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ABSTRACT 

 

Essay means attempt, and is a paper written based on self-experienced dilemmas, which the 

writer then returns to, reflect upon and discusses on the basis of literature and accepted 

theories. In this essay, I reflect upon my own professional role as a leisure-time pedagogue. 

The leisure-time pedagogue must provide activities that in different ways relate to the 

curriculum 2011. I have therefore a responsibility to influence the students' desire for 

knowledge. Focus of learning is different from the one in school, with an emphasis on 

informal learning.  

 

The dilemma is that I am unable to do any pedagogical work at the museum because of many 

conflicts. And that there is an ambivalence of what is expected of my work. By writing this 

essay, I want to explore and reflect upon leisure-time pedagogue´s meeting with a museum. I 

also reflect how to obtain an educational meeting, despite poorly developed awareness among 

teachers, other professionals, parents, and museums. 

 

There are many ways to implement work with the curriculum with a visit to the museum, and 

that would make the leisure-time pedagogue more of support for the whole visit. It would 

facilitate if the museums themselves hade a material adapted for leisure-time centre. With an 

emphasis on informal learning and for example aesthetic learning processes.   

   

 

Keywords: Leisure-time pedagogue, leisure-time centre, learning, study visit, museum, 

informal learning 
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INLEDNING 

Jag vill inledningsvis tacka min handledare Christian Nilsson för ovärderlig hjälp vid 

utformandet av denna essä. Han har korrekturläst, inspirerat och guidat mig rätt under arbetets 

gång. 

Min uppsats är skriven i essäform en C-uppsatsmetod framtagen på Södertörns högskola. Essä 

betyder försök. Och essäformen handlar om att man beskriver ett dilemma som man har 

upplevt själv som man reflekterar över och sedan ventilerar och angriper från olika håll 

utifrån litteratur och vedertagna teorier. Den viktigaste litteraturen som jag använder mig av 

är Lpo 11 samt kompletterande styrdokument med mål och riktlinjer för fritidshemmet. De 

två styrdokument som jag använt mig av är Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, 

kvalitet och utveckling, samt Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem.  

Jag gör ständigt återkopplingar till mitt dilemma för att få en ökad insikt. De perspektiv som 

jag försöker förstå dilemmat ur är; utifrån mina egna erfarenheter som fritidspedagog, men 

även utifrån mina erfarenheter som museiguide, då jag haft möjlighet att observera andra 

barngrupper med fritidspedagoger. Jag gör tillbakablickar till mina egna praktiska 

erfarenheter av fritidspedagogens roll. Litteratur som jag har använt mig av är; 

Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen skriven av Roger Ellmin. Den 

tillsammans med boken Lära leva samman skriven av Karin Utas Carlsson, samt Lars 

Svedbergs bok Gruppsykologi, Om grupper, organisationer och ledarskap, diskuterar 

problematiken kring konflikter och hur man konstruktivt kan formulera arbetsinnehåll för att 

motverka konflikters uppkomst. I aspekten av lärande utöver det som Skolverket redogör för 

har jag mest använt mig att Gerd Arwedssons bok Hur och när lär sig elever. En kritiskt 

kommenterad sammanfattning av kognitiva teorier kring elevers inlärning. Den berikar bilden 

av ett pedagogiskt möte med barn. Utifrån aspekten av informellt lärande och estetiska 

läroprocesser har jag använt mig av boken Undervisa i pedagogiskt drama av Viveka 

Rasmusson och Bodil Erberth. 

 

Jag vill med min essä utforska och reflektera över fritidspedagogens uppdrag som resurs i 

samband med ett studiebesök till ett museum, utifrån aspekten av informellt lärande. Och hur 

man kan få till ett pedagogiskt möte, trots dåligt utvecklad medvetenhet hos lärare, andra 

fritidspedagoger, föräldrar och museer. 
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Min erfarenhet är att fritidspedagogen ges en roll som konflikthanterare och ordningsvakt som 

är där för att hjälpa lärarna, så att studiebesöket går så lugnt till som möjligt. Vid konflikter är 

det fritidspedagogen som skall rycka in och styra upp eleverna. Jag vill undersöka hur den 

bilden stämmer överens med vad som sägs i styrdokumenten och hur man i så fall skulle 

kunna arbeta för att bredda den rollen.  

Tyvärr verkar det finnas en samhällelig föreställning om att fritidspedagoger är barnpassare 

och att fritidshemmet är en ickepedagogisk förvaringsplats för barnen innan de går hem. Och 

det påverkar mitt arbete, då man behöver stöd av andra kollegor, föräldrar och museer med 

mera för att kunna genomföra ett pedagogiskt arbete, där även studiebesök är inkluderat. Jag 

vill ta reda på hur man med stöd från styrdokumenten kan arbeta med informellt lärande i 

fritidshemmet och på studiebesök. Meningen är ju att fritidshemmet skall vara ett komplement 

till skolan och att lärandet skall fortsätta där, dock i andra former. Läroplanens mål inom de 

olika ämnena omfattar även fritidshemmet i dag. Fritidspedagogens pedagogik är mer 

informell i sin utformning, men inte mindre värd för det. Utifrån praktiskt arbete så ger vi 

barnen möjligheter att lära sig nya färdigheter. 

 

Studiebesök är ett viktigt moment som skall inkludera fritidshemmet enligt Skolverkets text 

Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem. ”Det är viktigt att verksamheten är 

varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, bild och 

form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter med mera”.
1
 Men vi är 

osynliga i lärarhandledningen för Stockholms museer. 

 

Dilemmat i min berättelse är; att jag i egenskap av fritidspedagog inte har möjlighet att utöva 

ett pedagogiskt arbete, då jag hela tiden måste fokusera på konflikter. Det finns en ambivalens 

mot vad som förväntas av mitt arbete. Skolverket säger att vi skall arbeta med lärande och 

kunskapsmål. Men fortfarande finns det föräldrar, fritidspedagoger och lärare som inte ger oss 

det erkännandet och stöd.  

Uppsatsens nästa del tar upp olika dilemman som är indelade som exempel 1-3. Exempel 1 

handlar om en gång då jag i egenskap av vikarierande fritidspedagog besöker Naturhistoriska 

riksmuseet tillsammans med tre klasser, ett besök som kantas av många konflikter. Exempel 2 

handlar om en gång när jag har en guidning på Tumba bruksmuseum där jag arbetar extra som 

museiguide och entrévärd. Och de observationer jag gör i samband med en visning där med 

                                                             
1 Skolverket (2010)  Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem s 23 
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en skolgrupp. I exempel 3 samtalar jag med intendenten på Tumba bruksmuseum, diskuterar 

lärarhandledningen för Stockholms museer, samt beskriver en förälders ifrågasättande över 

fritidshemmets besök på museum. Dessa exempel återkommer jag till och reflekterar över 

under resten av essän. Därefter kommer ett avsnitt där jag diskuterar Skolverkets reglering av 

mitt uppdrag som fritidspedagog, och hur jag skall arbeta med läroplanens mål i samband med 

ett studiebesök till ett museum. Temat är fritidspedagogens möte med ett museum. I essäns 

sista del skriver jag om temat lärande, och hur jag kan vara mer som en resurs under ett 

studiebesök . Arbetet avslutas med en avslutande diskussion och en sammanfattning. 

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

- Hej är du ansvarig för de här eleverna? Vet du om att de var inne i mörkerrummet och störde 

för andra klasser så att de inte kunde gå in där? Kan du vara snäll och se till att de inte går in 

där igen? Tack! Säger den smått irriterade pedagogen till mig, med en kort och bestämd ton. 

Samtidigt som hon lämnar över tre skamsna killar till mig, som tillhör den grupp som jag har 

ansvaret för. Jag känner mig attackerad men börjar fundera ut hur jag skall lösa det här på 

bästa sätt. Alla tre undviker att titta på mig och jag ser hur några av dem rodnar. Jag känner att 

jag blir torr i halsen, samtidigt som jag svarar ett tydligt ja till kvinnan, som är klasslärare i 

trean som medföljer till besöket. Det kryllar av barn på Naturhistoriska museet där vi står i en 

stor och magnifik utställningssal. Jag känner mig skamsen och matt. Tittar på pojkarna och tar 

dem åt sidan och tittar dem i ögonen. - OK killar, vi är många här i dag, och det är inte lätt 

men vi måste försöka hjälpas åt så att vi alla får en så bra dag här som möjligt. Förstör ni så 

måste vi ta upp det med era föräldrar. Se till att sköta er här nu. Samtidigt funderar jag hur 

många liknande samtal jag skall behöva ta i dag med barn som irrar runt. Jag försöker finna 

en förklaring och söker svar inom mig om varför det här besöket känns så hysteriskt. Jag 

försöker skaka av mig lärarens kritik mot mig, men det har etsats sig fast i mig som berg. 

Hennes ord ekar i mitt huvud. Och jag funderar på vad jag har jag gjort för fel. Varför styrde 

hon inte upp det själv? 

Det är en blåsig dag som jag anländer med tre klasser till Naturhistoriska riksmuseet, en klass 

från ettan, tvåan och trean. Det medföljer tre lärare och två fritidspedagoger, jag och en annan. 

