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On the one hand, on the other hand. 

- Essay about collaborate between the leisure center and the school about 

visualizing the students’ knowledge development. 

 

In my essay, I take as starting point stories where I experience that the school context does not 

take advantage of the possibilities offered by the youth leisure center in gathering information 

about the students’ knowledge development. In my text I am going to reflect upon my 

irritation, how I acted and why I acted in a certain way in different situations with students. 

The aim of my essay is to examine how can I, in my role as a youth leisure center educator 

act, so that my assessment of the students can be a complement to the school’s assessment. I 

am even going to investigate what possibilities and learning opportunities offer the youth 

leisure center in being a complement to the school’s assessment procedure of students. I my 

essay, I will reflect on my dilemma on the hand, and on the other hand, taking different 

approaches and points of view. I will discuss how I interpret my actions and experience 

myself, but also my colleagues in the situations with the students, linked to Dreyfus and 

Dreyfus’s model of skill acquisition, as well as analyze my attitude by using Aristotle’s 

concepts of wisdom and understanding. Further on, I will discuss how the youth leisure center 

can be a complement to school based on peer interaction in practice and development-

pedagogical perspectives, as well as through analyzing various governing documents. I 

conclude my essay with a reflection on my research questions, and how I perceive my task as 

a youth leisure center teacher to collaborate with the school in assessing the students’ 

knowledge development. 

 

 

 

Keyword: test situations, wisdom, understanding, beginner, competent, formative 

assessment, development-pedagogical perspective, peer interaction in practice. 
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Sammanfattning. 

 

I min essä utgår jag från berättelser där jag upplever att skolkontexten inte tar till vara 

fritidshemmens möjligheter till att kunna bidra med information vad gäller elevernas 

kunskapsutveckling. Jag kommer i texten reflektera över min irritation, hur jag gjorde och 

varför jag gjorde det jag gjorde i olika situationer tillsammans med elev. Syftet är att 

undersöka hur jag, i min roll som fritidslärare kan agera på fritidshemmet så min bedömning 

av eleven kan vara ett komplement till skolan. Jag kommer även utforska fritidshemmets 

möjligheter och lärmiljöer skulle kunna vara ett komplement till skolan vid bedömningar av 

elever. I min essä kommer jag reflektera, kritisera och perspektivera förhållningssätt och 

synvinklar i mitt dilemma. Jag kommer att beröra hur jag tolkar och upplever mig själv men 

även kollegor i situationer med elever kopplat till Dreyfus och Dreyfus utvecklingsstegen, 

men också reflektera i mitt görande som fritidslärare över förhållningssätt klokhet och 

förståelse utifrån Aristoteles filosofi. Vidare ska jag diskutera hur fritidshemmet kan vara ett 

komplement till skolan utifrån samlärande i praktiken och utvecklingspedagogiska perspektiv, 

samt analys av olika styrdokument. Jag avslutar min essä med en reflektion över mina 

frågeställningar, och hur jag själv ser på mitt uppdrag som fritidslärare i samverkan med 

skolan kopplat till elevernas kunskapsutveckling.  

 

 

 

Nyckelord: provsituationer, klokhet, förståelse, nybörjare, kompetent, formativ bedömning, 

utvecklingspedagogiskt perspektiv, samlärande i praktiken. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehållsförteckning. 

Abstract…………………………………………………………………………2 

Sammanfattningar………………………………………………………………3 

Gestaltningar……………………………………………………………………5 

1.1 Elevsamtal…………………………………………………………………..5 

1.2 Provsituation med Patrik…………………………….……………………...8 

1.3 Provsituation med Hugo…………………………………………………...10 

Återblick på gestaltningar……………………………………………………...11 

Syfte och frågeställningar……………………………………………………...13 

Metod…………………………………………………………………………..14 

Etiska överväganden…………………………………………………………...15 

Från nybörjare till expert. Dreyfus och Dreyfus……………………………….15 

Aristoteles klokhet och förståelse……………………………………………...18 

Fritidshemmets möjligheter……………………………………………………20 

Reflektioner relaterat till Skolverkets direktiv…….…………………………...25 

Samlärande i praktiken…………………………………………………………29 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv…………………………….………………32 

Knyta ihop säcken……………………………………………………………...34 

Litteraturlista…………………………………………………………………...37 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Gestaltningar: 

1.1 Elevsamtal. 

Det är måndag eftermiddag på fritidshemmet Sörskogen. Jag har precis kommit in på 

fritidshemmet från att ha varit resurs i en trea. Vi har planerat att vi ska ha uteaktiviteter på 

fritidshemmet, men vädrets makter tycker annorlunda. Elevernas kläder lämnar stora 

vattenpölar efter sig när eleverna kommer in till fritidshemmet.   

- Hej och välkommen, säger jag till eleverna jag skriver in.  

- Det är inte så behagligt väder idag va? frågar jag några av eleverna.  

- Neej, svarar några i kör och fortsätter, säg inte att vi ska vara ute, snälla, inte idag!  

             ifrågasätter eleverna med tunga axlar.  

- Nej, jag håller med, vi hittar på något inne idag svarar jag med ett leende på läpparna.  

- Joho svarar gruppen, får vi pyssla? frågar de och går till hyllan med papper, pennor, 

kritor och diverse pysselmaterial innan jag hinner svara.  

Eleverna sätter igång att rita, pyssla, samtala och skriva sagoböcker. Jag tänker att eleverna 

kanske behöver ha det lite mera oplanerat idag. Jag sätter mig ner vid en grupp grabbar. De är 

i full gång med att konstruera, skapa och samtidigt samtalar de om dagen som varit. Hur sur 

gympaläraren verkade idag, att maten var äcklig men att hon den snälla mat- tanten jobbade 

idag. Eleverna utbyter ett samtal om det nationella provet som infaller nästkommande dag.  

- Hallå, i morgon har vi det där provet, säger Linus, en av grabbarna.  

- Mm, svarar de andra instämmande.  

- Ja, varför MÅSTE vi ha prov! flikar Patrik in.  

- Läskigt, fortsätter en annan elev som heter Gabriel.   

- Tycker du? frågar jag. Varför då?  

- Vet inte, känns bara så, svarar Gabriel.  

- Det kommer att gå finemang, er lärare vill bara se vad ni har kläm på och vad ni 

kanske behöver träna lite mer på, svarar jag tillbaka och försöker låta uppmuntrande. 

Grabbarna sitter tysta och fortsätter med sitt pysslande och jag upptäcker att Patrik, som oftast 

har svårt att finna sig tillrätta och brukar vandra omkring en stund, har häftat ihop tre stycken 

papper som en liten bok och har börjat skriva i. Jag ser ett tillfälle att flytta fokus från 

provtankar till något annat.  

- Vad skriver du för något? frågar jag Patrik.  

- Jag skriver om en detektiv som är på hemligt uppdrag.  

- Okej, är det från detektivarbetet ni jobbar med i skolan, fortsätter jag fråga.  

- Jaa, svarar Patrik lite svävande.  
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- Det är ashäftigt, flikar en annan av grabbarna in som heter Samuel.  

- Vad är det som är ashäftigt,? frågar jag tillbaka.  

- Att man får undersöka, leta och spana, svarar Samuel tillbaka och småstudsar på 

stolen. Jag lääängtar faktiskt till imorgon när vi ska fortsätta med detektivuppdraget 

fortsätter han lite småstudsande. 

- Va roligt att höra att ni tycker att det är intressant. Det ska bli spännande imorgon när 

ni kommer till fritids så jag får höra mera om detektivuppdraget. 

Jag låter min blick gå tillbaka till Patrik och ser att han är fokuserad på sin uppgift. Jag 

registrerar att Patrik är noga med meningsuppbyggnaden. Han suddar och skriver om. Han 

ändrar på stor och liten bokstav, läser meningarna och försöker hitta var punkten ska vara. 

- Du, säger Patrik till mig. Ti….til..l? Är det ett l? frågar han. 

- Tänker du på ordet till, svarar jag och går och ställer mig på huk bredvid honom. 

- Säg till igen, uppmanar jag Patrik. 

- Til…il..ill…till…två l säger han med en frågande blick. 

- Bra att du känner på ordet. Två l ska det vara i till. Bokstaven i låter ju kort om du 

tänker på det, svarar jag. 

- Visst ska det vara en punkt här? fortsätter Patrik att fråga och pekar på slutet av en 

mening. 

- Läs meningen, uppmanar jag Patrik. 

Patrik läser fokuserat. 

- Kändes den för lång, behövde du hämta andan? frågar jag när han har läst klart. 

- Njaa, inte direkt, svarar han och tittar lite snett upp åt mig. 

- Du har så rätt, bra reflektion Patrik. Du har satt punkten på rätt ställe och du börjar 

nästa mening med stor bokstav ser jag, svarar jag och ger Patrik ett leende och en 

vänskaplig klapp på axeln.  

- Mm, svarar han, med som jag uppfattar det med lite stolthet i rösten utifrån att Patrik 

sträcker på sig och småler lite samtidigt som han tittar på sitt verk. Och med all rätt 

tänker jag för mig själv.  

- Jag ser att du även tänker på mellanrummen mellan orden, fortsätter jag samtidigt 

som jag går och sätter mig på stolen igen.   

Samuel tittar upp från sitt görande och tittar på Patriks skrivande och så tittar han på mig.  

- Vadå mellanrum mellan orden? frågar Samuel.  

- Du behöver mellanrum mellan orden för att det ska bli flyt på texten, svarar jag och 

tänker samtidigt om Samuel förstod vad jag menade.   
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- Jag tänker på att det ska vara ungefär mitt finger mellan varje ord, svarar Patrik 

samtidigt som han visar upp sitt pekfinger. Och fortsätter sen fokuserat igen på sin 

text som han nu även börjar utveckla med bilder.  

- Aha, svarar Samuel med ett tonläge jag upplever att Samuel förstår Patriks förklaring. 

Jag säger inget mera utan tänker att eleverna får fråga efter min hjälp om de behöver det. I 

mitt huvud fladdrar tankarna om elevgruppens stimulerande diskussioner och att Patrik 

verkligen har utvecklat sin skrift och medvetenhet om skrivregler. Mina tankar spånar vidare 

till fördelen med att vara på fritids där barnen kan få möjlighet, utan krav, att praktisera på det 

de får undervisning i på skolan. I synnerhet vid sådana tillfällen när eleverna ska ha prov, 

tänker jag, med en känsla av frustration. Mina tankar rullar vidare när jag sitter med eleverna, 

att till och med jag, i vuxen ålder, i likhet med Patrik, har utvecklat mina förmågor. Tankarna 

landar i mitt pedagogiska förhållningssätt i min roll som fritidslärare. Hur min medvetenhet 

har utvecklats till hur jag kan förhålla mig för att stimulera eleverna istället för att begränsa 

deras utveckling och görande. Jag är mera planerande när jag samtalar med eleverna. Till 

exempel när jag i samtalet med Patrik ställde följdfrågor, istället för att redogöra för hur han 

skulle skriva. Mina tankar avbryts med att jag hör att ljudnivån förändras i en annan del av 

rummet. Jag tittar upp från gruppen jag sitter med och registrerar vad resten av elevgruppen 

sysselsätter sig med. Jag observerar att de andra två i personalen, Tobias och Eva, har fastnat i 

samtal med varandra och det är en konflikt på gång bakom deras ryggar. Jag gör personalen 

uppmärksam på vad som är på väg att hända.   

- Tobias, kan du kolla hur det går för Ella och Elis, jag upplever att det är något på 

gång.  

