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ABSTRACT 

 

The purpose of my study was to find out how staff in after-school activities thinks they work 

with norms and values, we may call this values education, and how this in turn may influence 

children’s norms and values. By extension, how children are socialized with each other and 

develop socially. In my research, I have interviewed five of the after-school activities staff 

who work with children aged 6-9 years at a school in the neighbourhood Rinkeby-Kista in 

northwestern Stockholm. 

 

The results show that after-school activity according to the staff can play a very important and 

sometimes crucial role in children’s social development. Staff believes that if they do not 

learn the social rules by participating in playing and games in early childhood, when growing 

up they are outside and cannot participate. By their pedagogical approaches, in terms of 

values and norms, the adults in after-school activities can help children to become socialized 

into a community of solidarity and eventually as adults become responsible citizens able to 

function and participate in society. 

 

 

 

 

Keywords: After-school activities, children’s social development, socialization, morality, 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMOMRÅDE 

 

Genom alla år då jag arbetat med barn och ungdomar i olika verksamheter, såsom skolan, 

fritiden, socialtjänsten och behandlingsvården, har jag intresserat mig mest för barnets sociala 

utveckling på olika sätt. Sedan flera år tillbaka tjänstgör jag återigen inom skolan, numera som 

fritidspedagog, och kan huvudsakligen arbeta och utveckla den skolsociala verksamheten, det 

vill säga fritidshemsverksamheten. För det är ändå i den verksamheten, anser jag, som barnet 

har sina bästa förutsättningar att utvecklas socialt, tillsammans med andra både barn och 

vuxna.  

 

Fritidshemmet är i huvudsak en gruppverksamhet för skolbarn i åldrarna 6-9 år och bedrivs i 

regel som endera en fristående verksamhet eller som en integrerad verksamhet med 

förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet. Verksamheten bygger på tanken att barns 

socialisation och utveckling sker i grupp och det är inom den som sociala normer och 

värderingar prövas och utvecklas (Skolverket 2007, s. 25). Personalen i fritidshemmet besitter 

en annan kompetens än den skolans lärare gör. I Kvalitet i fritidshem beskrivs det på följande 

sätt: ”Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och 

på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fritidshemmet vara ett värdefullt komplement 

i till exempel elevvårdsarbetet och i arbetet med att förebygga mobbning, trakasserier eller 

andra problem som kan uppstå inom barngrupper” (Skolverket 2007, s. 22). 

 

Jag har valt att genomföra min studie på en F-6-skola i stadsdel Rinkeby-Kista i nordvästra 

Stockholm. Enligt skolans kvalitetsredovisning, som jag tagit del av, har skolan något över 

300 barn inskrivna i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Av dessa är nästan 200 

utav eleverna inskrivna på någon utav skolans fritidshemsavdelningar. Avdelningarna är 

åldershomogena, vilket innebär att varje avdelning består av elever från en årskurs. Så många 

som 95 % av barnen har svenska som andraspråk. Området skolan ligger i har stor både in- 

och utflyttning. Nyanlända elever som ännu inte kan svenska får gå sin första tid i så kallad 

Fk-klass (förberedelseklass). Flera utav dessa elever är också inskrivna på någon fritidshems-

avdelning. Fritidshemspersonalen utgörs av ett 20-tal personer som är anställda som 

barnskötare, fritidsledare, förskollärare och fritidspedagoger. 

 

Mitt problemområde handlar om hur de vuxna pedagogerna (fritidshemspersonalen) arbetar 

med normer och värderingar, det vill säga värdepedagogiskt, i sin betydelsefulla och huvud-
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sakliga verksamhet (fritidshemmet) och hur det i sin tur påverkar barnens normer och 

värderingar samt i förlängningen hur barnen socialiseras med varandra och utvecklas socialt. 

De grundläggande demokratiska värderingarna, som finns angivet i skolans läroplan (Lgr11), 

skall ligga till grund för allt arbete i fritidshemmet. I Kvalitet i fritidshem läser jag följande 

angående detta: ”Personalen har ett stort ansvar för att diskutera olika värderingar och 

uppfattningar och samtidigt ta avstånd från det som strider mot dessa” (Skolverket 2007, s. 

25). På vilket sätt och när gör de det? Och vad händer om det inte görs?   
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

 

2.1 Bakgrund om fritidshem 

 

Jag har arbetat i fritidshemsverksamhet i flera år och många gånger hört mina äldre kollegor 

berätta om den tiden då fritidshemmet inte låg i skolan utan fanns i en byggnad en bit bort 

eller på andra sidan fotbollsplanen. Jag har aldrig upplevt detta själv, men har hört otaliga 

gånger en del i personalen, såväl fritidspersonal som lärare, säga: ”Det var mycket bättre förr, 

när fritids inte låg i skolan!”. Vad var det som var så mycket bättre än idag? Samma personer 

har förklarat för mig att verksamheten förlorat mycket på föreningen med skolan, då man så 

att säga ”hamnade under samma tak”. Det har helt enkelt blivit för mycket skola, anser en del.  