Idag är jag vikarie, men känner barnen sedan tidigare från min VFU. I luften hänger redan nu 

en trötthet men ändå glädje över att äntligen ha kommit fram, när vi går upp för stentrappor 

till huvudingången. Vi har färdats till museet med buss, pendel och tunnelbana. Vi går ner till 

höger i entrén där det finns vita skåp att lämna in jackor och medföljande matsäck, där möts 
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vi av ett hav av andra barn och pedagoger som försöker hålla reda på vilka barn som hör till 

vilka. Det är ett kaos, med kläder och ryggsäckar och barn överallt. Jag går upp och lärarna 

går fram till luckan och hämtar biljetter och en broschyr. Jag och den andra fritidspedagogen 

håller ihop grupperna under tiden, som engelska fårhundar som cirkulerar kring sina får, och 

någon broschyr får jag inte. Lärarna kommer fram till oss och säger att vi skall återsamlas på 

samma plats här om en och en halv timme med en tydlig röst så att alla skall höra. Nu skall 

alltså barnen få gå fritt på detta stora museum på flera våningar, inser jag då. Som vikarie för 

dagen har jag inte haft möjlighet att prata ihop mig med fritidspedagogen då vi satt med olika 

barngrupper på vägen till museet. Paniken växer i mig och det är som att ett startskott har gått. 

Barnen fullständigt rusar i väg till dinosaurierna som är i den första utställningssalen. Jag 

följer efter med raska steg och det är mörkt i rummet och jag frågar mig själv hur i helsike jag 

skall ha koll på mina barn. Jag ser ju dem knappt i den stora salen som slukar barnen in i 

mörkret, med de enorma respektingivande dinosaurierna.  

Det är skolan som har bestämt att vi ska åka på utflykt, men någon pedagogisk idé om vad 

barnen skall göra där finns inte. Vilket gör att barnen går som de vill, och gör som de vill. De 

saknar en formell uppgift att göra helt enkelt, vilket också gör att de saknar egentlig fokus och 

bara irrar runt och busar med varandra. Jag ser hur de efter en stund blir rastlösa och lämnar 

dinosaurierna i fred, och springer vidare. En del barn går lugnt bredvid sin lärare eller 

fritidspedagog, men långt ifrån alla. Större delen av min dag går åt att lösa konflikter mellan 

förvirrade och rastlösa men ändå glada barn. En del barn hittar på egna lekar, som att leka kull 

och kurragömma bland utställningssalarna, vilket skapar en röra av känsloyttringar som skratt 

och gråt. Någon får inte vara med och så vidare. 

Det finns många roliga saker att trycka på och experimentera med på detta museum. Man kan 

till exempel testa sin reaktionsförmåga på en station och så vidare. Men frågorna fortsätter att 

komma in i mitt huvud.  Hur skall jag kunna göra något pedagogiskt av detta besök, när jag 

knappt vet vad det finns för föremål där, tänker jag för mig själv. Dessutom hinner jag inte 

läsa en enda rad i någon monter, då jag får styra upp den ena konflikten efter den andra. 

Montrarna finns där någonstans i periferin när jag försöker klura ut vart alla barnen kan ha 

tagit vägen. 

Jag frågar den andra fritidspedagogen mitt i all stress ifall vi skall göra något med gruppen 

efter besöket i fritidshemmet och hon svarar nonchalant att det är något som skolan får sköta i 
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klassrummet. Det är inget vi skall göra, säger hon samtidigt som hon återgår till sina barn. Det 

är helt uppenbart att de kräver hennes uppmärksamhet nu. Hon har inte tid att prata med mig. 

 Jag vet att skolan har jobbat med momentet forntid och museibesöket återkopplar säkert till 

det. De är några som stolt har visat upp sina skolarbeten för mig. Men det finns ingen 

samverkan med fritidshemmet om det. Jag tänker för mig själv att det kanske hade varit 

enklare att hantera gruppen om vi hade ordnat med något för barnen där, istället för att det var 

fritt. Hur skall jag kunna arbeta efteråt när ingenting gjordes i grupp? Jag hann inte vara med 

något då jag var konflikthanterare. Barnen tittade på olika saker med sina bästisar om de har 

turen att ha någon, det fanns inget styrt att återkoppla till efteråt. Det jag tycker jag är synd, 

för här finns ju mycket kreativt att ta sig an. Är det inte meningen att vi fritidspedagoger skall 

arbeta mer pedagogiskt än så här tänker jag som nu läser till fritidspedagog på Södertörns 

högskola. Vår uppgift kan väl inte endast rikta in sig mot konflikter? Vi har inte gjort något 

arbete innan med eleverna, bara en viss typ av arbete under besöket och inget arbete är 

planerat efter besöket. Fritidspedagogen lämnar över det till skolan. Hela besöket kändes 

menlöst. Inträde och sl-korten kostar så mycket att barnen får vänta till nästa termin innan de 

gör nästa utflykt. I det här fallet, vore det bättre att göra flera planerade utflykter i närområdet 

för samma summa. För mig kändes det som dåligt utnyttjande av resurser. Jag har sett hur 

andra fritidshem har gjort lyckade besök på utflyktsmål, då de också har fått med sig något 

minne från museet. I deras fritidshem hänger deras arbeten uppe på väggen som påminner om 

besöket. Och det gör att barnen kan prata om det långt efter, tillsammans med andra årskullar. 

I bilen hem från skolan tänker jag på mitt extraarbete som guide på Tumba bruksmuseum. 

Museet är mindre och där brukar inte barnen springa runt så här mycket själv. De flesta går en 

guidad tur.  Maxantalet för en grupp som besöker Tumba bruksmuseum är 25 personer i och 

med att lokalerna är mindre. Det gör i sig att besöken går mycket lugnare till. Jag känner ett 

visst lugn när jag tänker på Tumba, då det här i dag bara blev så fel. Jag var inte bra som 

pedagog och inte bra som konflikthanterare heller. Att vi fick med oss alla barnen hem 

levande, kändes som den största bedriften. Det fanns inte utrymme för något mer.  

EN GUIDNING PÅ TUMBA BRUKSMUSEUM 

Jag står som guide och väntar in en skolklass som snart skall gå min visning på Tumba 

bruksmuseum. Den kyliga luften slår lätt mot min kind, men jag vill stå ute ändå och väntar 

på att möta min grupp som jag ser kommer gåendes på den vackra allén med träd som stått 

där i över tvåhundra år. Det är en vacker park som omger museet. Jag iakttar barnen när de 
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kommer närmare mig, och ett leende växer i mitt ansikte. Jag känner mig förväntansfull på 

vad som komma skall. Jag vinkar glatt till gruppen och några hälsar tillbaka. Jag ser längst 

bak att det är några som går lite långsammare. Det är en pojke med en röd jacka som inte 

verkar vara sugen på att komma fram till museet. En vuxen man går och hämtar honom och 

försöker få honom att ansluta till resten av gruppen. När de andra kommit fram så går mannen 

åt sidan med honom. Jag hälsar på läraren som genast går fram till mig och presenterar sig 

och sin klass för mig. Jag undrar vem den andra mannen är som pratar med pojken i de röda 

kläderna. Han hälsar på mig, men ser bekymrat tillbaka på killen. Vi går in genom den tunga 

glasdörren som leder in i huset som kallas för Röda magasinet. Ljudet av klaffstolar skramlar 

i rummet och skrapar mot trägolvet och alla sätter sig framför kypen, som är ett kar som man 

tillverkar papper i. Jag ställer mig bakom den och hälsar alla välkomna en gång till. Medan 

jag pratar ser jag att det saknas två personer, pojken i den röda jackan och mannen som 

pratade med honom. Jag blir lite osäker och frågar läraren som sitter snett bakom ifall vi skall 

vänta in fler, men hon förklarar lite försynt och besvärat att det är okey att jag fortsätter. En 

elev frågar varför får inte Jonathan vara med?
2
 Då svarar läraren, nej Danne tar väl hand om 

honom i dag också. Och det räcker tydligen som svar för resten av gruppen, eftersom de sitter 

lugnt och väntar på att jag ska börja tala. Jag som utbildar mig till fritidspedagog, tänker att 

Danne är säkert fritidspedagogen, om han inte är en elevassistent eller annan resurspersonal. 

Och jag får det bekräftat när jag småpratar med honom efter visningen att han är 

fritidspedagog. Kan aldrig fritidspedagogen ha en pedagogisk ledarroll, tänker jag efter 

samtalet med honom. Det här är ett klassiskt fall, fritidspedagogen är ute med den störande 

eleven. Han missar allt som jag berättar i det här huset. Hur skall fritidspedagogen kunna 

knyta an till det här besöket senare, när inte han har möjligheten att vara med? 