- AA, okej, svarar Tobias med kort ton och som jag upplever lite som att jag störde 

deras samtal.  

- Vad pysslar ni med? frågar Tobias med lite hårdhet i röstläget till Ella och Elis.  

- Ella säger att jag inte får komma in i lugna rummet, svarar Elis med, som jag 

uppfattar därifrån jag sitter, uppgiven röst och även på väg till gråt.   

- Ella, varför inte då, replikerar Tobias till Ella med samma hårdhet i rösten.  

Jag vänder mig om till elevgruppen, som inte har observerat någonting av det som skett och 

jag tänker att Tobias tar tag i det där så fortsätter jag fokusera på elevgruppen. Men tankarna 

rullar i mitt huvud varför Tobias, som förvisso är ny på arbetsplatsen, inte använder sig av det 

lågaffektiva bemötandet som vi tillsammans på fritidsmöten har diskuterat och planerat att vi 

ska använda oss av, istället för arga toner och dominant beteende. En sista tanke flyger i mitt 

huvud att jag får fråga Tobias lite senare om situationen. 
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1.2 Provsituation med Patrik.  

Nästkommande dag när jag kommer till arbetet möts jag av några elever från årskurs tre som 

jag arbetar i.   

- Idag ska vi ha nationellt prov, jag är jätte..jätte nervös, kommer en av tjejerna fram till 

mig, samtidigt som hon biter på naglarna. Flera elever kommer fram och nickar 

instämmande. Någon av eleverna piper fram att hon har panikkänslor.  

- Men det är inget att vara nervös över, svarar jag och ger tjejen, Lisa heter hon, en 

bamsekram. Du gör ditt bästa och det är bara för din egen skull.    

Jag lägger min arm om Lisas axlar och så går vi tillsammans in i klassrummet. Läraren, som 

heter Signe, går igenom dagen med klassen och så informerar hon om det nationella provet 

som ska ske första timmen. När Signe är klar så vänder hon sig till mig och funderar om jag 

ska ta med mig några stycken elever och sätta mig i det mindre arbetsrummet. Jag svarar att 

det kan jag göra. Signe informerar mig om vad jag ska tänka på och vad jag enbart får 

informera och behjälpa den lilla grupp jag ska sitta med. I den lilla gruppen på tre personer 

ingår Patrik. Patrik är en av de elever som inte riktigt ”köper” klassrumssituationen. Han 

fungerar bäst i skolan när han sitter med en mindre grupp eller själv med en vuxen. Vi går in i 

ett litet rum och jag lägger fram papperet som de ska skriva på. De ska skriva en liten 

berättelse om något roligt de har varit med om på vinterlovet. Läraren har informerat mig om 

att provet gäller förståelse av meningsuppbyggnad. Jag tänker för mig själv att vad bra det var 

för Patrik att få träna på meningsuppbyggnad på fritids, utan krav, när han skrev sin 

berättelse. Nu har Patrik större möjlighet att lyckas med det nationella provet. Grabbarna 

börjar skriva. Jag påminner om hur viktigt det är att ta det lugnt och när en grabb är klar så 

informerar jag honom att han ska läsa igenom för att se om han ser något han vill göra om. 

Patrik skriver för glatta livet, det jag uppmärksammar är att han inte skriver med punkt och 

stor bokstav. När han är klar, enligt honom, så uppmanar jag honom att läsa igenom texten 

han skrivit. Min uppfattning av att läsa av hans kroppsspråk, han sitter avslappnat på stolen, 

lite tillbakalutat och tittar på sin text med ett litet leende, är att han känner sig nöjd. Jag ställer 

då lite frågor eftersom jag vet, utifrån det jag har sett på fritidshemmet och även i 

klassrummet, att han kan meningsuppbyggnad. Jag läser igenom instruktionerna jag fick från 

läraren och känner att informationen jag fick, och som jag ska hålla mig till, inte är till någon 

hjälp för Patrik. Jag tänker att jag behöver ge lite aha feeling eftersom jag vet att Patrik kan 

skriva berättelser. Något som jag egentligen inte får göra, enligt instruktionerna kring detta 

nationella prov.  

- Känns det bra? frågar jag Patrik och tittar på honom.  
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- AA, svarar han med lugn röst och ögonen mot taket.  

- Okeeej, du har läst igenom din text? fortsätter jag.  

- Mm, svarar Patrik lite svävande och lägger ner sin text på bordet, börjar skruva på sig 

och tittar ut mot dörren.  

- Tre gånger, fortsätter jag och visar upp tre fingrar för jag hoppas att han ska titta ner i 

sin text igen.  

- Japp, svarar han och låter bestämd.   

- Men, om du tänker tillbaka till igår Patrik, när du skrev på din bok på fritids, fortsätter 

jag lite trevande.  

- Jaha, svarar Patrik och tittar på mig med ögon som ser fundersamma ut.  

- Frågorna som du ställde till mig igår när du skrev ordet till, fortsätter jag. Du och jag 

pratade om hur meningar ser ut. Kolla igenom texten en gång till och så funderar du 

lite på vad vi pratade om igår.   

Jag avvaktar lite och sen fortsätter jag samtalet med att lägga fram varje ord sakta så Patrik 

hinner lyssna in vad jag vill förmedla.  

- Du frågade mig om du hade gjort rätt och jag frågade dig någonting om du kände att 

du behövde hämta andan. Jag uttalar ordet andan som om jag smakar på varje 

bokstav. Patrik tittar på mig och det ser ut som han är på väg att säga någonting men 

istället tar han papperet och tittar på det en gång till. Han börjar röra på läpparna.  

- Bara ett litet tips, läs högt för dig själv, det kan hända att du upptäcker något, säger 

jag till Patrik i hopp om att han ska uppmärksamma vad han glömt.  

Plötsligt utropar Patrik,   

- Nej, men jag har ju glömt punkt och titta även stor bokstav.   

Han suddar, ändrar och räcker mig uppgiften med ett leende på läpparna. Jag ger honom 

tummen upp och ett leende tillbaka. När vi tillsammans går tillbaka till klassrummet så 

upplever jag att Patrik går med lätta fötter, nästan småhoppar lite och han ser nöjd ut i 

ansiktet. Min känsla av att jag hjälpte honom när jag ställde frågor, som jag egentligen inte 

fick göra enligt manualen, istället för att stjälpa, som jag med säkerhet hade gjort om jag följt 

manualen och inte ställt frågor, förstärks ytterligare. Jag känner en otrolig lättnad när jag 

samlar ihop materialet och återgår till klassrummet.  

- Å vad bra det känns att jag gick på min känsla, säger jag tyst till mig själv när jag 

tillsammans med Patrik återgår till det stora klassrummet. Men jag behöver nog 

informera läraren Signe om vad jag gjort eftersom jag frångick manualen, fortsätter 

jag tänka.   
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Jag informerar läraren om hur jag har gjort, att jag ställde lite frågor kring texten till Patrik. 

Men mitt syfte var enbart för att jag visste, utifrån situationen på fritids med sagoboken och 

även när jag har sett Patrik skriva i skolsammanhang att Patrik behärskade momentet som det 

var nationella prov på idag. Men just idag i detta provsammanhang så kopplade inte Patrik 

exakt vad som skulle göras.  

- Tack för att du berättar, svarar Signe. Det är ju inte meningen att eleverna ska få 

känslan av att misslyckas fortsätter hon.   

- Nej, men det hänger faktiskt en hel del på hur vi vuxna förhåller oss och agerar, 

svarar jag tillbaka. Jag kan ju bara se till mig själv hur jag har utvecklat mina tankar 

när jag har börjat plugga till fritidshemslärare. Du vet, att kunna se att det är själva 

processen som är det viktiga och inte hur mycket en elev har producerat, fortsätter jag 

samtidigt som jag förbereder mig på att gå ut som rastvärd.  

- Jag håller med, svarar Signe nickande. Jag tycker att det du gjorde idag var bra för 

Patrik även fast vi har ett ansvar i förhållande till mål och styrdokument, fortsätter 

hon samtidigt som hon drar lite snett på munnen.  

Jag säger inget mera utan ler lite tillbaka och går ut till eleverna på rast. 

  

1.4 Provsituation med Hugo. 

Nu var det dags för det nationella provet i svenska, ett ämne som jag visste att Hugo inte hade 

deltagit i från höstterminen i åttan. Hugo tillhörde från och med nu, det vill säga hösten i 

årskurs nio, en mindre undervisningsgrupp med fem elever. Den lilla gruppen med elever 

kommer ner till klassrummet. Både jag och min kollega känner av den spända atmosfären i 

rummet. Berta som är resurs och som Hugo har skapat en relation med plockar fram material 

för det nationella provet i svenska och lägger på Hugos plats. Hugo kommer in, går till sin 

plats och sätter sig på sin stol med armarna i kors och nedsänkt huvud.  

-     Jag skiter i det här provet, väser Hugo och skjuter undan provmaterialet. 

Jag engagerar mig i de andra fyra eleverna och observerar enbart i ögonvrån det som sker 

mellan Berta och Hugo. Jag ser att Berta inte uppmärksammar Hugos beteende utan hon sätter 

sig ner mitt emot Hugo och  börjar gå igenom texterna som tillhör provet. Innehållet i 

provmaterialet består av faktatexter, dikter och noveller. Berta börja läsa högt ur 

textmaterialet.  

-     Jag fattar inte, det är ingen mening att lyssna, fortsätter Hugo med sammanbitna 

      tänder. 
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Men Berta fortsätter att läsa och ignorerar Hugo. Hela situationen utvecklar sig till att Hugo 

lyssnar och svarar på alla frågor muntligt från textmaterialet som tillhör nationella provet i 

svenskan 

       -     Är det klart, frågar Hugo efter en stund.  

       -     Japp, nu är det klart. Tackar, svarar Berta.  

Hugo lämnar rummet, som jag och min kollega upplever det, avslappnat och harmoniskt.   

 -    Vi får se vad lärarna säger om provet, säger Berta till mig samtidigt som hon 

             samlar ihop Hugos svarspapper. Hugo ska ju egentligen ha läst texten själv och 

             skrivit svaren för hand eller på padda, om jag nu ska gå efter instruktionerna, 

             fortsätter Berta. 

 -     Mm, men det som är väldigt positivt är ju att Hugo över huvud taget gjorde 

        någonting på provet med tanke på att han har vägrat tidigare när det har varit 

        prov, svarar jag. Jag tycker du ska vara nöjd Berta, du fixade till situationen till 

        Hugos fördel och det tycker jag är väldigt bra, fortsätter jag samtidigt som jag ger 

        Berta en klapp på armen.  

 -     Ja, han såg nöjd ut när han gick. Hoppas nu också att det ger något resultat för 

        Hugos betyg när lärarna ska bedöma honom. När jag nu inte förhöll mig efter 

        reglerna i instruktionerna. Vi får hålla tummarna, avslutar Berta. 

Två dagar senare är det ytterligare ett nationellt prov i svenska och samma situation utspelar 

sig, där Hugo först vägrar men sen genomför provet utifrån att min kollega Berta anpassar 

situationen i förhållande till Hugos förmåga och frångår regelinstruktioner.  