 

Verksamheten i fritidshemmet regleras, precis som skolan, av lagar och förordningar. På den 

tiden som mina kollegor berättat för mig om lydde verksamheten under helt andra 

styrdokument än idag. På ett halvdagsseminarium som jag var på för en tid sedan på Lärarnas 

Hus i Stockholm gick Cecilia Larsson, förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet, igenom 

fritidshemmets historia lite kortfattat. I samband med det tog hon bland annat upp att fritids-

hemsverksamheten till en början lydde under socialtjänstlagen och att personalen planerade 

verksamheten utifrån Pedagogiskt program för fritidshem. Allmänna råd från Socialstyrelsen 

(1988) (Larsson 2012), vilket följaktligen ledde till att man i huvudsak gav barnen omsorg. 

Hippinen skriver i boken Fritidshemmet att miljön som barnen befann sig i skulle likna 

hemmamiljön så mycket som möjligt och ”/.../ ge barnen tillfälle till vilsam avkoppling, 

måltider, läxläsning, sport, besök i skog och mark och låta dem få utlopp för sin 

verksamhetslust, stimulera till fritt skapande och husliga sysslor” (Hippinen 2011, s. 33). Med 

andra ord skulle verksamheten inte enbart komplettera skolan, utan den skulle även 

komplettera hemmet. 

 

I början på 1990-talet skedde en sammanslagning mellan fritidshemmet och skolan. Sedan 

1996 lyder sålunda fritidshemmet under skollagen istället, som en del av skolan och det 

allmänna utbildningsväsendet (Larsson 2012). Någon form av samarbete har dock ägt rum 

sedan slutet av 1960-talet, som så småningom ledde till att personalen i fritidshemmet fick 

förändrade arbetsuppgifter och hädanefter skulle komma att bistå skolan med organiserad 

fritidsverksamhet både under och i anslutning till skoldagen (Hippinen 2011, s. 33). Plötsligt 

hade alltså en fusion ägt rum och fritidshemmet och skolan var nu ”gifta” med varandra. En  
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integrering som ledde till att lokaler och personal slogs ihop. Det fanns två syften med detta,  

ett ekonomiskt och ett pedagogiskt: 

 

 Man sparade pengar i kommunerna genom att ta personal och lokaler från 

fritidshemmen till skolan.  

 Man ville få en helhetssyn på barns utveckling och inlärning och trodde genom 

sammanslagningen att det bättre skulle kunna tillgodoses (Hippinen 2011, s. 34). 

 

2.2 Fritidshemmet idag 

 

Fritidshemmet med dess personal skall idag följa skollagen, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och Kvalitet i fritidshem. Sammanslagningen 

med skolan märks påtagligt på många sätt. Tidigare hette det omsorg och numera 

skolbarnomsorg. Att ligga under skolans tak innebär nuförtiden även att man lyder under 

skollagen och inordnas under dess läroplan. Därigenom har man i huvudsak ändrat inriktning 

på verksamheten, från en tidigare mer omhändertagande verksamhet till en idag mer 

pedagogisk sådan. Fritidshemmet har liksom skolan blivit en miljö där barnen lär sig saker. 

Skolämnen behandlas också, om än på ett mer vardagligt och informellt sätt: ”Miljöerna 

stimulerar bland annat informellt lärande, socialisering och det individuella barnets olika 

behov av utveckling” (Hippinen 2011, s. 38).  

 

Fritidshemspersonalen som intervjuats i min studie förväntas av skolledningen ta avstamp 

från de styrdokument som reglerar den verksamhet de i huvudsak arbetar i, inte minst den 

sistnämnda – Kvalitet i fritidshem. Där nämns tre viktiga hörnstenar, kallat Fritidshemmets 

uppdrag, på vilka jag menar verksamheten bör vila på: 

 

”Det är viktigt att personalen 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad 

och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och  

emotionella utveckling” (Skolverket 2007, s. 22). 
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Det är alltså delar av den tredje och sista hörnstenen jag valt att titta lite närmare på i min 

undersökning, där jag framförallt intresserat mig för barnets sociala utveckling och hur de 

vuxnas arbete med barnen om normer och värderingar påverkar detta i fritidshems-

verksamheten. 

 

2.3 Barns sociala utveckling 

 

I läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (Lgr 11) står bland annat angivet att skolans 

har som uppdrag ”/…/ att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket 2011, s. 9). Min 

tolkning utav detta är att skolan och fritidshemmet har som främsta uppgift att förmedla olika 

typer av kunskaper och att ge eleverna en social fostran, så att de en dag klarar ett liv på egen 

hand i social gemenskap med andra. Den sociala utvecklingen handlar således i mångt och 

mycket om hur barnet utvecklas kognitivt (tankar) och emotionellt (känslor) samt vad de gör 

(handling) i social interaktion med andra människor. Fritidshemmet är en utmärkt plats där 

barnen kan tillämpa det de lärt sig under skoltid, men också ett bra tillfälle att socialiseras 

med varandra. Något som anses spela en central roll i barnets socialisation och uppfostran är 

hur det förmår göra moraliska bedömningar, det vill säga att avgöra vad som i stunden anses 

vara rätt eller fel. Även i detta avseende är fritidshemmet en bra arena att utveckla denna 

förmåga, där det kan ske i nära samspel med både kamrater och vuxna. Det är precis som det 

står skrivet i Kvalitet i fritidshem: ”Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns 

socialisation och utveckling sker i grupp” (Skolverket 2007, s. 25).    