Jag står och hör hur min röst börjar prata, nästan lite mekaniskt börjar jag berätta om Tumba 

bruksmuseums historia. Framför mig har jag en grupp som snällt lyssnar på mig. De tittar 

utforskande på mig, tittar bort ibland. Jag ser hur mina händer rör sig och jag höjer rösten lite 

för att få med mig mina åskådare. Mitt hjärta dunkar, jag känner fortfarande att jag är lite 

nervös, trots att jag har gjort detta många gånger förut. Framför mig har jag kypen, ett kar 

som är fyllt med vatten och bomullsmassa. Det är min trygghet just nu, jag står bakom den 

och pratar vidare, jag lutar mina händer mot träkanten och fortsätter att berätta.  

                                                             
2 Alla namn som förekommer i texten är fingerade 
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Jag har lärt mig att det är viktigt att titta på alla när man pratar. Men vad är det de lär sig när 

jag står där och bara berättar? Jag tänker på skillnaden mellan utlärt och inlärt. Hur mycket av 

det jag berättar kommer de ihåg efteråt? Jag försöker att dramatisera med min röst, lägga 

tyngd på det som är riktigt spännande. Det kommer de säkert ihåg, till viss del. Här finns 

många spännande historier att berätta om. Och framför allt det som en fritidspedagog skulle 

kunna arbeta mer kring. När det är ungefär femton minuter kvar av min guidning ansluter till 

slut Jonathan och fritidspedagogen, som säger åt honom att skärpa sig och sedan lyssnar de på 

min avslutning. 

Efter min visning äter de sin matsäck i det första huset som vi var i, och efter det går de 

tillbaka till skolan och fritidshemmet. Enligt mig var fritidspedagogen den här dagen osynlig 

för resten av gruppen, är min reflektion i efterhand. Jag förstår att han spelar en viktig roll i att 

ha pojken lugn under besöket, det har säkert hänt något innan besöket på museet. Gruppen har 

varit och lyssnat på min historia om museet, men det finns ju så mycket mer man kan göra 

med gruppen än att bara gå en visning och äta matsäck.  

HÖSTGUIDNING 

Vad är fritidspedagogens egentliga roll under ett museibesök? Det är den fundering som jag 

går runt och bär på. Jag går in till intendenten på Tumba bruksmuseum och berättar att jag 

skall skriva en C-uppsats om fritidspedagogens möte med ett museum. Hon blir väldigt glad 

och intresserad. Intendenten säger också att det inte finns något utarbetat program för 

målgruppen 6-9 år och att hon är nyfiken på att höra vad jag kommer fram till. Museet arbetar 

med fritidshemmets grupper under loven och då brukar man ordna med aktiviteter som pyssel, 

som man kombinerar med en visning. Man kan till exempel få göra ett eget papper som man 

får måla eller så gör man någon form av papperspyssel. Men någon utarbetad 

lärarhandledning på hemsidan finns inte för målgruppen lågstadiet, utan de har sitt  fokus på 

mellanstadiet och äldre åldrar. Och det är det som finns tillgängligt på hemsidan året runt.  

Intendenten tipsar mig om den röda fina lärarguiden som ligger i en låda. Härligt tänker jag 

och känner hur jag blir inspirerad till att ta mig an detta häfte som heter Lärarguide inför 

besök med skolklasser på Stockholms museer.
3
 Perfekt, nu har jag lite tid att läsa i detta häfte 

innan min skolklass skall komma till min guidning. Jag går in till museets café och börjar 

bläddra i den. Sida efter sida läser jag om läraren, men var i texten finns fritidspedagogen 

                                                             
3 Maria Wiberg (2006) Lärarguide inför besök med skolklasser på Stockholms museer 
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undrar jag? Vi är utbildade personer som har kvalifikationer att göra något mer än att vara 

”rastvakter” under studiebesök. Men i denna lärarhandledning i min hand är vi inte med över 

huvudtaget, förutom på sidan sexton där en lärare får tips om att lösa problemet med för få 

medföljande vuxna. I första meningen står att föräldrar kan följa med besöket, och i andra 

meningen står att ”annan personal på skolan följer med exempelvis fritidspedagoger eller 

vaktmästare”.
4
 Detta lilla häfte är skrivet till hela grundskolan och författaren till denna text, 

som är en museipedagog på ett museum i Stockholm, verkar inte ha vetskapen att en 

fritidspedagog vanligtvis följer med på studiebesök. ”Syftet med projektet är att skapa 

förutsättningar för långsiktiga relationer, där varje enskild skola ser Stockholms museer som 

en självklar plattform för informellt lärande och museerna samtidigt får tillgång till ständigt 

aktuell kunskap om skolans utveckling. Visionen för Det andra klassrummet är att skapa en 

mötesplats där skola och museum kan mötas på lika villkor”
5
. Det talas här om aktuell 

kunskap, men det finns inget om fritidshemmet med här. Texten lyfter inte upp 

fritidspedagogen som en pedagog.  

Jag blir vansinnig inombords och fantiserar om att jag kommer att behöva möta denna 

okunskap i resten av mitt yrkesliv. Tänker bara på det jag hörde senaste gången jag var på 

högskolan då en utav mina studiekamrater på sin VFU skola hade varit med om att de fått ett 

argt brev från en förälder om att fritids skulle åka på en utflykt till ett museum. Fritidshemmet 

skall väl bara vara till för att rita och leka? Folk verkar inte ha någon aning om vad vi 

fritidspedagoger gör. 

Mina tankar avbryts när jag hör glada röster från barn i entrén. Nu har min grupp anlänt och 

snart skall jag guida dem.  

I de följande avsnitten i denna essä, återkommer jag till dessa exempel och dilemman. Nu 

följer ett avsnitt där jag diskuterar vad den nya läroplanen säger om mitt uppdrag som 

fritidspedagog, med reflektioner till studiebesök på museum. 

STYRDOKUMENTENS REDOGÖRELSE AV FRITIDSPEDAGOGENS UPPDRAG 

I texten Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem utgiven av Skolverket, regleras 

fritidspedagogens uppdrag på ett tydligt sätt. Styrdokumentet stadgar att fritidshemmet skall 

vara ett komplement till skolan både vad gäller innehåll och tid. I Lpo11 förklaras de nya 

kunskapsmålen som började gälla den första juli 2011. Dessa mål omfattar även 

                                                             
4 Maria Wiberg (2006) Lärarguide inför besök med skolklasser på Stockholms museer, s 16 
5Ibid, s 3 



12 
 

fritidshemmet. Men betoningen av lärandet förklaras på ett annat sätt, och tyngdpunkten är en 

annan än den i skolan. Exempelvis läggs större vikt vid lek och skapande än i skolan. Det 

läggs även större vikt på elevbestämmande. Eleverna skall ha större möjlighet att påverka det 

dagliga innehållet, vilket skiljer från skolans mer styrda aktiviteter. Eleven skall vara 

medskapare till den egna utvecklingen.
6
 I fritidshemmet är också kommunikationen mer 

påtaglig och mycket av verksamheten skall bygga på att man tillsammans med barnen 

bestämmer vad man skall göra och leka. Till skillnad mot skolans mer schemalagda, veckovis 

återkommande aktiviteter. Här ska man kunna förklara och resonera mer kring aktiviteterna 

utifrån barnens intressen och önskan. Barn skall också förstå sambanden mellan inflytande, 

medverkan och ansvar över de beslut som man fattar.
7
 Det hela främjar den demokratiska 

principen. 

Lärande är ett ord som nu skall vara implementerad i fritidshemmet. Men sättet som man lär 

sig på skiljer sig från skolan i form av att kunskaperna nu skall vara mer integrerade i leken. 

Fokus läggs mer på estetiska framställningar som musik, dans, bild och drama. Fysiska 

aktiviteter liksom, utflykter och studiebesök skall ingå i fritidshemmets agenda. Barnen skall 

få möjligheter att lära känna sin närmiljö och dess olika potential. Kultur och föreningsliv 

skall ingå också för att man skall väcka lust i barnen att eventuellt hitta sina egna intressen 

som tar över efter att de går hem från fritidshemmet.  

Fritidspedagogen skall skapa ett stöd för barns intellektuella, fysiska och sociala och 

emotionella utveckling.
8
 Socialisering och utveckling där sker i grupp. Fritidspedagogen kan 

med fördel vara en resurs som ansluter sig till skolans elevvårdsteam.  

Det lite friare klimatet i fritidshemmet, där man rör sig lite mer fritt än i klassrummet, så även 

under studiebesök, gör att man även har mer kontakt med varandra. Jämfört kanske med 

skolbänkar där man tränas i att sitta tyst och koncentrerat arbeta med sina uppgifter. 