 

Återblick på gestaltningar:   

Jag börjar först med att blicka tillbaka på känslan av irritation när jag sitter med elevgruppen 

och vi samtalar om det stundande provet, som är ett nationellt prov. Min irritation ligger i att 

jag upplever utifrån mina erfarenheter, att prov och framför allt nationella prov är så 

stressande för många elever. Jag upplever även att nationella prov tillhör en av de avgörande 

bedömningsformerna när det gäller att bedöma elevernas kunskaper. Min irritation ligger 

också i att jag upplever att fritidshemmets möjligheter inte tas till vara när det gäller att ta till 

vara informationskällor till elevernas bedömning. Jag tänker att vore det inte en rikedom för 

eleverna kunna få prova, öva, testa, misslyckas, få återkoppling, testa igen och öva utan 

tidskrav och provsammanhang. Tidskrav som existerar i skolan eftersom det finns timplaner 

som lärare måste förhålla sig till, ämnen och scheman, men även proven, utifrån mina 

erfarenheter, som inte utstrålar något positivt för eleven. Eleverna får en bedömning, där det 
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står på provet hur många fel eller rätt individen har och som enligt mig i mina möten med 

eleverna, antingen hjälper eller stjälper individen. Skulle jag då kunna från mitt perspektiv 

som fritidslärare, vara till hjälp för skolan när Patrik ska få den samlade bedömningen utifrån 

sina prestationer? Prestationer som synliggörs genom att jag skapar miljöer och ger 

kontinuerlig återkoppling till Patrik och skolan vad gäller Patriks kunskapsutveckling. Men å 

andra sidan så betyder det inte med automatik att jag har förmågan att ge relevant 

informationsrik bedömning enbart av att jag har titeln fritidslärare, utan det krävs även av mig 

att jag är medveten om vad jag ska ge bedömning om och även att jag besitter en kompetens 

som utgör att jag har förmågan att ge relevant informationsrik bedömning. 

Jag ger nu en överblick över vad ordet funktionsvariationer innebär för mig.  

Med funktionsvariationer menar jag, alla elever som inte har en fastställd diagnos men som 

väljer bort den formella strikta klassrumsformationen, i likhet med Patrik och Hugo som jag 

gestaltar i min berättelse. De elever som behöver röra på sig efter en kvart, tjugo minuter i 

klassrummet. De elever som vill visa att de har förstått frågan men inte har förmågan att vänta 

på sin tur och som ivrigt viftar och ropar rakt ut,  

      -    Jag kan, jag kan!  

De elever som visar klart och tydligt med att de inte tänker räkna matte på mattelektionen 

men på idrotten så kan de mäta hur olika långt de har hoppat i längdhopp och jämföra med 

varandra. De elever som på fritids kan sitta och samtala och argumentera men när samma 

elever ska argumentera och synliggöra sitt ställningstagande i skolan för att kunskapskraven 

säger det, så blir det tyst och stopp. De elever som räknar ut, ritar upp och bygger efter 

ritningar på cykelhoppsbanor eller parkour banor men som är helt ointresserade när ämnet 

teknik kommer upp i skolan. De elever som skriver sagoböcker och meddelanden till varandra 

på fritids men när det kommer till att skriva en kort berättelse i skolan så kommer meningar 

som ” jag kan inte”. De elever som stänger av när de upplever ett måste, till exempel Hugo, 

när uppgifter, situationer och lektioner uppfattas som kravfyllda av eleverna.  

Hugo behövde ha struktur, inte så många vuxenkontakter och tydlighet utifrån sina 

funktionsvariationer. Hugo var även inbunden och inte intresserad av dialoger med människor 

som han inte hade någon samhörighet med. Det som personalen upptäckte efter ett tag var att 

Hugo vägrade ingå i situationer som innefattade prov, vare sig det var skriftligt eller muntligt. 

Hugo hade vid ett tillfälle uttryckt sig till Berta, Berta var resursen som Hugo hade skapat en 

relation med, att Hugo inte var en ”prov människa” och att han heller inte kunde någonting. 

Men det som skolverksamheten krävde då, var att proven måste göras. Förvisso att Hugo 

deltog på engelska, musik och idrott utan ogiltig frånvaro under de tre läsåren i högstadiet 
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men proven var tvungna att genomföras enligt lärarna på högstadiet så de kunde bedöma 

Hugos kunskapsutveckling.  

Jag har valt att gestalta situationer med elever med funktionsvariationer för att just i 

dessa situationer blir det tydligt synligt en dubbelhet; att alla elever ska bedömas på ett 

individuellt sätt, ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov” (Lgr 11, 

reviderad 2017, s. 8), men ändå så finns det förutbestämda och reglerade former av eleven 

som individ ska ha uppnått en viss kunskapsnivå i en viss ålder, utifrån kunskapsnivåerna i 

Lgr 11. Jag syftar till de nationella målen i trean. Det jag upplever är att fritidshemmet och jag 

som fritidslärare skulle kanske kunna vara en lärmiljö som komplement till skolan vad gäller 

bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Jag tänker i perspektivet elever med 

funktionsvariationer som, utifrån mina egna erfarenheter, kan vara behjälpta med alternativa 

lärmiljöer.    

 

Syftet med min essä:  

I min essä ska jag utforska från mitt dilemma vad mina förhållningssätt, i min roll som 

fritidslärare, kan ha för betydelse för eleverna när det gäller situationer med elever med 

funktionsvariationer. Situationer som består av provsituationer i min essä. Syftet är att 

undersöka hur jag, i min roll som fritidslärare kan agera på fritidshemmet så min information 

till bedömning av eleven kan vara ett komplement till skolan. Med texten och litteraturen som 

reflektionspartner, vill jag reflektera över mitt och kollegors förhållningssätt i aspekten att 

försöka öppna upp nya synvinklar och perspektiv på mitt eget görande i situationer med 

elever. Jag vill också med litteraturens hjälp få en förståelse för olika förhållningssätt och 

olika nivåer på kunskap för att min egen förståelse ska breddas i min roll som fritidslärare. 

Min text kommer även utforska om fritidshemmets möjligheter och lärmiljöer skulle kunna 

vara ett komplement till skolan vid bedömningar av elever. Utifrån att jag anser att det är 

relevant för min roll som fritidslärare i perspektivet att situationerna jag har beskrivit är 

relativt vanliga i mitt yrkesutövande.      

  

Frågeställningar:  

• Vad krävs av mig som fritidslärare i mitt arbete på fritidshemmet för att kunna 

samverka och vara ett komplement till skolan vid bedömning av eleven?  

• Vad har fritidshemmet för utbud och möjligheter att vara en av 

informationskällorna vid de samlade bedömningarna av eleverna?   
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Metod.  

Metoden jag använder är vetenskaplig essä som innebär att i en skrivande process undersöka 

över förhållningssätt, synvinklar och perspektiv i förhållande till min egen erfarenhet. Jag ska 

i ett växelspel reflektera mellan olika teorier, mina egna erfarenheter och frågeställningar, ” 

Oavsett metod ska vetenskapliga teorier på ett eller annat sätt systematiskt jämföras med eller 

provas mot den verklighet de uttalar sig om: fysiska fenomen, litterär texter, hälsa, sociala 

förhållanden eller något annat” (Thomassen 2007, s. 68). I min skrivprocess föra en dialog 

mellan det yttre och det inre. Det yttre innebär kollegor som jag tillsammans reflekterar med 

över den egna erfarenheten. Det inre innebär min egen värdering på mitt eget arbete utifrån de 

nya perspektiv och synvinklar som har uppkommit genom reflektionerna över den egna 

erfarenheten tillsammans med kollegor. Jag ska försöka släppa fingrarna fria på tangentbordet 

och ha Maria Hammarèns ord som ett mantra i tankarna, ”Språket är ditt och det rymmer en 

skattkammare”(Hammaren 2005, s. 35). Jag kommer att använda mig av uttrycken, å ena 

sidan och andra sidan i mina reflektioner för att synliggöra flera perspektiv och synvinklar i 

syfte att utforska situationer i mitt dilemma. Reflektionsprocessen som innebär att jag tittar 

tillbaka på mitt görande i olika situationer. Hur gestaltades mina handlingsdrag i den specifika 

situationen? Varför jag handlade eller agerandet som jag gjorde? Vad betyder handlingen 

eller agerandet för att avgränsa problemen. Vad innebär det för individerna som ingick i 

situationen? Jag kopplar min reflektionsförklaring till Thomassens text som jag upplever 

synliggör reflektionsprocessen. Jag, ”vänder tanken tillbaka till handlandet och till den 

kunskap som ligger implicit i handlandet” (2006, s. 38).  

I min text tänker jag använda mig av jag författarna Dreyfus & Dreyfus (2015) text Fem 

steg från nybörjare till expert när jag utforskar över vilket utvecklingssteg som synliggör mitt 

handlande, mina tankar och mina frågeställningar i förhållande till olika situationer. 

Jag har även valt Aristoteles (1988) Den nikomachiska etiken som behandlar flera 

förhållningssätt i sin text. Syftet med Aristoteles text är att reflektera över förhållningssätten 

klokhet och förståelse och vad de kan innebära för mig i min arbetsroll.  

Jag kommer också att reflektera till Monica Hansen Orwehags text, 

”Fritidshemspedagogik och skolan” (2015). Hansen Orwehag är filosofie doktor i pedagogik  

och forskare i innebörden av skilda yrkeskulturer i grundlärare och fritidspedagogers 

samverkan. Jag kommer med texten belysa mitt dilemma i min roll som fritidslärare i skolan. 

Jag kommer också att ge en kort förklaring av begreppet informellt lärande som är ett 

vedertaget begrepp inom fritidshemspedagogik, utifrån Johanssons (2012) bok 

Fritidshemspedagogik. Ide – ideal – realitet.  
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I min skrivprocess kommer jag att titta på styrdokument och syften i Skolverket och 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2017 (2017) för 

att utforska och reflektera relaterat till mina frågeställningar. 

I min text tänker jag även reflektera kring Pia Williams (2006) När barn lär av varandra 

samlärande i praktiken för att utforska hur jag, i min roll som fritidslärare, kan förhålla mig i 

mitt arbete tillsammans med barnen på fritidshemmet. Vad arbetet tillsammans kan ha för 

betydelse vad gäller bedömning och provsituationer. Williams är filosofie doktor och arbetar 

för didaktik och pedagogik. Hon visar med sin bok hur centrala barns delaktighet och lärande 

tillsammans är för barnens utbildning. Utifrån Williams text kommer jag också att reflektera 

över vad lärande tillsammans kan ha för resultat vad gäller mig och Patrik.   

   

Etiska övervägande.  

Jag har i mitt etiska övervägande fingerat namnen på platser och personer i mina gestaltningar 

för att säkerställa att personerna ifråga inte kan identifieras. Jag har även utelämnat och lagt 

till olika sekvenser i situationer för att behålla anonymiteten.  

 

Från nybörjare till expert.  

Dreyfus och Dreyfus (2015) tar upp i sin text fem olika steg som vi alla förvärvar när vi lär 

oss något nytt. Jag ska nu försöka mig på att exemplifiera tre av de fem stegen kopplat till 

individer i olika situationer i mina gestaltningar. Mitt syfte är att synliggöra olika 

utvecklingssteg och vad det kan innebära för mig i min fritidslärarroll i samspelet med 

eleverna. Eftersom jag som fritidslärare också utgör en faktor i den pedagogiska lärmiljön för 

eleverna. För det jag funderar över är, kopplat till mina frågeställningar, om det krävs av mig 

att jag befinner mig på något specifikt utvecklingssteg för att kunna ge relevant 

informationsrik bedömning till eleven i fritidsverksamheten. De tre stegen jag tänker 

reflektera över är nybörjare, kompetent och expert.  