 

Begreppet socialisation brukar användas inom samhälls- och beteendevetenskapen och 

definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin: ”Genom socialisation internaliserar 

individen samhällets eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och 

sedvänjor, en process som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet. Till de viktigaste 

socialisationsagenterna hör familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet, och massmedia” 

(Nationalencyklopedin 2012). Det kan alltså vara på detta sätt som barnet blir medveten om 

vilka spelregler som gäller i samhället. Den sociala utvecklingen syftar inte bara till att 

medvetandegöra barnet om dessa regler, utan även om de regler som borde gälla i samhället 

(Ekholm 1977, s. 11). På skolan där jag genomfört min studie finns skolans värdegrund 

inramat och uppsatt på flertal strategiska platser. En av punkterna associerar till referatet 

ovan, där det står: ”Skolan skall inte avspegla samhället, utan vara som samhället borde vara”. 
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I min undersökning har jag intervjuat personal som arbetar med barn i åldrarna 6-9 år, från 

förskoleklass till årskurs 3. Det skiljer följaktligen fyra år mellan dessa barn och därmed 

också hur långt de kommit i sin utveckling. Ett exempel som psykologiprofessorn Hwang och 

universitetslektorn Nilsson tar upp under socioemotionell utveckling i sin bok 

Utvecklingspsykologi är att ett barn före sex års ålder kan tro att det kommer att vara någon 

annan person när det blir äldre, men efter sex års ålder förstår det att det kommer att vara 

samma människa livet ut. Barnets självbild håller på att ta form. När det så börjar skolan vid 

sju års ålder kan det förklara vad det gör utifrån ett ”här-och-nu-perspektiv”. Successivt lär sig 

barnet att förklara hur det tänker och känner, vilket också hänger samman med den kognitiva 

utvecklingen och barnets ökade språkliga förmåga. Vid nio-tio års ålder börjar barnet 

reflektera över och förstå att det förändras inom sig, det vill säga mentalt (Hwang & Nilsson 

2011, s. 275).  

 

Den sociala och emotionella utvecklingen påverkar i hög grad även den mentala utvecklingen  

och tvärtom. Det är en känslig period i barnets liv och det sociala anseendet blir viktigt när 

kamratgrupper konstrueras på till exempel raster och under fritidstid. Leken antar nya former 

och det är där barnet testar sin fysiska, mentala och sociala kompetens. Det är som det står 

skrivet i Kvalitet i fritidshem: ”Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga 

grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och 

försöka förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan” (Skolverket 

2007, s. 23). För att denna utveckling skall kunna ske gynnsamt är det viktigt att 

fritidshemspersonalen är närvarande, även vid den fria leken. Den tredje hörnstenen i 

fritidshemmets uppdrag är just att personalen i dessa lägen kan förena omsorg och pedagogik 

på ett sätt som stödjer barnets utveckling på detta område. 

 

Fritidshemspersonal arbetar idag oftast i två verksamheter, i skolan och i fritidshemmet. Flera 

forskare pekar på att de har en särskilt viktig uppgift när det gäller barns sociala utveckling. 

Exempelvis menar Ursberg att: ”Den vuxnes förhållningssätt kommer till uttryck i det sociala 

samspelet, som i sin tur påverkar klimatet och atmosfären i gruppen” (Ursberg 1996, s. 23). 

Kärrby hävdar på liknande sätt att personalen i fritidshemmet har som främsta uppgift att ”/.../ 

arbeta med grupprelationer, med barnens övergripande sociala och allmänna utveckling och 

att arbeta i praktiska och konkreta sammanhang med barns lärande” (Kärrby 2000, s. 145). 

Ihrskog tar i sin doktorsavhandling Kompisar och Kamrater upp hur barns identitet skapas i 

social interaktion med sin omgivning och framhåller kompisars och kamraters nödvändighet i 
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identitetsskapandet. Hon skriver bland annat följande: ”Socialisationen in i en gemenskap 

inbegriper såväl individen som gruppen (samhället). Institutioner som skola, fritidshem och 

fritidsaktiviteter får efterhand en allt viktigare roll i denna socialisationsprocess” (Ihrskog 

2006, s. 42).  

 

2.4 Fritidshemmets värdegrund 

 

I läroplanen (Lgr 11) står angivet att skolan och fritidshemmet vilar på demokratins grund. 

Där står också skrivet att: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket 2011, s. 7). Skolan och fritidshemmet är en lärande institution som har till 

uppgift att skola och fostra barnen till demokratiska individer, som lär sig ta ansvar för sig 

själva och sin omgivning och så småningom blir ansvarstagande goda samhällsmedborgare. 

Fritidshemspersonalen har således ett viktigt arbete att diskutera de normer och värderingar 

som gäller i vårt demokratiska samhälle, men också att våga ta avstånd från sådant som 

försöker motverka det. I Kvalitet i fritidshem läser jag följande angående detta: 

 

”Det är viktigt att personalen 

 aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad 

del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det 

med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och 

 strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i 

gruppen ses som en tillgång” (Skolverket 2007, s. 25). 

 

På många skolor är det förebyggande arbetet mot mobbning liktydigt med värdegrundsarbete, 

vilket egentligen bara är en begränsad definition av det ”/.../ som utesluter stora delar i 

läroplanens värdegrund, exempelvis demokrati, individens frihet, jämställdhet och respekt för 

den gemensamma miljön” (Pihlgren 2011, s. 173 f.). Colnerud nämner bland annat i sin 

artikel Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs att lärarna tycks ha svårt att 

själva definiera och förstå den egentliga innebörden av begreppet värdegrund och tycker att de 

arbetar med värdegrundsfrågor när de tar itu med problem på skolan som anses vara av 

moralisk eller social karaktär. Colnerud skriver: ”I fokusgrupper med lärare kring deras 

fostrande och värdeförmedlande roll framkommer att deras tankefigurer kretsar kring 

övertramp, när de diskuterar värdegrundsfrågor (Colnerud 2001)” (Colnerud 2004, s. 81).  
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Med övertramp avser hon rasism, intolerans, kränkningar, mobbning och bristande demokrati.  