Fritidshemmet skall arbeta mot att en ”vi känsla” skapas i gruppen för att skapa ett gott 

arbetsklimat för alla. Om pedagogen ständigt behöver rycka ut och lösa konflikter finns lite 

utrymme för att skapa förtroendefulla samtal,
9
 det är ett problem som tas upp i 

styrdokumentet Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, som 

gavs ut av Skolverket 2011. Jag känner mig träffad och reflekterar tillbaka på det som hände 

                                                             
6 Skolverket (2010)  Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, s 22-23 
7 Skolverket (2011)  Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 30 
8 Skolverket (2010)  Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, s 24 
9 Skolverket (2011)  Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 21 
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mig på Naturhistoriska riksmuseet, när läraren kommer fram till mig och insinuerar att jag 

inte gjort mitt jobb, när hon kommer med de tre killarna. Jag vet att konflikter är just det som 

vi måste ta hand om.Visst det ett stort problem i dag ute i fritidshemmen, och ett viktigt arbete 

att arbeta emot. Det blir dock svårt för mig att få en bra kontakt med gruppen, arbeta för ett 

bra gruppklimat och arbeta pedagogiskt med museets innehåll om jag enbart måste fokusera 

på konflikter som egentligen inte behöver vara där, utan finns bara för att man har planerat 

dagen fel. Läraren inser kanske själv i den stund hon lämnar över pojkarna till mig att dagen 

var felplanerad. Skolan har åkt i väg med en stor grupp som är svår att hantera, till ett 

museum som är så gigantiskt som Naturhistoriska. Jag vet fortfarande inte i dag vem det var 

som styrde upp riktlinjerna för besöket. Jag ser att lärarna på Tumba bruksmuseum låter 

fritidspedagogerna ta över lite mer av ansvaret över barnens beteende under besöket. Det gör 

de i exemplet med Jonathan, men det har jag även sett många andra gånger. Hur kommer det 

sig egentligen? Jag funderar för mig själv ifall det är så att vi fritidspedagoger är mer tränade i 

att disciplinera barn i det lite friare klimatet under studiebesöket. Är det därför som läraren på 

Naturhistoriska lämnar över ansvaret på mig?  

Fritidshemmet beskrivs i styrdokumentet i termer som en ”pedagogisk arena”. Man talar nu 

om pedagogik och lärande och om komplement till skolan. Barnen skall främjas i att vara 

nyfikna och att de skall få en lust att fördjupa sina kunskaper om sig själva och om sin 

omgivning.
10

 Uttrycket ”pedagogisk arena” som används i styrdokumentet syftar till hur 

kunskap och lärande skall vara i fokus. Fritidspedagoger skall nu ha den statusen att vi arbetar 

för att barnen skall lära sig något på fritidshemmet också. Och det ger fog för den upprördhet 

som jag upplever i mina dilemman, där fritidspedagogerna har bortsett från lärandeaspekten. 

De har i det avseendet backat och ställt sig lite i skymundan. Min kollega som är anställd på 

fritidshemmet som vi gör besöket på Naturhistoriska med, har inte arbetat med besöket 

någonting alls, och hon har inga ambitioner att heller göra det. Inte heller fritidspedagogen 

Danne på Tumba bruksmuseum gör något anspråk för att skapa någon dialog kring lärandet 

på museet. Jag undrar hur mycket de har fördjupat sig i läroplanen? Eller är det så att de inte 

har känt sig ansvariga för barns inlärning? Den kvinnliga läraren ser i alla fall att ansvaret på 

ordningen tillfaller mig, i och med att hon själv inte styr upp konflikten. Som vuxna är vi väl 

alla förebilder för barnen. Hur vi hanterar konflikter ger ju även barnen signaler för hur de 

själva skall agera i konfliktsituationer, som uppstår.  

                                                             
10 Skolverket (2010)   Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, s 23 



14 
 

Det finns flera aspekter av att vara förebild. Fritidspedagogen skall vara medveten om hur 

könsroller skapas i dag och hur stereotypa könsroller motverkas. Jämställdhet är ett ledord i 

skolan och i fritidshemmet. Skolverket understryker även vikten av att pedagogen själv 

reflekterar över sina egna fördomar och förhållningssätt vad gäller grundläggande värden i ett 

jämställdhetsarbete men också vad gäller synen på mångkultur. Fritidshemmet skall enligt 

läroplanen vara en plats där olikheter och mångfald ses som en resurs.
11

  

Här kan man även utnyttja det historiska perspektiv och spännvidd som finns på museer. Ofta 

är dessa fyllda med berättelser om både kvinnor och män, och hur dessa har fått leva utifrån 

samhällets rådande strukturer. Det man gör med barnen får ju alltid en annan tyngd i fall dessa 

bygger på verkliga händelser. Det är spännande att även se hur bilden av barnet har skiftat 

genom åren. Barnarbete var ingen ovanlig företeelse på Tumba Bruk för bara hundra år sedan. 

Och vad gäller interkultur finns det historiskt viktiga händelser som helt har fått sin betydelse 

av att folk har kommit hit ifrån andra länder. Dessa berättelser ryms inom museets väggar, 

och kan vara mycket bra material att tillgodogöra sig i undervisningen. Läroplanen talar om 

historia som ett sätt att förstå och förändra den värld som vi lever i dag.
12

 

Även i det estetiska kan man arbeta med frågor som rör interkultur och könsrollsmönster. Det 

gäller för fritidspedagogen att anpassa innehållet så att det är intressant för bägge könen och 

själv fungera som en förebild. Jag har till exempel märkt att flickor har blivit förvånade när 

jag har suttit ner med dem och börjat pyssla med rosa papper och pärlor. Det har jag gjort 

medvetet, för att visa och för att starta en diskussion om ämnet manligt och kvinnligt med 

barnen. Det finns i dag ett problem att många fritidspedagoger saknar rätt utbildning. 

Skolverket diskuterar det problemet och menar att det har medfört till att en del fritidshem har 

fungerat utan någon pedagogisk tanke, som det formuleras i Fritidshemmet en samtalsguide 

om uppdrag, kvalitet och utveckling.
 13

 Det skulle kanske kunna förklara att det finns en 

ambivalens inför fritidshemmets uppdrag exempelvis hos föräldrar. De kanske har sett det, 

eller trott sig ha sett en verksamhet som inte fungerar med en pedagogik tanke. För jag kan 

tänka mig att det kanske inte alltid är lätt för utomstående att se vilka lärdomar som lyfts upp, 

till exempel när jag sitter och pysslar etcetera, i och med att kunskapsinnehållet är så 

informellt till sin karaktär.  

                                                             
11 Skolverket (2010)  Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, s 23 
12 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, s 172 
13 Skolverket (2011)  Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 17 
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Det är lätt att tro att lek är bara lek och inget annat, men i leken finns mycket kunskaper och 

lärande inbakat inte minst om social och emotionell kompetens. Leken är också ett sätt att 

göra världen begriplig. Fantasin hjälper enligt forskning barn att lösa komplicerade faktorer 

och förenkla tankeprocessen.
14

 Det informella lärandet finns i leken både vad gäller styrd och 

fri lek. I den fria leken förskjuts ansvaret till barnen själva och är också ett sätt för pedagoger 

att hantera stora barngrupper.
15

 Leken går mycket väl att också kombinera med mer 

organiserad verksamhet. Jag tycker också att lekar är väldigt roliga att ha i fritidshemmet, det 

är verkligen ett lustbaserat lärande som brukar locka till mycket skratt, och det är ju enligt min 

mening allra bäst, när kunskapsinlärning är något roligt. 

I läroplanens mål, finns mycket som jag lätt kan anknyta till ett museum vad gäller aspekten 

av lärande. Under momentet bild står det att läsa; att man skall arbeta med bildanalys i skola 

och fritidshem. Under kunskapsmål för årskurs 1-3 står det att man skall analysera ”Historiska 

och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten 

och konstbilder”.
16

 Museer är ofta väldigt bra på att illustrera med historiska bilder och ofta 

även konstbilder. Och dessa kan man med lätthet tillgodogöra sig i arbetet med barnen. 

Fritidspedagogen skall arbeta med bilder i fritidshemmet, för att barnen skall lära sig om olika 

kulturer både historiskt och i nutid. Samt att lära sig att diskutera och kritiskt granska 

bildbudskap.
 17

 När jag guidar på museet, arbetar jag mycket med fotografier som finns där i 

utställningen. Det tycker jag gör berättelserna mer levande och gripbara på ett sätt. Det 

underlättar resan som man gör i fantasin till historia. Många tankar och frågor väcks i 

beskådandet av fotografier. Bildanalys är väldigt roligt att göra tillsammans med barnen kan 

jag tänka mig, då de ibland har ett annat sätt att se på saker och ting i jämförelse med oss 

vuxna. 

Under kunskapsmålen för historia beskriver läroplanen att undervisningen skall stimulera 

elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
18

 Vidare redogörs att årskurs 

1-3 skall arbeta med hemortens historia och med; ”Vad närområdets platser, byggnader och 

vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 

                                                             
14 Skolverket (2011) Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 25 
15Ibid, s 26 
16 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, s 21 
17Ibid, s 20-21 
18Ibid, s 172 
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perioder.”
19

 Eleven skall undersöka hemorten och göra enkla jämförelser mellan livet förr och 

nu utifrån människors berättelser och olika beskrivningar.
20

 

Vidare redogör Skolverkets text att det man lär sig i fritidshemmet är estetiska och tekniska 

kompetenser. Och det är där som vi fritidspedagoger kan briljera med våra expertkunskaper 

inom estetiska läroprocesser. Fritidshemmets lärande har även en större betoning på praktik, 

vilken är en viktig ingrediens. Min utbildning på Södertörns högskola har betonat de estetiska 

läroprocesserna mycket. Det är något som jag ser fram emot att arbeta med både inom 

fritidshemmet och när vi är ute på studieutflykt tillsammans med barnen. Drama i sig är en 

konstnärlig och pedagogisk arbetsform där man arbetar i grupp, och använder sig av lekar och 

andra övningar för att stimulera och utveckla kommunikation mellan människor.
21

 Drama är 

ett sätt som jag tror skulle kunna komplettera till exempel en visning på ett museum. Jag 

skulle vilja arbeta med sanna berättelser från museet, som man på så sätt levandegör med 

barnen. Tumba bruksmuseets hemsida har en sida för skolan, där man har lagt upp mycket 

material och bilder om barnen på bruket.
22

 Man skulle kunna lägga upp ett arbete, där man 

spelar upp korta små scener i anslutning till området, för att få den rätta känslan. Till exempel 

finns Tumbas gamla brandstation där, i dag tillhör den utställningen på museet. I museets 

utställning finns även en skolsal, som man skulle kunna använda som en scen. Kanske skulle 

man även kunna leta fram gamla ord och uttryck och låta barnen laborera lite med språket, när 

de agerar. 