Jag börjar med utvecklingssteget nybörjare. En nybörjare förhåller sig till; 

”att känna igen olika objektiva fakta och aspekter som är relevanta för färdigheten och 

förvärvar regler för att besluta sig för handlingar baserat på dess fakta och aspekter” (Dreyfus 

& Dreyfus 2015, s. 311). Jag återkopplar till om det hade varit en yngre, med inte mycket 

erfarenhet i bagaget, nyexaminerad lärare, som jag gav som exempel i gestaltning ett. Till 

skillnad från Signe som har arbetat längre och har skapat sig mer erfarenhet. En 

nyexaminerad lärare som förhåller sig till regler för att kunna redogöra för sina handlingar 

som individen kopplar till fakta och aspekter i perspektivet till att individen ännu inte har 
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förvärvat färdigheter. Den yngre nyexaminerade läraren som kanske inte hade tagit hänsyn till 

att eleven kunde uppgiften i klassrumskontexten utan enbart såg till rättningsmanualen för de 

nationella proven då läraren var i nybörjarfasen i sin utveckling. Jag relaterar den 

nyexaminerade lärarens förhållningssätt till;  “men i brist på övergripande känsla för 

uppgiften som helhet bedömer han sin prestation främst utifrån hur väl han lyckas följa 

inlärda regler” (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 312), och utifrån det perspektivet gett Patrik fel 

utifrån rättningsmanualen. Hade då Patrik tappat lusten för fortsatt skolarbete eller hade han 

”spottat i nävarna” för att visa att han kan? Men kanske även jag befann mig i nybörjar fasen, 

enligt perspektiv från andra kollegor, när jag satt med lilla guppen vid det nationella provet. 

Ett perspektiv från andra kollegor på samma sätt som jag sätter perspektiv på den 

nyexaminerade läraren. Jag kanske skulle ha förhållit mig till de regler som fanns för att 

Patrik skulle få reflektera på egen hand över sitt görande och genom det individuella görandet 

utvecklas. 

Nästa steg jag tänker beröra är kompetens. Enligt Dreyfus och Dreyfus är en kompetent 

person en person som tittar på en mängd fakta i förhållande till situationen i strävan mot 

målet. En kompetent individ har förmågan att se vilka fakta i förhållande till andra fakta som 

behöver beaktas för att ett visst mål ska nås; “en viss slutsats ska dras, ett beslut ska fattas 

eller en förväntning ska undersökas” (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 315). En förmåga som jag 

kopplar till läraren i årskurs trean jag arbetade i, som var medveten om Patriks kunskaper och 

som hade tagit med det vid bedömningen av de nationella proven, vare sig Patrik hade klarat 

av den individuella meningsuppbyggnaden som var uppgiften på det nationella provet eller ej. 

Jag ämnar även koppla min kollega Bertas förhållningssätt till utvecklingssteget kompetens 

utifrån min observation och uppfattning, genom att utifrån fakta, elevens funktionsvariationer, 

med hänsyn till andra fakta, elevens motstånd till prov; “väljer en organiserad plan. Därtill 

kommer att valet av plan är avgörande för beteendet” (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 318). 

Resultatet av planen, som var att Hugo skulle genomföra det nationella provet i syfte att Hugo 

skulle få träna på sin förmåga till att genomföra prov, blev att eleven avslutade sin skoldag 

med det svenska nationella provet med ett beteende som utstrålade glädje. Jag jämför Hugos 

glädjebeteende med Patriks beteende när han går med lätta fötter, nästan småhoppar lite och 

ser nöjd ut i ansiktet på väg tillbaka till klassrummet. 

Jag kliver nu till situationen med Tobias som jag gestaltade i ”Elevsamtal” och tittar på 

förhållningssätten nybörjare och kompetent. Mitt syfte är att utforska olika förhållningssätt, 

vad de kan innebära och resultera i, för att reflektera över om olika utvecklingssteg har 

betydelse för mig i min roll som fritidslärare. I perspektivet när jag ska ge återkoppling till 
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individerna jag möter i mitt arbete som fritidslärare. Jag kommer även att reflektera över min 

egen tolkning av Tobias förhållningssätt i syfte att synliggöra att det alltid finns lika många 

olika tolkningar av situationer, i förhållande till hur många individer som tolkar situationerna. 

Jag kopplar min tanke till Thomassen; ”Förklaringen kan visa att handlingen är begriplig eller 

meningsfull även om vi själva skulle ha valt att handla helt annorlunda” (2007, s. 62). Jag 

samtalade med Tobias vid ett senare tillfälle om händelsen på fritids. Tobias berättade att han 

och den andra kollegan stod och samtalade om en annan elev på fritidshemmet som hade haft 

en positiv dag i skolan och Tobias ville återberätta för kollegan innan denna skulle sluta för 

dagen. Vad gällde den arga attityden mot Ella och Elis, så som jag upplevde den, så återgav 

Tobias att han redan hade haft en diskussion mellan dessa elever på sista rasten och de hade 

varit i luven på varandra hela skoldagen. Han förklarade sitt agerande med att han ville 

poängtera för eleverna att det fick räcka för tjafs den dagen, och att han senare gick in och 

samtalade med eleverna så de fick sysselsätta sig med helt andra aktiviteter en stund. Min 

första tanke när jag bevittnade situationen på fritids när Tobias agerade mot Ella och Elis så 

uppfattade jag Tobias som nybörjare. Med det menar jag, utifrån min tolkning av Dreyfus och 

Dreyfus, att Tobias agerade; ”varje individ som ställs inför en viss typ av situation inom sitt 

färdighetsområde vanligen kommer att närma sig det först på nybörjarens sätt” (Dreyfus & 

Dreyfus 2015, s. 310). Men efter samtalet med Tobias, där jag blev medveten om 

sammanhanget till handlingen, så framstod Tobias som kompetent. Han hade agerat utifrån 

fakta, det han var medveten om från skoldagen angående Ella och Elis, tillsammans med 

andra fakta, vad han ville försöka uppnå, för att få en förändring på relationen mellan Ella och 

Elis. 

Jag tar nu upp det sista steget i Dreyfus och Dreyfus (2015) utvecklingsstegen inom 

praktisk kunskap som de benämner expert. En expert beskrivs, enligt min uppfattning av 

texten, som en individ som vet vad som ska göras i en specifik situation eller handling utifrån 

individens mognad som individen har erfarit genom erfarenheter och utvecklad förståelse. En 

experts färdighet har blivit en del av honom själv så han inte behöver ställa sig frågande till 

olika fakta eller regler utan han bara gör. Jag kommer nu att citera Dreyfus och Dreyfus med 

några meningar som jag anser förklarar utvecklingsstegen i att förvärva färdigheter. De delar 

jag har utelämnat innefattar de steg jag inte har tagit upp i texten; 

 
Vad som ses som viktigt i en situation avgörs av tolkning, vare sig den sker medvetet,[...] eller 

omedvetet[...]. Denna tolkningsförmåga utgör omdömet. Enligt vår beskrivning av hur 

färdigheter förvärvas saknar alltså nybörjaren [...] omdöme, den kompetente utövaren fäller 
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omdömen utifrån medvetna överväganden,[...] experter fäller omdömen baserat på sina tidigare 

konkreta erfarenheter på ett sätt som inte låter sig förklaras. (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 333) 

 

Jag instämmer med Dreyfus och Dreyfus vad som tolkas som viktigt i en situation var sig det 

är medvetet eller inte. Det jag tänker är att om jag, för mig själv, ser några eller flera steg 

framåt när jag är i görandet så blir mina fällda omdömen medvetet övervägande i förhållande 

till situationen. Jag behöver även vara aktivt medveten om att det alltid kommer att finnas lika 

många olika tolkningar och synvinklar på objekt som det finns subjekt. 

 

Aristoteles klokhet och förståelse.  

Utifrån Dreyfus och Dreyfus utvecklingssteg så behöver jag även fundera över vilket 

förhållningssätt som beskriver mina handlingar. Jag ska nu med en reflekterande 

pendelrörelse utforska vad förhållningssätt klokhet och förståelse innebär för mig som 

fritidslärare. Behöver jag förhålla mig klokt, jag kopplar till gestaltningen när jag samtalade 

med eleverna på fritidshemmet, och ha förståelse för att kunna genomföra 

bedömningar som ska finnas som underlag till utvärdering av elevernas kunskapsutveckling? 

Vad innebär de förhållningssätten för mig i min roll som fritidslärare när jag ska ge relevant 

bedömning till eleverna? Enligt Aristoteles filosofi innefattar klokhet en praktisk vishet. 

Klokhet är ett praktiskt förhållningssätt som uppstår i att handlingen är väl övervägd i 

förhållande till den specifika situationen i syfte att främja för människans bästa; ”disposition 

att handla i förening med en riktig tanke om vad som är gott och ont för människan” 

(Aristoteles 1988, s. 164). Jag kommer också att återkoppla till Thomassens 

Vetenskap, kunskap och praxis (2015) när jag reflekterar över Aristoteles filosofi om 

förhållningssätt klokhet. Av anledningen att jag anser Thomassens återgivande av Aristoteles 

filosofi är tydlig och nutidsnära. Jag kommer även från litteraturen Bok VI ur Nikomachiska 

etiken (2015) beröra Aristoteles förhållningssätt förståelse av anledningen att texten är 

nyöversatt och moderniserad.  

I Aristoteles text läser jag att utgångspunkten för en handling utgår från vilka 

omständigheter som omger situationen. I likhet med individen som ligger på utvecklingssteget 

kompetens. Kompetens som visar sig utifrån att individen tittar utifrån en mängd fakta för att 

avgöra handlingen. I samma linje som förhållningssättet klokhet står för vilken handling jag 

bör göra eller inte bör göra i förhållande till den specifika situationen,   
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Klokheten, däremot, sysslar med det mänskliga och det som är föremål för överläggning. Ty 

den främsta uppgiften för en klok person, säger vi, är att överlägga väl, och ingen överväger 

sådant som omöjligt kan förhålla sig på olika sätt eller saknar ett ändamål som är gott och 

realiserbart. […]. Klokheten gäller ju inte bara allmängiltiga företeelser, utan den bör också 

innefatta kunskap om det enskilda, då den är praktisk och handlandet gäller individuella fall.  

(Aristoteles 1988, s. 168)  

 

Förhöll jag mig till förhållningssättet klokhet i situationen med Patrik när han gjorde det 

individuella nationella provet? Jag var medveten om att det fanns en manual jag skulle 

förhålla mig till. En manual som innehöll kortfattat information om att provet var i 

meningsuppbyggnad. Det fanns ingen detaljerad information om vad provet skulle innehålla 

för delar och vad eleven skulle kunna behöva tänka på. Utifrån faktorerna och den kunskapen 

jag hade ifrån fritidsverksamheten att Patrik kunde meningsuppbyggnad så övervägde jag mitt 

handlande när jag gav Patrik ledande frågor. Ledande frågor i perspektivet att jag redan hade 

kunskap om Patriks förmågor i meningsuppbyggnad och jag ansåg inte att det var gott för 

Patrik om han skulle lämna in ett ofullständigt prov. Förhöll jag mig klokt i perspektivet att 

jag frångick manualen och övervägde att jag ville med min handling ge Patrik möjlighet att 

redigera sin text innan inlämning? Eller var det en oklok handling i perspektivet att rättningen 

av provet inte ger en sann bild av Patriks förmågor när han är i kontexter som utgör 

individuella kunskapssituationer i likhet med det individuella nationella provet? Jag relaterar 

till Thomassens text för att analysera frågan jag nyss ställde; ”Praktisk handlande följer inte 

direkt av allmänna principer eller regler, utan kräver förmågan att överblicka en rad olika 

sidor av konkreta och ofta komplexa situationer” (2015, s. 24). Jag tänker, enligt min egen 

uppfattning, att jag förhöll mig klokt genom att jag övervägde min handling utifrån att se det  

goda eller onda i förhållande till Patriks lärande process. Det goda i att jag under lärande 

processen i den individuella nationella provsituationen frångick instruktionsmanualen och gav 

Patrik möjligheter till att reflektera över sin text i syfte att han skulle redigera sin text innan 

inlämning. En redigerad text som resulterade i godkänt för Patrik. 