 

Även Thornberg skriver i artikeln Värdepedagogik om att det är problematiskt att definiera 

begreppet värdegrundsarbete och att det uppstår problem med att förklara vad som avses med 

begreppet värdegrund. Han refererar till vad som står skrivet i tidigare läroplaner (Lpo 94 och 

Lpf 94) om detta, där formuleringar som ”de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar 

på” och ”vårt samhälles gemensamma värderingar” används. Thornberg förhåller sig kritisk 

till detta och skriver bland annat: ”Huruvida det i samhället råder konsensus om de värden och 

normer som läroplanerna beskriver och huruvida folk i det svenska samhällslivet de facto  

lever efter dessa eller åtminstone strävar efter att leva upp till dessa är en empirisk fråga”  

(Thornberg 2004, s. 101). Detta betyder med andra ord att det kan råda stora skillnader mellan 

pedagogers värderingar och tankar kring hur man kan arbeta med barnen i frågor om normer 

och värderingar.  

 

Fritidshemspersonal har också som en av sina viktigaste arbetsuppgifter att fostra barnen. Det 

är som Thornberg skriver i sin bok Det sociala livet i skolan: ”Lärare gestaltar och medierar 

värden och normer genom sitt sätt att tala och agera, genom sitt sätt att bemöta elever och 

utföra sina arbetsuppgifter. Att fostra är en del av att vara lärare” (Thornberg 2006, s. 81). 

Barnens föräldrar däremot har som sin huvudsakliga uppgift att uppfostra barnen, vilket kan 

betyda att barnen kommer från hemmiljöer där andra normer och värden gäller.  

 

2.5 Värdepedagogik i fritidshemmet  

 

Det finns många olika forskare som försökt bena ut begreppet värdepedagogik. Jag har valt att 

försöka tolka vad Thornberg säger i frågan, då jag tycker hans definition är mer begriplig och 

lättare går att föra över till ett resonemang som gäller fritidshemmet. Han menar att det 

behövs ”/.../ en adekvat term för att referera till den aspekt av pedagogiska praktiker som 

innebär att moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper och 

färdigheter som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden och normer 

utvecklas eller tillägnas hos de lärande” (Thornberg 2004, s. 99). Som jag skrev i stycket ovan 

om värdegrund så ser Thornberg en del problem med att arbeta med värdegrundsfrågor i 

skolan och att läroplanerna inte tar någon större hänsyn till den omgivande värdegrund som 

finns på andra platser i samhället. Han framhåller vad Pirjo Lahdenperä, professor i 

pedagogik, anser om att läroplanerna skall förmedla och hos eleverna förankra denna värde-
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grund, där hon här antas mena att värdegrunden kan tolkas som att den således är ”/.../ fast, 

färdig och odiskutabel” och där hon vidare ponerar att detta skulle kunna ses som ett uttryck 

för att de som skriver styrdokument tycks veta bättre än andra om vad som anses vara rätt och 

fel (Thornberg 2004, s. 101).  

 

Så vad är då skillnaden mellan värdegrund och värdepedagogik? Min tolkning av det jag läst i 

ämnet är att värdegrundsbegreppet är svårt att definiera och få grepp om, inte minst för de 

som arbetar i skolans värld. Personal tycker att de arbetar med dessa frågor när de exempelvis 

tar upp trygghetsfrågor och arbetar för att förebygga och motverka mobbning. Med anledning 

av att det är så svårt att avgränsa vad som är värdegrundsarbete så föreslog Thornberg istället 

termen värdepedagogik, som är en fri översättning från engelskans ”values education” och det 

den brittiska författaren och redaktören Taylor menar med det (Taylor 1994). Thornberg 

menar att: ”Värdepedagogik inbegriper moraliska värden och politiska värden men inte andra 

typer av värden så vida de inte hänger samman med, uppfattas som eller behandlas i relation 

till moraliska och politiska värden” (Thornberg 2004, s. 102).  

 

I hans artikel går inte att skilja dem nämnvärt åt, vilket han förklarar på följande sätt: ”I den 

här artikeln omnämns moraliska värden och politiska värden utan en närmare diskussion kring 

vad som skiljer dessa begrepp åt” (Thornberg 2004, s. 103). Jag tolkar hans resonemang med 

att de är så intimt sammanbundna med varandra så att det inte går att dra en klar och tydlig 

gräns dessa emellan. Min tolkning är dock att han med moraliska värden menar vad en person 

gör i handling och vad den personen som utför handlingen har för intention om att göra detta 

på ett sätt som omgivningen (kan vara samhället) uppfattar som rätt eller fel. Det är med 

andra ord inte alltid säkert man handlar i enlighet med sina egna värderingar. Med politiska 

värden uppfattar jag det som att han menar det omgivande demokratiska samhället och de 

spelregler med normer och värden som gäller där. 