Ett arbete med drama skulle man också kunna komplettera med till exempel musik. 

Läroplanen beskriver musik som ett estetiskt ämne som används i en rad skilda sammanhang. 

Den är en viktig del i människors sociala gemenskap och påverkar vår identitetsutveckling. I 

dag möts musik från många olika kulturer och epoker.
23

 Musik har sett olika ut, under olika 

historiska tider, men här ryms även en klassaspekt. Om man till exempel arbetar med en viss 

tidsepok skulle det vara givande att knyta an det till musiken som man arbetade med då. Till 

exempel en historisk period, eller en annan kultur eller språk. Det går enligt mig att arbeta 

mycket kreativt med musik, och det går ju att få in mycket kunskaper i det. Tänk att ha 

dansstopp med 1700-talssmusik. Något som absolut går att göra på fritidshemmet. Dans får 

man inte glömma bort, när det gäller de estetiska ämnena.  

                                                             
19 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, s 173 
20 Ibid, s 177 
21 Viveka Rasmusson, Bodil Erberth(2008)  Undervisa i pedagogiskt drama, s 28 
22 Http;www.tumbabruksmuseum.se 
23 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, s 100 
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Fritidspedagoger skall ta tillvara vardagliga situationer och lyfta upp lärandet. Det 

pedagogiska skall integreras in i olika aspekter av fritidshemmet och under studiebesök. Här 

lyfts även aspekten upp att lärandet skall knyta an till omvärlden. ”Alla som arbetar i skolan 

ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”.
24

 Jag upplever det 

som att museer ibland är en outnyttjad resurs i sig i samhället, och då tänker jag till exempel 

på besökarantal. Visst besöker skolor och fritidshem museer, men upplägget där går ju att 

använda till så mycket mer. Här finns som sagt interkultur, bilder, manliga och kvinnliga 

perspektiv, etcetera det är bara att plocka och använda sig utav det i undervisningen.  

För att ett lärande aktivt skall ske handlar det om att fritidshemmet har medvetna pedagoger 

som de beskrivs i texten om Fritidshemmet. En medveten pedagog arbetar aktivt för att 

barnen skall lära sig något. Och kanske var det så att den förälder som i mitt dilemma 

ifrågasatte varför fritidshemmet skulle göra ett besök till ett museum, hade erfarenheter av ett 

fritidshem som kanske inte så tydligt arbetade med lärande, och därför inte såg någon vits 

med ett besök. Kanske hade inte pedagogiken så stor plats på just det fritidshemmet. 

Men det räcker inte med att ha utbildad personal, det behövs även goda förutsättningar för att 

fritidspedagoger skall kunna genomföra sina aktiviteter i form av goda lokaler, resurser, 

lagom stora barngrupper och att fritidspedagogerna inte lånas ut till skolan för mycket. Tyvärr 

finns indikationer på att fritidshemmet har marginaliserats både resurs och 

planeringsmässigt.
25

 Jag nickar igenkännande när jag läser om detta. Fritidsgrupper har inte 

heller haft samma ekonomiska möjligheter i det avseendet att åka på skolutflykter etcetera 

som skolan haft, är mina egna upplevelser. Vi är marginaliserade vad gäller det.  Jag som 

fritidspedagog är också den som får hjälpa till i skolan när resurserna tryter, men jag har 

aldrig varit med om att en lärare har gått till fritidshemmet när det har saknats personal där. 

Fritidspedagogen skall erbjuda fritidsaktiviteter som på skilda sätt anknyter till den nya 

läroplanen som kommit ut i år, läser jag i texten klart och tydligt. Fritidshemmet skall stärka 

arbetet och det kunskapsinnehåll som den tar upp.
26

 I och med att formuleringen ”stimulera 

elevers utveckling och lärande”
27

 nu finns med i skollagen innebär det i klarspråk att 

fritidshemmets uppdrag nu har stärkts. Tidigare uttrycktes det att fritidshemmet enbart skulle 

                                                             
24 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, s 17 
25 Skolverket (2011)  Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 4 
26Ibid, s 13 
27Ibid, s 16 
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fungera som ett stöd.
28

 Pedagogen har nu ett större ansvar i att påverka elevernas lust till 

lärande. I dag är den allmänna föreställningen att lärande sker i andra miljöer än bara bakom 

skolbänken. Fritidshemmet innefattas i det. Det står här klart och tydligt vad som nu skall 

gälla. Min förhoppning är att arbeta mycket pedagogiskt tillsammans med barnen och dra 

nytta av de lärdomar och det stoff som museer i dag kan erbjuda. För mig är det en gåta att 

lärarhandledningen inte alls inkluderar fritidspedagogen i sitt material. Min förhoppning är 

även att de lärarhandledningar som museer använder sig av kompletteras till att även 

inkludera fritidspedagogen och vårt pedagogiska uppdrag. Och att det i sin tur leder till att det 

blir ett större samarbete mellan lärare och oss fritidspedagoger på ett studiebesök, så att 

kontakten kan bli bättre än den som jag hade på Naturhistoriska riksmuseet, är min reflektion. 

Vi arbetar ju trots allt mot samma mål, och jag är resurs som finns till hands, för att på ett 

brett sätt arbeta för att barnen når kunskapsmålen. 

Man kan sammanfatta att fritidspedagogens uppdrag enligt styrdokumenten är att vara; 

Förebilden i ett interkulturellt arbete och jämställdhetsarbete. Lekledaren; hälsoförespråkare. 

De estetiska läroprocessernas läromästare; pysslaren, skaparen, musikpedagogen, dansläraren, 

dramapedagogen och filosofen. De socioemotionella färdigheternas specialister. Den som ger 

barnen ansvar och känsla av delaktighet. Den medvetna pedagogen i den praktiskt lagda 

läromiljön. Den som även låter barnen få lugn och ro till reflektion. I mina dilemman kändes 

fritidspedagogens roll väldigt snäv, om man jämför med den rika bild som nu växer fram 

utifrån läroplanen och styrdokumenten, när jag läser dessa. Och den rika bilden bekräftar även 

min utbildning, och de kurser som jag har läst.  

I det dilemma som jag beskriver i inledningen i denna essä är aspekten som konflikhanterare 

tillskriven fritidspedagogen då han tar hand om Jonathan. Och när jag är med eleverna på 

Naturhistoriska riksmuseet så är jag och den andra fritidspedagogen med och ser till att 

barnen sköter sig, punkt. Vi fritidspedagoger har inte förberett något ämnesdidaktiskt med 

barnen inför besöket, så aspekten av lärande som Lpo hänvisar till är helt frånvarande. Jag 

kände mig förvirrad under besöket och jag hade inte tid att läsa montrar, för att känna mig 

mer insatt i ämnet. Konflikterna haglade över varandra. Och inte blev det bättre av att det var 

så otroligt många barn med på besöket. Med en mindre grupp hade säkerligen situationen 

varit mer kontrollbar. Styrdokumenten talar om aspekten av elevvård och omsorg. 

Fritidspedagogen skall kombinera omsorg och lärande.  

                                                             
28 Skolverket (2011)  Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s 16 



19 
 

Det uppstår konflikter och det skall fritidspedagogen vara förberedd på. Det latinska ordet för 

konlikt är conflictus som betyder sammanstötning. Konflikter är komplicerade och kan 

studeras ur många olika nivåer - individ, grupp, organisations och samhällsnivå. Man kan 

även diskutera konflikter inom människor och mellan människor. Konflikter har ofta flera 

bottnar och handlar ofta om andra saker än det man först kan tro. Det finns även en öppen och 

dold dimension i samtliga konflikter.
29

Att på så vis tala om konflikthanterare som något 

enkelt eller något mindre viktigt, vore inget annat än ett hån. En fritidspedagog som gör en 

konfliktanalys har i sig ett stort åtagande. Och det är inte lätt att då ge fritidspedagogen andra 

”roller”. Men hur kan man planera ett studiebesök så, att man undviker den mängd konflikter 

som uppstod under utflykten till Naturhistoriska riksmuseet. Konflikter är emellertid en 

förutsättning för liv och alltså inte i sig något negativt, enligt Karin Utas Carlsson.
30

 Istället 

skall man se dem som möjligheter till utveckling.  

