

Vi hoppas med detta arbete kunna föra in ett mer effektivt sätt att arbeta med värdegrunden, 

med etik och med moral i fritidsverksamheten. Vi vill även skapa diskussion om 

konsekvenserna av ett för högt fokus på mätbar kunskap i skolan där man sedan beskriver 

fritidsverksamheten som ett komplement till skolan. Det sker en konflikt där den omätbara 

kunskapen skjuts undan eller får ett för litet fokus, vi anser detta vara något som måste ses 

över av alla ansvariga. 
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