Men för att handla klokt och se det goda för människan i den specifika situationen 

tänker jag mig att jag behöver reflektera och diskutera tillsammans med andra kollegor i att  

värdera handlingar som resulterar i ny kunskap, nya perspektiv och nya erfarenheter i min 

förståelse till att förhålla mig klokt.  
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Förståelsen innebär varken att besitta eller att förvärva klokhet, utan precis som man säger att 

det att lära sig innebär att förstå, nämligen när man gör bruk av kunskapen, på så sätt sägs 

förståelsen innebära att man gör bruk av en åsikt i syfte att göra en bedömning i fråga om 

företeelser som klokheten befattar sig med, och som någon annan uttalar sig om, samt att göra 

denna bedömning på ett berömvärt sätt. (Aristoteles 2015, s. 54)  

  

Jag kopplar citatet till samtalet med min lärarkollega där jag informerade läraren om 

samtalet jag och Patrik hade i provsituationen, om vilken hjälp jag gav Patrik, och varför jag 

handlade som jag gjorde. Förståelsen av mitt handlande innefattade att jag, i min roll som 

fritidslärare, återgav information till läraren om Patriks lärandeprocess och mitt handlande i 

provsituationen. Signe berättade för mig hur hon bedömde mitt handlande, i perspektivet att 

ytterligare synliggöra det kloka i min handling i förhållande till Patriks möjligheter till 

utveckling. Signe synliggjorde förståelsen av vad som krävs av mig när jag fattar beslut om 

vilken handling som krävs i komplexa och konkreta situationer. Jag relaterar ovanstående till 

vad som krävs av mig i rollen som fritidslärare, att jag behöver vara medveten om hur jag 

förhåller mig till individer i olika situationer och vara aktivt uppmärksam på vad som 

utmärker mitt handlande. 

 

Fritidshemmets möjligheter.  

Jag fortsätter med att ge en kort historisk återblick på hur fritidsverksamhet och skola har 

samverkat tidigare. Anledningen till det är att jag vill undersöka om samverkan mellan skola 

och fritidshem har breddats eller står vi kvar som vi gjorde under slutet på 1980 talet. Jag gör 

det i perspektivet om jag som fritidslärare har någon relevant formativ bedömning att kunna 

delge från fritidsverksamheten till skolan av elevens kunskapsutveckling. Jag kopplar min 

diskussion i syfte att synliggöra olika informationskällor, som till exempel fritidshemmet, till 

övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 (2017);   

  

vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 

nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dess kunskaper. (Lgr 11, 

reviderad 2017, s. 18)   

  

Jag kopplar min historiska återblick till det Hansen Orwehag påstår i Fritidshemspedagogik 

och skolan (2015). Ur ett historiskt perspektiv, lyfter forskaren och fritidsläraren Monica 

Hansen Orwehag fram att fritidshemmens verksamhet breddats och statusen har höjts från 
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början på 1900 talet till nutid (Hansen Orwehag, 2015, s. 41-65). Från att ha gått från 

arbetarstugor tidigt 1900 tal, som innebar att vissa barn, utvalda av folkskolläraren fick vara 

kvar efter att småskolan avslutats för att lära sig flit, yrkeskunnande, goda seder men även så 

barnet kunde hålla sig borta från gatan. På 1930 talet övergick arbetsstugor till att kallas för 

eftermiddagshem och fick en starkare koppling till skolan genom läxhjälp och där 

folkskolläraren fick yrkestiteln förskollärare. En förskollärare som gick från skolarbetet 

vidare till verksamheten på eftermiddagshemmet. Eftermiddagshem var till en början på 

mitten av 1900 talet inte så omfattande, ökningen på antal barn i verksamheten i 

eftermiddagshem ökade vid 1960 talet då kvinnor började förvärvsarbeta i större utsträckning. 

I skolan skedde förändringar under samma tid där kortare skoldagar och skiftande skoltider 

som resulterade i att föräldrar var i behov av ökad tillsyn av sina barn både före och efter 

skolan. Det ledde till att verksamheterna ändrades till fritidshem under 1962-1963. Men 

samverkan med skolan var fortfarande långt borta. Verksamheterna hade helt skilda mål och 

miljö former. Skolans verksamheter och fritidsverksamheter hade under 1960-1980 flera 

olikheter än likheter. Hansen Orwehag (2015) återger i sin text en lista av Söderlund (1993, s. 

23) om skillnader mellan skola och fritidshem. Skillnader som enligt Hansen Orwehag 

påvisar vad som var; ”viktigt/oviktigt, traditionellt/framåtskridande eller negativt/positivt” 

(2015, s. 44). I listan så tas 13 stycken motsatser upp, bland annat termerna mellan 

obligatorisk/frivillig, lektioner 40 minuter/arbetspass utan klar tidsgräns, och få men stora 

rum/många små rum. Jag kommer att beröra dessa kategorier längre ner i texten. 

Under 1990 talet och framåt växte fritidshemmen i omfattning. Fritidshemmen flyttades 

in i skollokaler och kom närmare de lägre skolåldrarna. Fritidshemspersonalen började även 

arbeta i skolverksamheten i större utsträckning och inte enbart på fritidshemmet. 

Utbildningsdepartementet tog över ansvaret för både skola och fritids. Tillsynsansvaret 

flyttades från Socialstyrelsen till Skolverket och Lpo 94 konstruerades, där även 

fritidshemmet inkluderades (Hansen Orwehag 2015, s. 42). Till 2011 när Skolverket införde i 

den gällande Lgr 11 (2011) att kapitel ett och två i Lgr 11 (2011) även innefattade 

fritidshemmen. Så under ca 110 år har fritidshemmen utvecklats och breddats från 

arbetarstugor där verksamheten förhöll sig till att lära ut yrkesflit och god moral, till 

verksamheter med styrda syften och centrala innehåll. År 2016 reviderades Lgr 11 ytterligare 

med kompletteringen att fritidshemmet fick ett eget kapitel med syften och centralt innehåll. 

En komplettering jag anser är upplyftande för fritidsverksamheten att vi också har relevanta 

syften och mål att utgå ifrån och att statusen har höjts med att fritidshemmet kan vara en del i 

elevens utveckling. Men om fritidshemmet ska vara ett komplement så tänker jag mig att 
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samverkan mellan skola och fritids lär upprättas. Lärare i skolan och personal på fritids 

behöver vara medvetna om varandras roller, ansvar och uppdrag. Aspekter i samverkan som 

fortfarande inte riktigt fullt ut är optimala. Skolan utnyttjar inte, enligt mig, fritidshemmet 

som informationskälla i perspektivet att kunna se elevernas kunskapsutveckling. Tittar jag på 

de listade punkterna från Söderlund (1993, s. 23; Hansen Orwehag 2015, s. 43) jag nämnde 

tidigare, så finns det fortfarande skillnader mellan skola och fritidshem. Skillnader som 

kanske påverkar att samverkan mellan skola och fritidshem inte är utvecklad. Men det 

behöver inte betyda att skillnaderna varken är oviktiga eller negativa och borde inte utgöra 

något hinder för samverkan utan snarare flera alternativ till lärmiljöer i fritidshem och skola. 

Jag tänker bland annat på skillnaderna obligatorisk/frivillig, lektioner 40 minuter/arbetspass 

utan klar tidsgräns och få men stora rum/många små rum. Skillnader som jag inte skulle 

upplyfta som oviktiga eller negativa hinder i dagens fritidshem utan enorma miljömöjligheter 

för att ge eleverna utrymme att utvecklas både i skolan och på fritids. 

Inom fritidshem kännetecknas lärandeformen med begreppet informellt lärande. Inge  

Johansson (2012), professor i pedagogik, berör det informella lärandet i 

Fritidshemspedagogik. Ide- ideal- realitet. Han tar upp att fritidshemmets betydelse för barns 

utveckling är stor men inte tas till vara vid dokumentation, diskussion och samverkan med 

skola. Johansson syftar till det informella lärandet som sker genom upplevelser för individen i 

större eller mindre utsträckning beroende på hur miljön runt omkring ser ut; ”Lärande sker i 

förhållande till omgivning och de sociala sammanhang personen ingår i” (Johansson 2012, s. 

23).  

Jag tänker nu återkomma till de tre ovannämnda skillnadskategorierna mellan skola och 

fritidshem återkopplat till skillnadsaspekterna från Söderlunds (1993, s. 23) lista,” 

obligatorisk/frivillig”, ”lektioner 40 minuter/arbetspass utan klar tidsgräns” och ”få men stora 

rum/många små rum”, i syfte att synliggöra vilka miljömässiga faktorer jag och mina kollegor 

har att förhålla oss till i verksamheterna vad gäller lärmiljöer. Utifrån den första kategorien, 

obligatorisk/frivillig,  

 ett lärande i skolan där det, utifrån styrande, är obligatoriskt och det är regleringar som 

är kopplade till kursplaner. 

 ett lärande på fritidshemmet kännetecknar att det inte är obligatoriskt, inte förplanerat 

och att det utgår från individens intresse och nyfikenhet.  

Utifrån den andra kategorien, lektioner 40 minuter/arbetspass utan klar tidsgräns,  

 i skolan finns det tidsramar och timplaner att förhålla sig till vid lektionstillfällena. 
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 på fritidshemmet kan jag i min roll som fritidslärare i större utsträckning anpassa 

lärandetillfället till den faktiska situationen tidsmässigt.  

Utifrån den tredje kategorien, få men stora rum/många små rum,  

 i skolan är lektioner förpassade till specifika rum och i vissa fall korridorer. 

 jag i fritidshemsmiljö kan anpassa elevantal till olika rum. 

När jag nu backar bakåt och tittar på de tre skillnadskategorierna så upplever jag att 

fritidshemmet har potential till att bidra med lärmiljöer i det informella lärandet i syfte att 

utveckla eleverna (Johansson 2012, s. 23). Jag kopplar tillbaka till punkten, 

 Ett lärande på fritidshemmet kännetecknar att det inte är obligatoriskt, inte förplanerat 

och att det utgår från individens intresse och nyfikenhet. 