Jag vill under skrivandets stund fördjupa mig mer i hur man gör studiebesöket mer lärorikt 

och pedagogiskt, eftersom det ingår i vårt uppdrag. Och om det i sig kan hjälpa till att minska 

konflikterna och ge mig mer tid för andra uppgifter?  

DET FRITIDSPEDAGOGISKA ARBETET UNDER ETT STUDIEBESÖK 

I skrivandets stund fastnar jag vid formuleringen som beskrivs i läroplanen att fritidshemmet 

skall vara en ”pedagogisk arena” och en förlängning av skolan både vad gäller tid och 

innehåll. Det är alltså meningen att jag skall lära barnen olika saker i fritidshemmet. Min 

utflykt till Naturhistoriska museet kantades av kaos och jag tycker inte att jag lärde barnen 

något i det sammanhanget. Upplägget för besöket var inte bra utifrån mina premisser och inte 

utifrån barnens heller. Jag vill utforska mer om hur man gör studiebesöket mer pedagogiskt 

och hur jag då kan vara mer av en resurs för hela besöket. I boken När och hur lär sig elever, 

talar Gerd Arfwedson om just barns inlärning. 

Enligt läroplanen så är det pedagogiska klimatet på fritidshemmet informellt i sin karaktär. 

Och just formell och informell kunskap är något som Arfwedson tar upp i sin bok. Formell 

kunskap beskriver hon på följande sätt; ”Formell kunskap kan beskrivas som social produkt, 

välorganiserad och med stor genomslagskraft. Den är inte heller statisk till sin natur utan 

förändras genom fortgående forskningsinsatser på ett tämligen välordnat, regelmässigt och 

                                                             
29 Lars Svedberg  (2000) Gruppsykologi, Om grupper, organisationer och ledarskap, s 171 
30 Karin Utas Carlsson (2005) Lära leva samman, s 50 
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kontrollerat sätt”.
31

 En annan benämning som finns för formell kunskap är ”instructed 

knowledge”
32

 och är något skolans undervisning i dag bygger på.  Om man fritt översätter det 

så betyder det instruerad kunskap. Läroplanen tar upp en mall som sedan skall användas av 

lärarna ute i skolorna. Teoretikern Piaget talar om att det är kunskaper som framprovoceras.
33

  

Men hur är då den informella kunskapen som fritidshemmet och jag skall arbeta efter?  Gerd 

Arfwedson beskriver den som helt annorlunda den formella. ”Den representerar en individs 

ofta kreativa ansträngningar att konstruera mening ur och från vardagliga erfarenheter. Ibland 

går den därför under benämningen ”constructed knowledge”.
34

 Den är då mer fri i sin natur 

och inte lika regelstyrd och utstuderad i sin utformning. I den formella kunskapen arbetar man 

till exempel med matematik utifrån böcker. Boken vägleder barnen till kunskap och det är 

läraren som undervisar. Den formella och informella lär ut samma innehåll, men med olika 

vägar. Matematik kan läras ut även informellt. I det informella så är barnen mer aktiva i själva 

konstruerandet av kunskap. Som styrdokumenten instruerar, ska barnen ta eget ansvar och 

själv få välja vad de vill ägna sig åt i fritidshemmet. I fritidshemmet finns ju alltid olika rum 

som barnen rör sig i. En del barn pysslar, andra är ute och spelar fotboll och några är inne och 

läser böcker. Informell kunskap är också den kunskap som barnen har med sig i sitt ”bagage” 

till skolan, det som de har lärt sig hemma eller via kompisar, samhället etcetera. Som 

styrdokumenten tar upp så handlar det om att ta tillvara barns egna erfarenheter och 

kunskaper som de har. Barnen använder sedan den kunskapen för att lära varandra. Ett barn 

kanske lär en annan hur man gör fina inlägg i fotboll. Andra synonymer för informell är; 

ledig, otvungen, fri, okonventionell och inofficiell. I den nya läroplanen, finns tydligt 

beskrivna kunskapsmål, och dessa skall man arbeta utefter, även i fritidshemmet. Innebär det 

då att även den formella kunskapen börjar söka sig sig in till fritidshemmet? 

Skolan präglas av det formella lärandet och har en mer informationsöverförande funktion. 

Men i fritidshemmet är tyngdpunkten på lärandet en annan. Här är sociala kontakter med 

varandra lärande i sig. Och fritidspedagogen skall medvetet arbeta för att höja barnens 

socioemotionella intelligenser. Samtalet är ett verktyg som fritidspedagogen skall använda sig 

av, i aspekten av lärande. Det är bra att barn verkligen får ta plats och få ställa frågor, 

diskutera och samtala med varandra, om exempelvis på ett studiebesök till ett museum. Det är 

något som jag verkligen ville göra tillsammans med barnen på Naturhistoriska museet. I mina 

                                                             
31Gerd Arfwedson (2004) Hur och när lär sig elever? s 55 
32 Ibid, s 55 
33 Ibid, s 55 
34 Ibid, s 56 
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mentala förberedelser inför besöket såg jag mig själv gå runt tillsammans med barnen och titta 

på de olika föremålen och bilder som fanns där och ta mig tid att prata med barnen om deras 

tankar och föreställningar. Men den bilden krasades, när horden av barn som jag var där med 

släpptes helt fria med det så kallade ”startskottet”, och min uppgift blev att försöka hålla 

ordning på havet av barn, som spreds till strida strömmar som flöt över museets 

utställningssalar. 

Även om jag sprang runt och utställningen hamnade i periferin för mig, fanns det barn som 

stod vid montrar och läste och begrundade. Och de som gjorde det, kan ju efteråt även 

beskriva sina intryck även för de barn som kanske i stundens hetta valde att bara leka och 

stoja. Att bara samla barnen efter ett studiebesök i fritidshemmet för en genomgång av deras 

upplevelser är lärande i sig, och något som jag kommer att vilja göra med mina elever. Det är 

alltid skillnader i vad barnen kommer ihåg och olikheter i vad barnen hann titta på. Alla väljer 

olika saker att fokusera på och då kan dialogen hjälpa dem att förstå vad det var de såg. Det är 

ju absolut bäst när barnen får möjlighet att lära varandra. Och då ger man även barnen verktyg 

till eftertanke och reflektion.  

Arfwedson skriver; att få elever att skriva om innehåll, liksom att engagera dem i en dialog, 

där de tvingas förklara och försvara sina ståndpunkter, ökar kunskapstillgängligheten. 

Eleverna kan i sådana situationer inte komma undan en medveten reflektion över vad de vet 

om olika ämnen. En sådan metodik tjänar som en maning till eleverna att omarbeta sina idéer 

om vad de vet om olika ämnen.
35

 Eftersom vi talar om lågstadiebarn tror jag att diskussioner 

är det som skulle passa fritidshemmet bra, skrivande kan också vara lämpligt för de lite äldre 

barnen. Innehållet och formen för det man arbetar med måste ju i alla lägen vara 

åldersadekvat. Kanske skulle man även kunna samla gruppen på museet och ha dialoger där 

för att knyta an till innehållet där. 

Upplägget för studiebesöket på Naturhistoriska riksmuseet var helt fritt, barnen hade ingen 

uppgift. De gick eller sprang runt och tittade på montrar och föremål, samtidigt som de lekte 

eller bråkade med varandra. Roger Ellmin som skrivit boken Konflikthantering – den andra 

baskunskapen säger i sin text att otillräcklig information är en vanlig orsak till konflikter.
36

 

Jag frågar mig själv ifall det hade blivit ett lugnare besök ifall barnen hade haft en mer 

uppgiftsorienterad agenda och informationen hade varit mer tydlig. Jag kände att barnen var 

konfunderade, några barn kom fram till mig och frågade om de fick gå hem och andra kom till 

                                                             
35Gerd Arfwedson (2004) Hur och när lär sig elever? s 120 
36 Roger Ellmin (2008) Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen, s 154 
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mig och frågade ifall jag hade sett deras kompisar. Det fria utrymmet tycker jag skapade en 

förvirring hos barnen, de visste inte riktigt vad de skulle göra, eller vart de skulle gå. Roger 

Ellmin säger i sin text att utformandet av arbetsinnehåll för elever är viktigt i arbetet mot 

konflikter. Elever utnyttjar sina resurser som bäst om de arbetar mot mål som enligt dem 

själva är meningsfulla. Mål som är satta för lågt eller högt leder till över- eller 

understimulering. Elever behöver utmaningar i skolarbetet.
37

 

När vi åkte till Naturhistoriska var det några barn på bussen som frågade mig om varför vi 

skulle åka dit. För att få motiverade elever, gäller det för oss pedagoger att förklara syftet med 

det pedagogiska innehållet i fritidshemmet och skolan. Och tydligen föräldrar också, och då 

tänker jag på den förälder som ifrågasatte syftet med att fritidshemmet gjorde ett besök till ett 

museum. Och om man inte har föräldrarnas stöd, hur skall man då ha barnens? Det stora 

syftet är också för fritidshemmen i dag att hävda sig och motivera nu att man arbetar med en 

pedagogisk tanke, och att man har medvetna pedagoger. Den informella kunskapen är väldigt 

rik och lärande sker inte endast i ett klassrum i dag. Men då är det en fördel att man agerar på 

ett annat sätt än nu när vi besökte Naturhistoriska. Fritidshemmet bör ju också visa föräldrarna 

att man har gjort något kreativt och inspirerande under ett besök. Mer än att lösa bråk. 