 

Fritidshemspersonalens värdepedagogik kan vara explicit och implicit. Enligt Svenska 

Akademiens ordlista betyder explicit ”uttrycklig” eller ”tydlig” och implicit betyder 

”innefattad (i något annat)” (Svenska Akademien 2012). Personalen tillämpar exempelvis 

explicit värdepedagogik när de medvetet skapar lärande tillfällen för barnen i fritidshemmet. 

De gånger då personalen praktiserar implicit värdepedagogik innebär det bland annat att de 

arbetar efter en dold läroplan. De utgår således inte utifrån vad som står i läroplanen eller i 

styrdokumenten för skolan och fritidshemmet, utan ifrån vad de själva för stunden anser vara 
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rätt eller fel. Men det kan också betyda att man överför värderingar som man själv inte tänkt 

på, till exempel genom sina handlingar, hur man klär sig eller sättet man kommunicerar med 

varandra på. Ett exempel på då personalen tillämpar implicit värdepedagogik skulle kunna 

vara om barnen i exemplet ovan inte hade fått varit med när gemensamma ordningsregler 

tagits fram i fritidshemmet, utan där personalen använt dessa demokratiska samlingar eller 

möten för att få barnen att tro att de har medstämmande fastän de egentligen inte har det 

(Thornberg 2006, s. 80). Vidare finns även formell och informell värdepedagogik. Thornberg 

menar att: ”Den formella värdepedagogiken avser den som bedrivs i skolan; den som är 

’skolbaserad’. Den informella värdepedagogiken syftar på den värdepåverkan som sker i 

familjer, kamratgrupper, idrottsföreningar, kyrkor, från media etcetera” (Thornberg 2004, s. 

104). Även här menar Thornberg att gränsen är flytande. I min studie har jag valt att analysera 

resultaten utifrån två utav dessa aspekter – den explicita och den implicita värdepedagogiken.  
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3. SYFTE 

 

I läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (Lgr 11) står skrivet följande beträffande 

normer och värden: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling” (Skolverket 2011, s. 12). 

 

Avsikten med min studie är alltså att få reda på huruvida fritidshemspersonal anser sig arbeta 

med dessa frågor kring normer och värderingar, det vill säga värdepedagogiskt, och hur det i 

sin tur påverkar barnens normer och värderingar. 

 

3.1 Forskningsfrågor 

 

 Anser personalen att det finns aktiviteter och övningar i fritidshemmet som utvecklar 

det enskilda barnets normer och värderingar?  

 Hur ser personalen på bråk och konflikter som uppstår mellan barnen?  

 Anser personalen att dessa situationer bara är av ondo och bör undvikas eller ser de 

situationerna som ett pedagogiskt tillfälle att lära barnen vad som är rätt och fel?  
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4. METOD 

 

4.1 Undersökningspersoner och urval 

 

I min studie har jag valt ut fem personer, två män och tre kvinnor som representerar olika 

yrkeskategorier, på lika många fritidshemsavdelningar på en skola i stadsdel Rinkeby-Kista i 

nordvästra Stockholm som besvarat mina frågor i djupintervjuer. På grund av tidsbrist såg jag 

ingen annan möjlighet än att välja den skola där jag själv arbetar sedan vårterminen 2012 och 

personalen som deltagit i min undersökning är följaktligen mina arbetskollegor. De arbetar 

idag med barn i åldrarna 6-9 år och har mellan sju och tjugoåtta års erfarenhet från fritids-

hemsverksamhet. De flesta har i huvudsak arbetat i område Rinkeby-Kista hela tiden, där två 

stycken gjort kortare sejourer till skolor i grannskapet. Det är tydligt att alla trivs med sina 

arbeten och uppdrag på skolan och i fritidshemmet. Här ett litet utdrag från en intervju med 

Fritidspersonal 1 som arbetar i särskoleklass: 

 

Mattias: Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

Fritidspersonal 1: Bara att jobba i särskoleklass är det bästa som finns. Skulle jag önska att alla fick 

göra. 

Mattias: Varför är det det bästa som finns? 

Fritidspersonal 1: Faktiskt, därför att jag tycker det är så roligt. Man får så mycket tillbaka och jag har 

så mycket att ge, tycker jag. Så att.. Och sen vet man att de här barnen har problem och man blir inte lika 

arg på samma sätt som man kanske blir i en annan barngrupp, där man tycker ”jamen vad fanken 

lyssna’rå, du, du ska kunna lyssna på vad jag säger”. Medans man här har mera tolerans och.. Man går 

ju in på ett annat sätt i jobbet när man vet att de här barnen har problem med det och det.    

 

Några av mina uppgiftslämnare berättar gärna hur det var att arbeta i fritidshemsverksamhet 

förr om åren, på ”glada åttiotalet” som Fritidspersonal 5 uttryckte det. Samma personer 

uppger att barngrupperna var mindre samt att både personaltätheten och budgeten var större 

på den tiden, vilket resulterade i att man kunde göra flera aktiviteter och utflykter med barnen 

än man kan göra idag. De uppger vidare att det var mera ”slappt” också och att man hade 

nästan hur mycket planeringstid som helst, eftersom barnen kom först på eftermiddagen till 

fritidshemmet. Däremellan blev det en del kaffedrickande, men även en väl planerad 

verksamhet med ”fullspäckat program” som Fritidspersonal 5 formulerade det. På frågan om 

det finns något mer som du skulle vilja tillägga, svarade Fritidspersonal 2 följande: 

 

Mattias: Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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Fritidspersonal 2: Angående fritids, eller? 