Individens intresse och nyfikenhet är de övergripande perspektiven, jag i min roll som 

fritidslärare, förhåller mig till i det informella lärandet tillsammans med eleverna; ” 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” (Lgr 11, reviderad 2017, s. 24). Men vad är det då, kopplat till 

gestaltningen ”Elevsamtal” i min essä som gör att det informella lärandet inte är en tillgång 

för skolan, enligt mina erfarenheter. Ett lärande tillfälle som inte efterfrågas av lärare, där 

läraren kunnat diskutera om jag hade upptäckt någon kunskapsutveckling hos någon elev i 

meningsuppbyggnad. Det informella lärandet skulle kunna vara en tillgång till bedömning av 

eleverna om jag som fritidslärare var medveten om vilka kunskapsområden som var aktuella 

för tillfället av skolan. Jag menar om läraren har inriktat sig enkom på meningsuppbyggnader 

en vecka för att eleverna behöver ha till exempel extra träning. Om jag som fritidslärare var 

medveten om skolans arbete med meningsuppbyggnad så skulle jag kunna inrikta 

verksamhetens val av aktiviteter till meningsuppbyggnader. Vore jag också då informerad om 

det var någon elev jag skulle ha mera fokus på för att se om eleven hade utvecklat sin 

förmåga så skulle jag kunna ge informationsrik bedömning i stunden till eleven. Det kanske 

till och med skulle kunna ge resultatet av att en del elever inte behövde göra prov för de 

synliggör i den informella, ej kravfyllda, intressebaserad miljön sina förmågor och 

färdigheter. Det kanske till och med vore en tanke att introducera fritidsmiljön även under 

skoltid så de eleverna som inte går på fritids också har möjlighet att visa sina kunskaper i 

mindre kravfyllda situationer. Fritidshemmet kanske skulle kunna vara en lärmiljö där alla 

individer inkluderas och jag i min roll som fritidslärare skulle kunna vara ett komplement till 

skolan vad gäller att ge återkoppling till eleverna i deras utvecklingsprocess. Men det tänker 



24 

 

jag mig kräver samverkan. Hansen Orwehag (2015) berör också i sin text fritidshemmets 

lärmiljö och vad som ligger i fritidslärarens uppdrag. Hon har även återgett 

undersökningsresultat där det framkommer att många utbildade fritidslärare upplever att deras 

kompetens inte tas till vara i skolkontexten (2015, s. 51-52). Hansen Orwehag fortsätter 

diskutera fritidslärarens uppdrag och vad det innebär och avslutar sin text med; “ Min 

förhoppning är ändå att fritidspedagogiken till sist ska få sitt fulla erkännande som en 

betydelsefull faktor i barns liv, i både fritidshem och skola” (Hansen Orwehag 2015, s. 65). 

Det som kommer över mig när jag läser Hansen Orwehags förhoppning är att det även kräver 

en del av mig i min roll som fritidslärare. Om skolan bidrar med information om vilket 

område skolan arbetar med den specifika veckan och skolan informerar vilken eller vilka 

elever som behöver extra hjälp, så krävs det även av mig, att jag har förståelsen och 

medvetenheten kring informationen jag blir tilldelad från skolan. Utifrån kravet på min 

medvetenhet och förståelse så reflekterar jag över vilket utvecklingssteg jag då står på, 

nybörjare, kompetent eller expert, för att förhoppningen som Hansen Orwehag (2015, s. 65) 

belyser ska kunna aktualiseras. Men det krävs även, enligt mig, hur aktivt medveten jag är 

vad mitt uppdrag som fritidslärare innebär. Det jag tänker är, att hur mycket utbildning och 

kompetens jag än har så är det upp till mig som individ hur jag använder mig av min 

kompetens och utbildning. Med den reflektionen så kanske bristen på samverkan mellan 

fritidshem och skola faktiskt beror på mig. Hur drivande jag är i frågan om samverkan? Det 

kanske redan ligger möjligheter till samverkan mellan skola och fritidshem, men det kanske 

är jag som inte uppmuntrar till samverkan. Jag som inte framhäver min kompetens och 

kunskap i min roll som fritidslärare så skolan inte blir medveten om vilken potential 

fritidshemmet faktiskt har till att erbjuda lärmiljöer. Jag behöver kanske vara mera pådrivande 

i samverkan frågan? Jag reflekterar tillbaka till situationen med Patrik och nationella provet i 

meningsuppbyggnad till den muntliga informationen jag delgav min lärarkollega. Jag borde 

kanske ha dokumenterat mina iakttagelser och handlingar från fritidsverksamheten men även i 

provsituationen för att tydligare synliggöra mina reflektioner och mina utvärderingar. Jag 

kanske skulle ha kopplat till syfte och centralt innehåll i Lgr 11 (2017) första och andra del 

för att få mera substans och kraft i min dokumentation; ”Ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling 

och lärande” (Lgr 11, reviderad 2017, s. 10). När jag växlar fram och tillbaka från olika 

synvinklar så kanske min irriterande känsla består av att jag själv inte har klivit fram och 

synliggjort min förmåga och färdighet i att kunna vara behjälplig vid bedömningar av 

eleverna.  
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Men det finns flera synvinklar att förhålla sig till som jag ämnar koppla till 

Anderssons (2012) avhandlingsstudie ” Bedömning av barn på fritidshem”. Men innan jag går 

vidare så vill jag förtydliga några begrepp i min text. I Anderssons artikel används 

beteckningen barn istället för elever och fritidspedagog istället för fritidslärare, eftersom 

informanterna i hennes studie utbildade sig innan lärarutbildningsreformen i början av 2000- 

talet. I min text ämnar jag fortsätta använda mig av begreppen elever istället för barn och 

fritidslärare istället för fritidspedagog för att inte förvirra läsningen i min essä.  

En synvinkel jag vill lyfta som jag relaterar till om vi fritidslärare ska bedöma elevernas 

kunskapsutveckling eller inte. Jag kopplar synvinkeln till Anderssons avhandling, där 

fritidslärare övervägande ville inrikta sig på elevernas sociala kompetensutveckling, stärka 

självkänslan och lägga mindre fokus på kunskapsutvecklingen;  

 

Om barnet har det trassligt med läsningen kanske det är en fena på att göra något annat eller 

vara världens bästa kompis och att det blev en viktigare bit, att det är hela barnet och inte bara 

kunskapsbiten som räknas. (Andersson 2012, s. 51) 

 

Ett perspektiv att se hela eleven som jag anser är viktigt att förhålla mig till i mitt arbete som 

fritidslärare. Men det utesluter ju inte möjligheten för mig, tänker jag, att även titta på 

kunskapsutvecklingen hos eleven. Utifrån Anderssons avhandling så kan jag utläsa att det är 

låg procent av fritidslärarna som bedömer elevernas kunskapsutveckling på fritidshemmet. 

Endast 29 procent av informanterna bedömde elevernas kunskapsutveckling i samma 

utsträckning som de bedömde elevernas sociala förmåga (Andersson 2012, s. 52). Vad beror 

det låga procentantalet på? Är det att vi fritidslärare inte anser att vi har kompetensen, tiden, 

ansvaret att bedöma elevernas kunskapsutveckling eller anser vi att den sociala förmågan är 

viktigare? Vilket svar vi än kommer fram till så lyfter Andersson en viktig aspekt att förhålla 

sig till, tänker jag. Aspekten jag tänker mig är att Fritidslärare;  ”måste ta för sig mer för att 

visa att fritidshemmet är en väsentlig del i barns lärande och utveckling” (Andersson 2012, s. 

53).  

 

Reflektioner relaterat till Skolverkets direktiv.  

Jag tänker i denna del å ena sidan kritiskt reflektera över Skolverkets syfte med nationella 

prov och å andra sidan titta på vilka positiva effekter nationella prov kan ge. Utgångspunkten 

för min kritiska reflektion över Skolverkets syfte med nationella prov är frågan som har surrat 

och som fortfarande surrar i mitt huvud är, om nationella prov i årskurs tre är en form som 
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utvecklar individen? Jag funderar också på om det är en individinkluderande situation? 

Behövs det verkligen situationer där eleverna utsätts för prov? Prov som kommer att redogöra 

att individen antingen har rätt eller fel. Om jag reflekterar tillbaka till när barnen mötte mig på 

morgonen och även reflektionen i samtalet som elevgruppen gav på fritids så är det, enligt 

min upplevelse, en situation som eleverna inte upplever som lustfylld och stimulerande. Det 

surrar även i mitt huvud hur mycket fritidsverksamheten kan bidra för att ge eleverna fler 

möjligheter att visa sina förmågor och färdigheter på så de individer som inte bemästrar 

provsituationer kan få avstå från det?  När jag läser Skolverkets information och syfte varför 

nationella prov ska genomföras så läser jag;  

  

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls 

på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.  

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och 

en ökad måluppfyllelse för eleverna.  

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information 

om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och 

skolformer som nationella prov ska genomföras. 

(https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov 2018-03-04)  

  

Det jag kritiskt reflekterar över från Skolverkets text om syfte är likvärdig och att varje lärare 

ska bedöma och värdera elevernas individuella prestationer på de nationella proven rättvist.  

Jag reflekterar över frasen ”kunskapskraven uppfylls på skolnivå”. Enligt min uppfattning så 

betyder det att rättningen av proven utgår från en mall som baseras på förutbestämda 

kunskapskrav. Min tolkning av de orden blir då att när du går i trean så ska du ha kommit upp 

till en generell kunskapsnivå som är lika över hela landet. I vilket hänseende är den nivån 

likvärdigt när vi är individer som utvecklas och berikas med olika erfarenheter olika tider i 

livet beroende på situationer i miljöer och med människor som vi deltar i? Min kritik förhåller 

sig även till elevens upplevelse när individen ska till att göra provet, känslan av stress när 

provet kommer tillbaka och det står fel på provet fast eleven upplevde att den gjort rätt. Med 

orden ”eleven upplevde att den gjort rätt” så syftar jag till Patrik. Patrik som skrev sitt prov 

med intresse men inte hade uppmärksammat provets syfte, nämligen meningsuppbyggnad. 

Det jag funderar på är, om Patrik hade fått tillbaka provet och jag inte hade gett honom 

ledande frågor till aha känslan så han inte hade redigerat sin text. Hade Patrik tagit mot 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov%202018-03-04
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov%202018-03-04
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https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov%202018-03-04
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https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov%202018-03-04
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provet, som då hade varit fel, med glädje eller en känsla av misslyckande? I motsats till när 

jag gav Patrik ledande frågor vid provet, eftersom jag var medveten om att han kunde 

meningsuppbyggnad, så Patrik fick möjligheten att reflektera över sin text och redigera den. 

När Patrik fick tillbaka provet så kom det ett stort leende på hans läppar, min känsla när jag 

tittade på Patrik var att han kände att han hade lyckats med provet. När jag läser Skolverkets 

syfte så poängterar  Skolverket att det inte är en form av examensprov utan ett hjälpmedel för 

läraren att få information om elevens kunskaper. Nu så visste jag att just den läraren, en lärare 

med femton års erfarenhet, som jag arbetade tillsammans med, tar in elevernas kunskaper i 

sina samlade bedömningar, när hon utvärderar eleverna. Jag återkopplar till perspektivet om 

det hade varit en nyexaminerad yngre lärare, en nybörjare, utan erfarenheter och som följer 

manualer och instruktioner till punkt och pricka för det är där den personen är i livet just då. 

Hur hade provsituationen utvecklats för Patrik i det perspektivet? Hade den yngre läraren då 

ansett att Patrik hade fuskat som hade tagit mot min hjälp. Eller hur hade Patriks samlade 

bedömning blivit om jag inte gett Patrik hjälp och han hade fått fel på provet. Hur hade den 

yngre  nyexaminerade läraren förhållit sig till det? Eller om jag hade varit i situationen med 

Patrik för tio femton år sedan. Jag hade med största sannolikhet följt instruktionerna från 

provmanualen och enbart iakttagit den lilla elevgruppen och Patrik utan ingripande för jag 

hade inte utvecklat min förförståelse i elevernas lärande process utan följt Skolverkets 

instruktionsmanual för att det är det man ska göra. Det som gör denna situation svår för en 

pedagog är motsägelsen som visar sig i uppdraget att vi ska titta från ett individperspektiv och 

likvärdighet, ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.[…]. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11, 

reviderad 2017, s. 8). Men å andra sidan så finns det, dels en instruktionsmanual som läraren 

ska förhålla sig till, och som är generell och gäller för alla elever i den aktuella årskullen över 

hela landet. De olika proven ska utföras på ett specifikt sätt utifrån ämne. De nationella 

proven ska ge en hänvisning till om eleven ligger på samma kunskapsnivå som övriga. Är då 

de nationella proven en situation som har perspektivet likvärdighet och individen i fokus? 