Styrdokumenten menar att det finns fritidshem som fungerar utan pedagogisk tanke, och det 

är ju en beskrivning som passade vårt besök på Naturhistoriska väldigt väl.  

Det verkar ju finnas ett ifrågasättande kring att fritidspedagogen skall lära barn, som jag visar 

i mina dilemman. Lärarhandledningen för Stockholms museer, inkluderade inte alls 

fritidspedagogen i sitt material, mer än att vi var bra för att ta med till museer i form av ”andra 

vuxna”. En skräddarsydd lärarhandledning bör ju även finnas för fritidshemmet, nu när det är 

så att lärandet i skolan skiljer sig med lärandet i fritidshemmet. Det ligger en annan betoning 

på kunskap och den sker på ett mer informellt sätt. En sådan lärarhandledning är i så fall mer 

klippt och skuren utifrån oss fritidspedagoger och med andra ord mer inriktad på estetiska 

läroprocesser, lek, socioemotionell utveckling, praktiskt arbete och informellt lärande, utifrån 

vårt uppdrag enligt Skolverket. På så vis blir det ju mer legitimt att även fritidspedagoger har 

en egen agenda under ett studiebesök. Och det gör att besöket får ett större syfte och ett mål 

och det i sig skapar mindre konflikter. Och är materialet anpassat utifrån F-3 så innebär det 

också enligt Roger Ellmin att mindre konflikter kommer att ske, då arbetet är mer format för 

den åldersgruppen, så att man undviker under och överstimulering etcetera. 

                                                             
37 Roger Ellmin (2008) Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen, s 149 
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Om inte fritidspedagogen finns nämnd i museernas skolprogram är det ju som att vi är 

osynliga i det pedagogiska materialet. Hur kan man då rättfärdiga det didaktiska arbetet som 

även kan bidra till ett större lugn under själva besöket? Vårt arbete måste ju vara synligt 

någonstans så att även museipedagoger, lärare, föräldrar kan ta del av vad det är vi arbetar 

med. I lärarhandledningen för museibesök i Stockholm, är vi ju likställda med vaktmästare. 

Då kan museerna och lärarna inte heller förvänta sig att vi ska göra något annat än att vara 

ordningsvakter. Och det är ju en lärare som skäller ut mig för att jag inte har ordning på 

barnen. 

Gerd Arfwedson talar om vikten av att barnen förstår ett samband, samt att meningsfull 

inlärning sker först när nya kunskaper bilds samman eller integreras med tidigare kunskaper. 

Att man bygger broar mellan olika kunskaper.
38

 Och jag tolkar in att även en samverkan 

mellan skola och fritidshem ur det avseendet är gynnsam, något som även tillstyrks av 

läroplanen. 

Besöket till Naturhistoriska riksmuseet hade nog gynnats mycket ifall det hade funnits en 

större samverkan mellan lärarna och oss fritidspedagoger. I det avseendet att 

kunskapsinnehållet på besöket hade varit mer breddat och vi pedagoger både lärare och 

fritidspedagoger hade varit mer synkade, nu kändes det som att lärarna var för sig och vi var 

för oss själva. När man ser det ur konflikthanteringssynpunkt menar Roger Ellmin att många 

konflikter skapas genom skolans sätt att organisera olika aktiviteter. Om aktiviteterna inte 

samordnas, upplevs de som oförenliga.
39

 Ur det perspektivet var det ett dåligt upplägg att så 

många klasser åkte samtidigt på den här utflykten.  

Lärarna hade arbetat med forntiden inför besöket på Naturhistoriska, men vi fritidspedagoger 

var inte införlivade i det arbetet. Deras undervisning fick en länk till museiutställningen där. 

Jag kan tänka mig att det klickade till i barnen när de fick se de stora dinosaurierna som de 

tidigare endast hade läst om i böckerna eller tittat på bilderna. Och om även fritidshemmet 

hade arbetat med det på något sätt, hade vi också kunnat länka samman kunskaperna. Ett sätt 

för fritidshemmet att komplettera skolan är ju utifrån de estetiska läroprocesserna. Det finns 

självklart många fritidshem som redan i dag samarbetar med skolan och jobbar aktivt med 

studiebesök. 

                                                             
38 Gerd Arfwedson (2004) Hur och när lär sig elever? S 108 
39Roger Ellmin (2008) Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen, s 149 
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Utflykter har jag märkt används som ett belöningssystem av lärarna för att man har varit 

duktig i klassrummet. Det talas ju bara att man skall ha roligt på utflykter och att man lär sig 

något när man har roligt. Men det ställs inte alltid några krav på att man skall lära sig något. 

Jag har försökt förstå vad det var som gick fel under studiebesöket på Naturhistoriska, och 

diskuterat viktiga ståndpunkter för barns inlärning. När jag läser vidare i boken 

Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen, läser jag följande stycke som jag tycker 

sätter huvudet på spiken vad gäller mitt dilemma. ”En undervisning med allt för lös struktur 

kan skapa många konfliktsituationer. Saknas tydliga förväntningar och mål för vad som skall 

göras kan elever bli osäkra på vad syftet är och vad som förväntas av dem. Blir det stort 

utrymme för ”gissa” och själv ”välja” kan elever lätt bli frustrerade och hamna i konflikt med 

varandra eller med läraren”.
40

 Det är ju precis det här som händer under besöket på museet.  

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

När man går in på Naturhistoriska riksmuseets hemsida för att titta på deras pedagogiska 

program, tar det inte många sekunder att se att det program som finns där 

är helt och hållet tillägnat lärarna och skolklassen. Fritidspedagogen och fritidshemmet finns 

inte nämnt någonstans. Däremot finns ett fylligt material som en lärare kan frossa i. 

Ord som används för att illustrera mitt exempel är; lärarbrev, fortbildning för lärare, tips till 

lärare, för skolor och lärarhandledning.
41

 Mitt arbete som fritidspedagog är att arbeta som en 

förlängning till skolan och som ett komplement till det lärarna gör. Planeringstid är enligt 

mina erfarenheter en bristvara och då kan det vara ett stöd att museerna själva har lagt upp 

strukturer som de har kunnat testa fram, som något som fungerar under museiutflykten. Det 

anpassade innehållet som är skräddarsytt för fritidshemmet kan då hjälpa till att ge oss 

fritidspedagoger verktyg att införliva läroplanens mål om lärandet. Anledningen att jag har 

valt att fokusera på museet, är av den anledningen att det är ett forum där jag själv känner mig 

hemma och som jag även ser konkreta möjligheter i. Tumba bruksmuseum där jag arbetar 

extra har ju arbetat fram ett material som passar fritidshemmet under höstlov och sportlov, så 

möjligheter finns. Jag tror även mycket på att museer kan vara en rolig miljö som man kan 

använda sig av för att nå kursplanens mål. Jag arbetar som guide och ser hur en guidning lätt 

skulle kunna kombineras med mycket annat. Men jag sitter inne med mycket kunskaper som 

jag har införskaffat just för att jag arbetar där och har lärt mig materialet där. Jag skulle med 

lätthet kunna ta fram ett roligt pedagogiskt program som passar fritidshemmet. Något som då 
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innefattar estetiska läroprocesser till exempel drama. Men det är för att jag har erfarenheter 

därifrån. Skulle jag däremot besöka ett annat museum så har jag ju inte samma möjligheter 

utan måste lära mig materialet som finns där, och då skulle det ju underlätta mitt arbete om 

jag fick något mer färdigt. Jag menar, finns det en lärarhandledning, borde det väl lämpligen 

finnas något för fritidspedagoger också?  

 

Läroplanen är bra på att komma med nya mål och riktlinjer, men att sedan införliva dem i 

verkligheten är nog en annan sak. Det kräver ju även i så fall att vi fritidspedagoger får 

utrymme och tid för att planera våra aktiviteter och ha resurser och goda lokaler för att 

genomföra våra idéer. Sen är frågan om hur det ser ut i verklighetens gråa vardag. Regeringen 

vill mycket, men får man även resurserna för det? Och har man samhällets, omgivande 

pedagogernas stöd? 