Mattias: Ja, alltså utifrån det vi har pratat om nu. 

Fritidspersonal 2: Nä, men det är just bara det där jag sa att det är väldigt stor skillnad på fritids när  

jag började jobba och fritids nu. Det är ju som två helt olika arbeten. Då var det ju verkligen fritids. Lek 

och skoj, tjena.. Nu ska man vara psykolog, socialarbetare, lärare, fritids.. (..) Ja, allt möjligt i ett liksom. 

Och få ihop det där på ett bra sätt. Det är inte lätt!  

 

I citatet ovan ger han uttryck för att göra mycket mer än det som egentligen är hans 

profession. Han säger: ”Nu ska man vara psykolog, socialarbetare, lärare, fritids” och menar 

vidare att detta är svårt att kombinera på ett bra sätt. Jag tolkar det han säger som att han vill 

arbeta som de gjorde tidigare, då det fanns mer tid och utrymme för lek och andra roliga 

aktiviteter. 

 

I boken Våga veta! står skrivet följande: ”En människa som har erfarenhet inom sitt yrke har 

en mängd förmågor som han eller hon inte reflekterat över” (Hjertström Lappalainen & 

Schwartz 2011, s. 98). Jag hade med utgångspunkt från detta därför tänkt att mina intervjuer 

skulle vara bra tillfällen för mina informanter att utifrån mina frågor reflektera över vad de 

gör (handlande) i sitt yrke och hur det påverkar barnen i förlängningen. I boken läser jag 

vidare: ”Om man vill betona förmågan till reflektion som en del av bildningsprocessen så 

måste man också eftersträva en nivå av reflektion där människan inte bara reflekterar över sig 

själv och sitt handlande, utan även över sin situation och sig själv inplacerad i ett större 

sammanhang” (Hjertström Lappalainen & Schwartz 2011, s. 114). Med bakgrund av detta har 

jag därför inledningsvis i mina intervjuer ställt frågor till personalen om hur länge de arbetat i 

fritidshemsverksamhet och utgått från deras svar när jag ställt följdfrågor.  

 

Även den avslutande frågan, om de har något ytterligare de vill tillägga, har medvetet ställts 

utifrån tankar och funderingar de fått under intervjuns gång. Jag trodde själv, innan 

intervjuerna, att den frågan skulle vara snabbt besvarad med något i stil med: ”Nej, jag har 

inget mer att säga”. Men samtliga fem informanter har valt att leverera svar, flera mycket 

intressanta. 

 

4.2 Bortfall  

 

Ingen har fallit bort från min studie. 
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4.3 Förfaringssätt 

 

För att besvara min forskningsfråga väljer jag att genomföra min empiriska studie genom den 

vetenskapliga metoden etnometodologi, som är en kvalitativ metodteori. Begreppet beskrivs 

av Patel och Davidson i boken Forskningsmetodikens grunder, där de menar att: ”Den etno-

metodoligiske forskaren verkar i den aktuella miljön och försöker att genom deltagande kunna 

uppfatta, eller bli en del av, den aktuella kulturen. Detta kan omfatta att studera såväl 

handlingar, tankar, känslor, myter, symboler och ritualer” (Patel & Davidson 2011, s. 33). 

Vidare menar författarna även att fokus för studien kan förändras under processens gång och 

att det också är möjligt att använda sig utav olika datainsamlingsmetoder, såsom till exempel 

observationer och intervjuer (Patel & Davidson 2011, s. 33). Genom att tillämpa denna 

undersökningsmetod tror jag att jag på bästa sätt kan ta reda på hur fritidshemspersonal menar 

att barnens normer och värderingar utvecklas i aktiviteter och övningar i fritidshemmet. Det är 

främst personalens fackkunskaper som intresserar mig och hur de utifrån dessa kunskaper 

arbetar specifikt med barnens normer och värderingar samt hur det i förlängningen påverkar 

dem socialt. Bästa sättet att få reda på detta tror jag således är att intervjua delar av personalen 

och det var också därför jag beslutade mig för att göra fem djupintervjuer med representanter 

från skolans alla fritidshemsavdelningar, från förskoleklass till årskurs 3 samt särskolan.  

 

I ovan nämnda bok läser jag också att: ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 

annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 

kvantitativa metoder” (Patel & Davidson 2011, s. 119). Det var med anledning utav detta jag 

valde bort den kvantitativa metodteorin och min ursprungliga tanke att göra en enkät-

undersökning. Jag tror, i enlighet med Patel och Davidson, att jag genom mina intervjuer får 

en bredare syn och uppfattning på hur personalen arbetar värdepedagogiskt och vidare hur det 

i sin tur påverkar barnets sociala utveckling. 

 

I min studie har jag även utgått från vad som står skrivet i styrdokumenten för fritidshemmet i 

frågan om dess uppdrag för att utveckla barnets sociala förmågor, för att bättre förstå de 

pedagogiska utgångspunkter personalen i fritidshemmet anser sig ha när de planerar och 

genomför aktiviteter och övningar som syftar till detta. I Kvalitet i fritidshem står skrivet 

följande: ”Det är viktigt att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling” (Skolverket 2007, s. 22). I 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) läser jag 
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dessutom följande angående detta: ”Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga 

och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” 

(Skolverket 2011, s. 15). När det gäller frågor om normer och värderingar, utifrån ett 

värdepedagogiskt vuxenperspektiv och hur dessa inverkar på barnet och i förlängning barnets 

socialisering, så har jag i min studie tagit fasta på det som står i Kvalitet i fritidshem: ”Det är 

viktigt att personalen aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är 

en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman 

det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande” (Skolverket 2007, s. 