Detta är också en aspekt i mitt dilemma och min frågeställning varför provkonstellationen är 

en så fastsvetsad bedömningsform i skolkontexten, enligt min uppfattning. Jag kopplar till en 

av punkterna under riktlinjer i Lgr 11, reviderad 2017, vad läraren ska plocka sina 

bedömningar ifrån vid betygsättningen;  
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Läraren ska  

 vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dess kunskaper. (Lgr 

11, reviderad 2017, s. 18)  

  

När jag läser Lgr 11, reviderad 2017 så läser jag inte någonstans i texten där det står att prov 

är en bestämd form till information för att läraren ska kunna ge eleven bedömning. Jag 

relaterar till provsituationen med eleven Hugo där Berta ställde sig undrande till hur lärarna 

skulle bedöma Hugos arbete med det nationella provet. Eftersom Berta och Hugo inte följde 

reglerna för hur provet skulle utföras. Men jag är även medveten om att nationella prov är en 

bedömningsform som regeringen har beslutat om i syfte att synliggöra hur kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Med det sagt så vill jag ändå 

lyfta nationella provsituationer i förhållande till skolans värdegrund och uppdrag. Jag ska 

citera ett till stycke i Lgr 11, reviderad 2017 för att synliggöra skolans värdegrund och 

uppdrag;   

  

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja till lust att lära. (Lgr 11, reviderad 

2017, s. 11)  

  

Jag stannar till där och funderar, hur mycket lust att lära ger man en individ, i likhet med 

Hugo som har funktionsvariationer, och uppfattar provet som ett krav, ett tvingat måste 

utifrån sin förståelsevärld, för att kunna komma vidare. Jag fortsätter att citera;   

  

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. […]. Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lgr 11, rev 2017, s. 11)  

  

Jag kopplar ovanstående citat till gestaltningen ”Provsituation med Hugo” där jag upplevde 

att min kollega Berta, förhöll sig till ett kompetent förhållningssätt, utifrån mitt perspektiv 

som kollega. Hugo hade i början på terminen i årskurs nio gjort ett försök i engelska 

nationella prov, men kom enbart halvvägs och sen var det stopp, enligt information vi 

assistenter fick ta del av från högstadielärare. Med motiveringen från skolan att det som hade 

presterats av Hugo inte var godtagbart utan hela provet måste genomföras och slutföras för att 
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skolan ska kunna göra en bedömning. Förhåller sig då skolverksamheten till att skapa de bästa 

betingelserna för elevens möjligheter till att utvecklas, känna glädjen av att övervinna 

svårigheter och tillfredsställelsen att göra framsteg?  

Jag återkopplar nu lite kort provsituationen med Hugo, till Christian Lundahls bok 

Bedömning för lärande (2011) där Lundahl tar upp i sin bok vad bedömningar har för 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling; ”Prov där elever inte ges optimala förutsättningar 

att prestera sitt bästa är missvisande som betygsunderlag” (Lundahl 2011, s. 107).  

Å andra sidan så ger nationella prov en bild av elevernas kunskapsnivå både vad gäller 

skolnivå och nationell nivå. De nationella proven bidrar även till att; ”öka jämförbarheten 

mellan skolor, genom att de normerar lärarnas betygssättning” (Lundahl 2011, s. 40). 

Resultaten kan vara en hjälp för den enskilde läraren att kunna se var en elev ligger i 

kunskapsutveckling i förhållande till klassen, kommunen, regionen och nationellt. En 

information även till läraren för att kunna synliggöra om lärarens lektionsupplägg för 

elevernas utveckling är i linje i förhållande till övriga skolor i landet. Nationella prov är även 

en informationsform när det gäller anpassningar och åtgärder för elever som inte uppnår 

kunskapskraven; ”Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning” 

(https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov 2018-03-04). Det är också, om jag 

lyssnar in vad kollegor diskuterar, en hjälp när läraren i dialog med vårdnadshavare ska påvisa 

vad det är just deras barn är i behov av för att kunna utveckla sina egenskaper och förmågor. 

Läraren har en verifierbar samlad bedömning som läraren kan delge vårdnadshavaren och 

även påvisa vilket stöd eleven är i behov av.  

 

Samlärande i praktiken.  

Jag kommer nu att reflektera över samlärande i praktiken kopplat till förhållandet till min 

egen utveckling i skrivgrupp och elevgruppen på fritidshemmet där Patrik deltog. Men även 

vilket utvecklingssteg och förhållningssätt som jag tänker mig krävs för att samlärande i 

praktiken ska vara värdefullt. Syftet är att titta på vad samlärande i praktiken kan betyda för 

individen i förhållande till det individuella nationella provet. Williams (2006) belyser 

begreppet samlärande i praktiken i sin text och hon tar hjälp av det sociokulturella 

perspektivet som innebär att samspelet mellan individ och kollektiv är i fokus. Samlärande i 

praktiken där lärandet sker i den sociala och kulturella kontexten. Fokus i det sociokulturella 

ligger i den sociala kontexten där både det situationsbundna, individdeltagandet och 

sammanhanget utgör kontexten för individens utveckling i sitt lärande; “Kunskap ses som en 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov%202018-03-04
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aktivitet eller handling av en grupp människor under speciella förhållanden, eftersom lärande 

blir något som involverar hela personen” (Greeno, Collins & Resnick, 1996: Williams 2006, 

s. 48). Men för att kunskap ska kunna uppstå under speciella förhållanden så krävs det en 

medvetenhet av mig i min lärarroll, att jag har kompetensen och förståelsen att planera och 

strukturera upp en miljö där; ”mening skapas och transformeras mellan så väl barn som 

vuxna” (Williams 2006, s. 54). Men även om jag, fritidsläraren, har organiserat och 

strukturerat upp en lärmiljö så tänker jag mig att det behövs ett deltagande och intresse från 

själva eleven för att en lärprocess ska kunna påbörjas. Ett deltagande och intresse från eleven 

som till stor del beror på hur jag agerar och förhåller mig i den organiserade och strukturerade 

lärmiljön.   

Jag tänker nu reflektera över vad lärande tillsammans kan ha för positiva och negativa 

effekter på lärandet. Jag kommer att koppla till situationer som involverar Patrik men även 

situationer där jag ingår som både gruppdeltagare men även ledare i rollen som fritidslärare. 

Jag börjar med att diskutera fallet när lärandet i grupp har positiva påföljder där jag, i en 

speciell egenvald situation, ingår i en skrivgrupp. En skrivgrupp med en kompetent 

handledare där miljön utgörs av skrivarkollegor som opponerar på min text genom att vara 

pålästa, reflekterande, frågasättande och idè inspiratörer. Jag har möjlighet att diskutera och 

reflektera över textinnehåll och även få nya perspektiv och synvinklar från deltagande parters 

texter. En situation som kräver att hela jag involveras för att utveckling ska ske. Ett krav som 

jag även har accepterat sett ur mitt perspektiv, att det är intressebaserat och egenvalt. Även att 

min ledare, i form av handledare, organiserade miljön för skrivargruppen genom strukturering 

och feedback som var ytterligare en aspekt till lärande. Jag liknar skrivargruppen med 

elevgruppen på fritidshemmet där eleverna själva har valt vilket förhållande eller situation de 

vill ingå i och att det utgår från deras intresse tillsammans med sina kompisar. Men där även 

jag, i min roll som fritidslärare skapade miljön av att ge elevgruppen valfrihet denna dag. En 

valfrihet som resulterade i att elevgruppen på fritidshemmet satte sig tillsammans, började 

pyssla och samtala. Där jag deltog som ledare i formen av fritidslärare, med att hjälpa 

eleverna, och i synnerhet Patrik, att utveckla samtalet med frågeställningar och reflektioner så 

eleverna upptäcker nya perspektiv och synvinklar utifrån sammanhanget. I dessa situationer, 

tänker jag mig, blir det positiva effekter på individens lärande när hela den deltagande 

gruppen involveras och engagerat deltar. 

Jag tänker nu reflektera över ovanstående situationer från andra synvinklar. Vad de 

synvinklarna skulle kunna ha för effekter på individens lärande. Om skrivargruppen jag ingick 

i, dels skulle ha en handledare som var nybörjare, skrivarkollegor som inte har något intresse, 
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ej är pålästa, reflekterar inte och har inga nya infallsvinklar, så avstannar lärprocessen i 

gruppen och då även min egen lärprocess. På samma sätt tänker jag mig när eleverna ska 

tillsammans med någon eller några andra elever diskutera, reflektera, analysera eller utföra 

något som inte är intressebaserat, miljö konstruerat och engagemanget från individerna skiljer 

sig i intensitet ökar risken att utvecklingsprocessen avstannar. Det i sin tur resulterar i 

negativa effekter på utvecklingen av lärandet. Ska jag nu relatera dessa situationer till det 

individuella nationella provet så utgör inte det å ena sidan en utvecklingsprocess ur ett 

sociokulturellt perspektiv, eftersom individen ska utföra provet på egen hand utan möjlighet 

till en miljö som innehåller; ”där mening skapas och transformeras mellan såväl barn som 

vuxna” (Williams 2006, s. 54). Men å andra sidan för att mening ska kunna skapas och en 

utvecklingsprocess ska ske, sett från ett sociokulturellt perspektiv så krävs det, enligt min 

uppfattning, intresserade och engagerade elever genom en kompetent vuxen som strukturerar 

upp och organiserar en stimulerande lärmiljö. Om intresserade och engagerade elever 

tillsammans med kompetent, strukturerad fritidslärare i en organiserad miljö så tänker jag mig 

att gruppaktiviteter ger bättre förutsättningar för elevens utvecklingsprocess än hur 

utvecklingsprocessen sker i form av individuella prov. Och hur gör jag då för att få 

intresserade och engagerade elever?  