  

Jag har dock känslan av att det här med lärandet har lämnats mycket i lärarnas händer, av 

museerna men även av föräldrar i viss mån. Det har stått att vi skall fungera som ett stöd, och 

det är ju just det fritidspedagogerna har gjort på studiebesöken, varit ett stöd. Men som jag vill 

arbeta vill jag känna att jag själv kan styra i aktiviteterna där också. Jag vet med säkerhet att 

det finns fritidshem som arbetar mycket kreativt med besök på museer både före, under och 

efter. Om Danne arbetade något med besöket efter Tumba bruksmuseum vet jag ingenting 

om.  I mitt dilemma valde vi dock inte att göra det på Naturhistoriska riksmuseet tillsammans 

med den stora grupp som vi var där med. Mina erfarenheter och det jag har lärt mig 

i skrivandets stund är att när man väljer att lägga upp något helt fritt, så skapas mer konflikter 

också, och det i sig kanske gör att själva charmen att besöka museer minskar. Jag måste 

erkänna att jag inte var direkt sugen på att planera in nästa studiebesök efter Naturhistoriska, 

snarare bävade jag inför det. Och det var ju också det som gav mig ett driv till att vända på det 

hela till något mer positivt, inte minst för min egen del som pedagog. Mina egna 

erfarenheter från Tumba Bruksmuseum var lite av en ögonöppnare till vilka möjligheter som 

faktiskt finns för fritidshemmets grupper. Den stora skillnaden i Lpo11 är att fritishemmets 

uppdrag nu har stärkts. Från att tidigare varit ett stöd till att nu vara ett komplement. 

Fritidspedagogerna som är verksamma i mina dilemman och min egen roll, var just att verka 

som stöd för lärarna. 

Det är med bakgrund mot att det lärandet som fritidshemmet skall ägna sig åt skiljer sig från 

den i skolan, som jag har diskuterat och reflekterat över vilka resurser fritidspedagoger kan 
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vara i mötet med ett museum. Och hur man kan få till det pedagogiskt, trots dåligt utvecklad 

medvetenhet hos en del lärare, föräldrar och museer.  

Skolan har en mer formell syn på lärande medan vi i fritidshemmet har mer informell 

lärandebetoning med mycket praktisk utformning. I leken är det tänkt att vi skall baka in 

kunskaper och det finns flera möjligheter att använda sig av. I leken går det att integrera 

mycket. Här tänker jag exempelvis att man kan arbeta med estetiska läroprocesser, stereotypa 

könsrollsmönster, interkultur, matematik, historia och så mycket mer.  

Lärande skall ske i fritidshemmet men det får inte ske på omsorgens bekostnad. Det är 

självklart att konflikterna går först. Och inte heller är det sagt att ingen lärdom finns i 

konflikterna. De är helt enkelt inte oundvikliga. Men som jag har lärt mig så kan man 

försöka att minimera att dessa uppkommer genom att även ha aktiviteter för barnen. 

Upplägget på Naturhistoriska museet var alldeles för fritt, och ledde till att det inte fanns 

utrymme för någonting annat än att man skulle hålla reda på barnen och att museet var helt 

efter att vi gick hem. Jag som arbetar på ett museum, vet att det går att göra mer än så. Men 

vet alla fritidspedagoger det? En sak är då klar och det är att Naturhistoriska museets hemsida 

inte har några ambitioner att hjälpa dig på traven i så fall.  

Fritidspedagogens uppdrag enligt styrdokumenten är att vara en förebild för barnen och den 

som aktivt arbetar för jämställdhet och med interkulturella perspektiv i åtanke. Den som 

ordnar med olika lekar för barnen, där man integrerar olika aspekter av lärande. Den som ger 

barnen olika verktyg i att lära sig estetiska läroprocesser i form av dans, musik, bild och 

drama. Fritidspedagogens uppdrag är att med omsorg arbeta för att bidra till att utveckla barns 

socioemotionella intelligens och för att en ”vi-känsla” skapas i gruppen. Barnen skall ges 

möjligheter att på olika sätt ta ansvar och känna delaktighet i de aktiviteter som fritidshemmet 

innefattas av. Jag skall vara medveten om min roll som pedagog, och som den som skall lära 

barnen i den mer praktiskt lagda informella läromiljön. Man lär sig mycket i leken. Man lär 

sig även mycket i konflikter, men det finns mer för fritidspedagogen att göra än så, när vi 

ansvarar för barns inlärning, vilket läroplanen reglerar oss att göra. Den rika bild som växer 

fram är den bild som stämmer överens med min utbildning och som ger mig lust att arbeta 

aktivt i fritidshemmet. 

I min dröm sker ett studiebesök på mitt framtida fritidshem på följande vis till Tumba 

Bruksmuseum. Museet har betoning på papprets historia och är ett bruk som grundades år 

1755. Man har sedan dess tillverkat Sveriges sedelpapper där. Sedan 1970 har man även 
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tryckt alla våra sedlar där. Det är ett bruk med mycket gamla anor.  Föräldrarna är helt med på 

noterna, när jag informerar dem om att vi skall göra ett studiebesök till museet. Jag berättar att 

vi förutom att gå en visning där även kommer att pyssla och göra olika lekar. Föräldrarna är 

förväntansfulla och de är nyfikna på den kommande utställningen som vi ska ha på 

fritidshemmet med deras pyssel som de gör där. 

Jag arbetar fram ett material tillsammans med den andra fritidspedagogen inför besöket, som 

kompletterar den visning som vi ska gå. Barnen har fått förbereda frågor till guiden. 

Visningen är bara på 45 minuter för att den skall passa barnen bra. Jag har också planerat att 

göra två besök med barnen, för att låta det pyssel som vi gör första dagen bli klart och torka 

ordentligt. Museet har ett bra material som de arbetat fram för att passa mina barn. Vi ordnar 

med skattjakt och spårlajv och det finns utklädningsmaterial där som barnen kan låna för att få 

den rätta känslan. Vi kommer även att ha roliga lekar där som har lite inbakade fakta om 

barnen på bruket. Det uppstår konflikter under besöket men vi hjälps åt både lärare och 

fritidspedagoger att lösa dem. Barnen är mer motiverade och det märks att de vill återgå till 

sina uppgifter som jag har gett dem på museet. De vill inte missa det roliga, utan de deltar och 

tycker at det är kul det vi gör tillsammans där. I parken till museet har vi olika 

värdegrundsövningar som ger en god stämning. Vi pratar om kamratskap bland annat. 

Efter första dagen samlas vi på fritidshemmet, medan föräldrarna kommer och hämtar barnen. 

Jag har en dialog tillsammans med barnen där vi sitter i ring och pratar om det vi fick lära oss. 

De får ställa frågor, och vi pratar om vad vi såg och hörde där. Upplägget för resten av veckan 

har att göra med vårt besök. Vi har tagit tema 1700-tal för närmaste två veckorna, och det är 

ett arbete som överlappar med skolan. I skolan lär de sig om papper på lektionerna. Veckans 

pyssel är att vi gör olika saker av papper. Vi ordnar också med bakning på fritidshemmet som 

har anknytning till vårt 1700-tals tema, och det är semlor. På musiken får de testa olika 

musikinstrument från 1700-talet, fiol, flöjt och cittra som användes av Carl-Mikael Bellman. 

Och vi diskuterar även lite om vem han var och vilka låtar han har skrivit. Jag har också 

ordnat med en Bellmanstund då vi berättar olika Bellmanhistorier. De lite yngre barnen får 

färglägga bilder på kända svenska 1700-talsslott. Jag ordnar även med 1700-tals disco, där jag 

ordnar med dansstopp med klassisk musik. Barnen får också komponera ihop en dans, om de 

vill. Vi har ordnat med lite olika aktiviteter som barnen själva får välja mellan.  
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Det här är ett snabbt axplock på hur man skulle kunna lägga upp ett arbete. Och studerar man 

kursmålen för de olika ämnena kan man utifrån det skräddarsy materialet till att passa 

fritidshemmets barn.   

SAMMANFATTNING 

Essä betyder försök, och är en uppsats skriven som bygger på självupplevda dilemman, som 

författaren sedan återvänder till, reflekterar över och diskuterar med utgångspunkt i litteratur 

och accepterade teorier. I en essä utgår författaren ifrån sina egna erfarenheter och skriver 

med ett tydligt berättarjag. 

I denna uppsats reflekterar jag över min egen yrkesroll som fritidspedagog.  Fritidshemmet 

skall bygga sin verksamhet utifrån de mål som redogörs för i läroplanen 2011. Jag har därför 

ett ansvar i att påverka elevernas lust till lärande. Fokus på lärande är annorlunda än den i 

skolan, med tonvikt på informellt lärande. 

 

I mitt dilemma kan jag inte göra något pedagogiskt arbete på museet på grund av många 

konflikter. Det finns en ambivalens i vad som förväntas av mitt arbete. I denna essä utforskar 

och reflekterar jag över fritidspedagogens arbete som en resurs i samband med studiebesök till 

ett museum, utifrån aspekten av informellt lärande. Och hur man kan få till ett pedagogiskt 

möte, trots dåligt utvecklad medvetenhet hos lärare, andra fritidspedagoger, föräldrar och 

museer. Det finns många sätt att arbeta kreativt med läroplanens kunskapsmål i samband med 

ett museibesök. Det är lättare att arbeta med lärande om museerna själva lägger upp ett 

material för fritidspedagoger att använda sig av, anpassat utifrån läroplanen och det lärande 

som fritidspedagogerna arbetar med i F-3 grupper, som exempelvis estetiska läroprocesser 

som vi fritidspedagoger har expertkunskaper i. 

 

Nyckelord; Fritidspedagog, fritidshem, lärande, studiebesök, museum, informellt lärande,  
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