25). Utöver styrdokumenten, som personalen anser sig utgå ifrån i arbetet med barnen och 

som jag därför valt att ta med, har jag valt ut litteratur som hjälper mig förstå svaren 

(resultaten) i djupintervjuerna. 

 

4.4 Datainsamling 

 

Jag har genomfört fem intervjuer med lika många ur personalen från de olika fritidshems-

avdelningarna på skolan, vilka pågick i mellan 15-25 minuter. Jag fick till mitt förfogande ett 

litet rum, som vanligtvis används som vilorum. Jag ställde i ordning rummet med ett litet bord 

och två stolar samt drog upp mörkläggningsgardinerna som vanligtvis brukar vara nerdragna. 

Det kändes viktigt för mig att atmosfären var inbjudande, lättsam och trevlig, så att det på så 

sätt inte kändes ansträngande eller besvärande för mina informanter. Jag upplever att jag 

lyckades ganska bra med det tilltaget. På bordet intill mig hade jag intervjufrågorna samt ett 

litet anteckningsblock. Då jag ville kunna fokusera på mina samtal hade jag även inhandlat en 

diktafon till min hjälp. Jag trodde innan jag genomförde mina intervjuer att mina informanter 

kanske skulle vara nervösa inför det faktum att jag skulle banda deras berättelser. Men jag 

hade verkligen fel, det var snarare jag som var nervös inför samtalen. Sammantaget har jag 

lyckats få nästan 85 minuter inspelningstid som i sin tur genererat 26 sidor transkription. 

 

4.5 Avgränsningar och definitioner  

 

Jag har valt att begränsa min studie till bara en skola i stadsdel Rinkeby-Kista i nordvästra 

Stockholm. I mina intervjufrågor kallas barn för barn och alltså inte elev som anses vara mer 

korrekt inom skolan, dit även fritidshemmet räknas. Informanterna, det vill säga personalen 

som arbetar på de olika fritidshemsavdelningarna, har jag valt att kalla Fritidspersonal 1, 

Fritidspersonal 2, Fritidspersonal 3, och så vidare. 
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4.6 Etiska överväganden 

 

I enlighet med de etiska krav som finns formulerade av Vetenskapsrådet (2006) när det gäller 

forskning har jag informerat all fritidshemspersonal på skolan, i samband med ett 

planeringsmöte, om min studie och vilket syfte jag har med den. De utvalda informanterna 

som deltagit i min undersökning fick samma information ytterligare en gång 

(informationskravet). De har dessutom själva fått avgöra huruvida de vill delta eller ej i min 

forskning (samtyckeskravet). Jag har gjort tydligt för mina informanter att de uppgifter de 

lämnat till mig vid djupintervjuerna kommer att behandlas och förvaras på ett betryggande 

sätt. I min studie har jag presenterat uppgifterna så att det inte går att skönja vem som sagt vad 

(konfidentialitetskravet). Dessutom har jag informerat om att de uppgifter som jag samlat in 

om enskilda personer endast kommer att användas i denna studie (nyttjandekravet) (Patel & 

Davidson 2011, s. 63; Notisum 2012). 

 

4.7 Validitet 

 

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder validitet ”ett tests förmåga att mäta det som det 

skall mäta” (Svenska Akademien 2012). Genom mina djupintervjuer har jag kunnat studera 

olika företeelser, vilka jag kunnat underbygga och förklara teoretiskt med hjälp av litteratur 

och forskningsartiklar. När jag i min studie exempelvis varit intresserad av att få reda på om 

fritidshemspersonalen anser att det finns aktiviteter och övningar i fritidshemmet som 

utvecklar barnens normer och värderingar samt hur de ser på bråk och konflikter som uppstår 

mellan barnen, så vill jag veta just dessa saker och ingenting annat. Med andra ord avser 

validitet det som är betydelsefullt och relevant i sammanhanget och ”/…/ att vi undersöker det 

vi avser att undersöka /…/” (Patel & Davidson 2011, s. 102).  

 

4.8 Reliabilitet 

 

Reliabilitet kommer från ordet reliabel och betyder ”pålitlig” eller ”tillförlitlig” (Svenska 

Akademien 2012). Reliabilitet i detta avseende handlar om hur pass pålitliga mina resultat är i 

min studie. Det faktum att jag intervjuat fem av mina arbetskollegor kan naturligtvis ha 

påverkat resultaten en del, där utfallet möjligtvis kunde ha sett annorlunda ut om jag istället 

valt intervjupersoner på en annan skola där jag inte känner personalen. I min undersökning 

valde jag att inte visa intervjufrågorna innan för dem som jag skulle intervjua, då jag ville 
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uppnå så hög reliabilitet som möjligt. Jag tror nämligen att om de istället fått ta del av 

frågorna innan, så hade de kanske hunnit tänka igenom sina svar och levererat dessa på ett 

mera tillrättalagt sätt. Svaren hade då kunnat betraktas som att de var av låg reliabilitet. Jag 

associerar till ett referat från Patel och Davidson, som jag tycker är väsentligt i denna kontext: 

”Om vi t.ex. intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga men får olika svar 

betraktas detta i kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet” (Patel & Davidson 

2011, s. 106). De menar vidare att det inte alltid behöver vara på det sättet, särskilt inte för en 

kvalitativ forskare, och förtydligar det genom att konstatera att: ”Reliabilitet bör istället ses 

mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället” (Patel & Davidson 

2011, s. 106).     
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5. RESULTAT 

 

Mina resultat visar bland annat att pedagogerna i fritidshemsverksamheten anser att särskilt 

samarbetsövningar utvecklar barnens sociala förmågor på olika sätt. Även leken anses som 

viktig och utvecklande, där barnen testar gränserna för vad som är tillåtet och ibland kan 

behöva vuxnas hjälp och stöd att lösa bråk och konflikter som uppstår mellan individer. 