Jag ska kort ta upp Arnèr och Tellgrens (2006) forskning på hur barn ser på sin tillvaro 

och hur vi vuxna ser på barns tillvaro. Utifrån intervjuer med barn och kopplingar till annan 

forskning så framkom det att den vuxnes perspektiv var det som var dominerande och barnets 

perspektiv var något som betecknades som övergående från barndomen. Men ändå så 

framkom det under forskningen att; ”barn vet mer om sin egen värld än vad vi vuxna gör” 

(2006, s. 48). Utifrån intervjuer med barn så framkom det att barnen kunde tydligt förklara 

sina tankar och känslor men det förutsatte att vi vuxna lyssnade PÅ vad barnen berättade och 

inte skapade en föreställning av vad vi TRODDE att barnen samtalade om. Arnèr och 

Tellgren kom fram till, utifrån sina intervjuer av barn, att för att kunna lägga grunden till det 

livslånga lärandet så behöver barnen, det vill säga eleverna, ”[…]redan från början skall vara 

medkonstruktörer i samband med planering av den verksamhet som sker där de befinner sig” 

(2006, s. 49). Då tänker jag mig att om jag planerar upp organiserade miljöer tillsammans 

med eleverna som utgår från elevernas intresse så utgör det större möjligheter till förhållanden 

där mening skapas och kunskap utvecklas mellan de individer som ingår.   
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Utvecklingspedagogiskt perspektiv: 

Jag tänker även ta upp det utvecklingspedagogiska perspektivet som jag kopplar till min 

frågeställning om de nationella proven som en bedömningsform. För att synliggöra vad 

samarbete mellan elever kan resultera i, till förhållande när eleverna arbetar individuellt som 

sker när eleven utför individuella prov. Jag tänker även reflektera över vad ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv kan betyda för fritidshemmet utifrån synsättet att 

fritidshemmet kan vara en informationskälla till skolan vid bedömning av elevernas 

utveckling. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv tittar man på vad kamratsamverkan, 

mångfald och kommunikation har för betydelse mellan individer; ”När barn arbetar 

tillsammans med en eller flera kamrater framkommer fler perspektiv och idéer än när barn 

arbetar ensamma” (William 2006, s. 67). Det utvecklingspedagogiska perspektivet menar att 

det är när eleverna, i samarbete med andra elever, som en intellektuell process startar. En 

intellektuell process där eleverna reflekterar och får nya perspektiv ur det nya som har 

uppkommit genom samarbete med andra. Jag tänker då på de individuella nationella proven 

där inget utrymme ges för att kunna reflektera eller upptäcka nya synvinklar tillsammans med 

andra, där eleven inte ingår i något sammanhang. Nu är jag medveten om att nationella prov 

är en kontext för att se elevens kunskaper, men finns det utrymme för en intellektuell process 

när eleven gör provet individuellt? Vilken ny kunskap skapas och vilka färdigheter och 

förmågor utvecklas för eleven i den individuella situationen? Hur mycket fakta tar eleven till 

sig och vilken förtrogenhet skapas i den individuella nationella provsituationen? Eller är det 

inte det som är syftet att eleven ska utveckla kunskapsformerna färdighet, förmåga, fakta och 

förtrogenhet under det nationella provet. Är det en form, en informationskälla att lägga till de 

samlade bedömningsunderlagen? Jag återkopplar till rubriken ” En likvärdig utbildning” och 

fraserna i Lgr 11, reviderad 2017; 

  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.[…]. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lgr 11, reviderad 2017, 

s. 8)  

 

Menar styrdokument att eleven blir likvärdigt behandlad när eleven gör det individuella 

nationella provet i perspektivet att Patrik fick gå iväg med en liten grupp och personal i 

hänsyn till Patriks funktionsvariationer. Menar styrdokument att nationella provsituationer 
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inte faller under begreppet undervisning? Jag lämnar mina funderingar och citerar Skolverkets 

text om syftet med nationella prov;  

  

På den enskilda skolan kan resultatet användas för att uppmärksamma en elevs behov av särskilt 

stöd men också för att se vilket stöd lärare och arbetslag kan behöva för att förbättra 

undervisning och därmed också resultatet i t.ex. en klass.  

På nationell nivå ger resultaten från proven en bild av elevers kunskaper i ämnet och ger 

underlag för vilka insatser som kan behövas. Resultaten kan också relateras till internationella 

studier. (https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov 2018-03-04)  

  

När jag läser Skolverkets text så låter det korrekt, pedagogiskt och likvärdigt men så kommer 

vi till elevgruppen och individer som Patrik men även eleverna jag mötte utanför 

klassrummet. Elever som å ena sidan har ångest och vissa av dem känner panikkänslor. Jag 

har även mött elever, i min yrkesroll, som har vägrat gjort prov, som ifrågasätter varför de ska 

skriva prov. Men å andra sidan så är jag samtidigt medveten om att det är ett underlag för att 

kunna påvisa och argumentera för vilka anpassningar eller åtgärder som behövs för individen 

men även för klassen i sin helhet. Resultaten av nationella prov är även en informationskälla 

för läraren och arbetslaget för att kunna få syn på förbättringar på undervisningen. 

Jag går nu över till att reflektera över Williams text där hon tar upp ett antal principer 

som bör styra lärarens arbete om personen ifråga arbetar från ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv. Ett perspektiv som jag anser att jag kan förhålla mig till i min roll som fritidslärare 

på fritidshemmet och som kanske även skulle kunna ersätta provsituationer. Principer som jag 

också relaterar till Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem (2014) vad 

fritidsverksamhetens uppdrag handlar om; 

  

Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av så väl normer och värden som kunskaper, 

ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och 

hemmet kan personalen skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och 

utbildning där elevens bästa är i fokus i verksamheten. (Skolverket 2004, s. 13)  

 

Principerna som Williams tar upp i sin bok är:  

• Kunskap om hur barn tänker.  

• Besitta och utveckla metodologiskt kunnande.  

• Vara medveten om vad man vill att barn ska förstå eller uppfatta av sin omvärld.  
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• Ta reda på barns idéer genom till exempel samtal, teckningar, problemlösning, drama 

och lek.  

• Skapa situationer där barn kan tänka, fundera och verbalisera sina tankar.  

• Utnyttja mångfalden av barns tankar som innehåll.  

• Dokumentera med utgångspunkt i barns idéer för att sedan kunna utvärdera, det vill 

säga se vad barn har lärt sig (William 2006, s. 68).  

  

Om vi nu föreställer oss att dessa punkter är ett centralt fokusområde i skolverksamheter och 

fritidsverksamheter så skulle det innebära, enligt min uppfattning, en möjlighet för 

fritidshemmet att bidra som en informationskälla till elevens kunskapsutveckling men även 

vilka insatser som eleven eventuellt är i behov av. Även ett underlag till utvärdering utifrån 

dokumentation vad som skulle behöva förbättras i lärmiljön för att kunna se elevernas 

kunskapsutveckling; ”De bedömningar lärare gör av elever utgör skolans resultat och därmed 

också bedömningar av lärarnas arbete” (Lundahl 2011, s. 15). Jag kopplar tillbaka till 

principen ”Skapa situationer där barn kan tänka, fundera och verbalisera sina tankar” till 

elevgruppens diskussioner på fritidshemmet. Jag reflekterar då över om jag hade haft ett 

bedömningsunderlag och samverkat med skolan, för att kunna ge relevant bedömning på 

Patriks skrivande, i situationen på fritidshemmet med kompisarna. En situation som jag 

återknyter till mitt syfte i att utforska om fritidshemmet har möjligheter att bidra med 

bedömning av elevernas kunskapsutveckling till skolan. I perspektivet att samlärande i 

praktiken är en kontext som i större utsträckning sker i fritidsverksamheten i förhållande till 

skolan. Men även att fritids står för egenvalt/intressebaserat lärande. Skulle den samlade 

bedömningen från fritidshemmet då kunna vara en av informationskällorna för skolan, till den 

samlade bedömningen av Patriks kunskapsutveckling? Skulle det kunna innebära att 

nationella prov inte skulle behöva tillhöra en av de avgörande bedömningsformerna om 

fritidsverksamheten bidrog med relevant information om elevernas kunskapsutveckling?    

 

Knyta ihop säcken. 

Jag har nu reflekterat över formen nationella prov i förhållande till Skolverkets syfte och till 

Skolans värdegrund och uppdrag. Vad det, enligt Skolverket, skulle kunna ha för vinst för 

elevernas kunskapsutveckling. Jag har tittat på vad fritidshemmet skulle kunna bidra med i 

aspekten lärmiljöer och vilken kompetens eller förhållningssätt som jag tänker mig krävs av 

mig, i min roll som fritidslärare. Om jag förhåller mig klokt och agerar kompetent så tänker 

jag mig, utifrån min forskning, att jag innehar större möjligheter till att säkerställa att 
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bedömningen jag delger till skolan om eleverna är relevant och värdefull. Jag har i en 

reflekterande skrivprocess tittat på förhållningssätten klokhet och förståelse och vilka olika 

utvecklingssteg vi alla förvärvar när vi lär oss något nytt. Min reflektion över 

utvecklingsstegen är att även om jag själv upplever att jag förhåller mig till ett visst 

utvecklingssteg så kan mina handlingar värderas annorlunda av mina medmänniskor beroende 

på hur de tolkar situationen. Tolkningar som jag behöver lyfta och diskutera tillsammans med 

de individer som ingår i sammanhanget i syfte att synliggöra olika utvecklingssteg.  

Det har även varit en resa i frustration, ångest, varseblivning, aha känslor och 

förtvivlan i skrivandet av min essä. Jag har vridit och vänt, sökt efter teorier och forskning 

som jag upplevde berörde mina gestaltningar och frågeställningar. Jag har deltagit i en 

skrivgrupp och reflekterat över min uppsats och andras uppsatser tillsammans med andra. 

Men upplevde ändå att den individuella skrivtiden, när jag satt själv framför min dator och 

sökte förståelse för teorier som oerhört ångestframkallande. En ångestkänsla som jag 

återkopplar till ångesten jag såg i ansiktet på eleverna jag mötte i skolan inför det nationella 

provet. Jag har försökt släppt fingrarna fria på tangentbordet, men då finns aspekten att jag 

har formella regler att förhålla mig till, en specifik instruktionsmall från högskolan att essän 

ska vara uppbyggd på ett visst sätt med en viss struktur och innehåll. Struktur och innehåll 

som ska sammankopplas med mina individuella tankar och reflektioner utifrån teorier och 

forskning. Tankar och reflektioner som i konflikt med uppbyggandet av essäns textmaterial 

fastnar någonstans från huvudet och ner mot fingrarnas dans över tangenterna. Utifrån 

erfarenheten att textmaterialet fastnar så blir min erfarenhet av denna essä att det är när jag får 

möjlighet att diskutera, reflektera och kritisera teorier, begrepp, förhållningssätt och göranden 

med flera individer som mina möjligheter till att utveckla min kunskap ökar. Till skillnad när 

jag individuellt ska försöka mig på att tolka teorier, begrepp och förhållningssätt som inte 

skapar utrymme för vidare diskussion utan jag har enbart min egen tolkning att förhålla mig 

till. Erfarenheten vad gäller att utveckla mina färdigheter, förmågor, förtrogenhet och öka 

förrådet av fakta sker mest utvecklande i samverkan med andra individer, det vill säga ett 

samlärande i praktiken. Men ett samlärande i praktiken innebär även att jag, i min roll som 

fritidslärare, behöver vara medveten om att jag själv deltar i reflektioner och diskussioner för 

att kunskapen ska kunna växa.        

Min slutreflektion landar i, utifrån mina frågeställningar, att jag upplever att jag i min 

roll som fritidslärare kan vara en informationskälla till skolan för den samlade bedömningen 

av elevernas kunskaper. Jag relaterar min uppfattning till situationen på fritidshemmet när jag 

samtalade med elevgruppen och jag observerade att Patrik hade utvecklat sin förståelse för 
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meningsuppbyggnad. En observation som jag skulle kunna delge skolan för att synliggöra 

Patriks kunskapsutveckling. Min uppfattning om fritidshemmets utbud och möjligheter till att 

vara informationskälla till skolan, har också utvecklats under mitt essäskrivande. Jag upplever 

att det informella lärandet i de olika lärmiljöerna inrymmer möjligheter på fritidshemmet till 

att se elevernas kunskaper. Men om fritidsverksamhetens samverkan med skolan ska 

utvecklas och jag som fritidslärare ska kunna bidra med information så beror det på hur 

drivande jag själv är. Drivande i reflektioner och diskussioner tillsammans med andra 

kollegor i syfte att synliggöra för skolan att fritidshemmet har potential till att erbjuda 

lärmiljöer och vara ett komplement till den samlade bedömningen av elevernas kunskaper.  
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