 

5.1 Informanterna och deras uppfattningar om ansvar 

 

Informanterna kommer, som nämnts tidigare, från olika fritidshemsavdelningar på skolan, 

från förskoleklass till årskurs 3 samt särskolefritids. Könsfördelningen är hyfsat jämn med två 

män och tre kvinnor som alla arbetat länge, både på skolan och inom fritidshems-

verksamheten.  

 

Fritidspersonal 1 är kvinna och arbetar på skolan sedan tolv år tillbaka, först i förskole-

klasserna och sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka i särskoleklasserna (årskurs 1-6). Innan 

det arbetade hon inom barnomsorgen i tjugo år på förskola. Idag har hon i huvudsak ansvar 

för två barn i årskurs 1, en flicka och en pojke, under skoltid. I särskoleklassen går det nio 

barn och i fritidshemmet är sju barn inskrivna. Där har pedagogerna ett gemensamt ansvar för 

samtliga barn. I intervjun berättade hon om hur det kom sig att det blev just hon som tog 

ansvaret för barnen i årskurs 1: 

 

Fritidspersonal 1: Men det var också ett eget val att ta ansvar för dem här, för jag tycker att dels ligger 

de på lite lägre nivå, i alla fall den ena än årskurs etta. Och jag tycker att jag har erfarenhet av förskola 

och sexårsverksamheten, så jag kände jag tar dem.  

Mattias: Och du menar på lägre nivå än årskurs ett?  

Fritidspersonal 1: Än årskurs ett, ja. Så man får jobba lite annorlunda än vad man gör med årskurs 

ettbarnen. Och jag tycker jag har den kompetensen, så därför ville jag göra det.  

 

Fritidspersonal 2 är man och berättade att han arbetat i fritidshemsverksamhet i tjugosju år. 

Dessutom i samma område hela tiden. Tillsammans med sina två kollegor har han ansvar för 

ungefär femtio barn i åldrarna sju till nio år. Jag upplever honom som lite nostalgisk och 

under intervjuns gång återkom han flera gånger till hur det var förr om åren då fritidshemmet 

inte tillhörde skolan. Han uttrycker det i följande citat: 
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Fritidspersonal 2: Det var just det där att det var mindre barngrupper, man hade mer tid liksom. Kunde 

göra riktiga fritidsaktiviteter. På riktigt! Inte stressa igenom dem på fyrtiofem minuter, så att man gärna 

vill ha lite tid så att man ska kunna göra roliga saker. Då kunde man ta en liten grupp och åka och bada 

varje fredag. Typ, så.. Det var jättetrevligt! Det finns inte en chans att göra idag liksom, det är bara att 

glömma. Så det är lite tråkigt. 

 

Jag märker tydligt hur missnöjd han är över hur hans arbete förändrats genom åren. Förr,  

innan fritidshemmet tillhörde skolan, kunde man bland annat göra badutflykter när och om det 

passade verksamheten. Många sådana fritidsaktiviteter får stå tillbaka i dagsläget, då det inte 

finns den tid som krävs för att genomföra dessa. Dessutom är barngrupperna betydligt större 

idag, vilket också kräver en annan bemanning och planering än tidigare.  

  

Fritidspersonal 3 är kvinna och har sammanlagt arbetat tjugosju år med barn på ”dagis och 

fritids”. Tjugo av dessa år har hon tjänstgjort inom fritidshemsverksamhet på skolor i 

området, med några kortare inhopp och vikariat på en skola i en angränsande stadsdel. Ihop 

med två andra kollegor ansvarar hon på sin fritidshemsavdelning för fyrtionio barn i åldrarna 

åtta och nio år. Något som hon beskriver väldigt tydligt under intervjun är hur barnen trivs hos 

dem, vilket citatet nedan visar: 

 

Mattias: Hur märks det? 

Fritidspersonal 3: De är glada.. (..) De är väldigt sällan sjuka, de är alltid på plats. Även fast de kanske 

ska börja åtta, så är de hos oss redan kvart över sju, halv åtta. Hälsar alltid.. Kramas.. Skrattar.. Glada.. 

Självklart förekommer också bråk och problem också, men allmänt.. Vi märker att de mår jättebra.. Det 

betyder att de trivs. 

   

Fritidspersonal 4 är kvinna och nog den som arbetat längst med barn på olika sätt, i över 

trettio år. Hon beskriver att hon just nu har sin tredje kull ungar på den här skolan, vilket 

skulle betyda att hon arbetat här i omkring sju år. Tillsammans med sina två kollegor har hon 

ansvar för trettiofem barn i dagsläget, vilket hon menar är väldigt lite mot vad som annars är 

vanligt. Hon berättade: ”Vi brukar normalt sett ha, ja mellan fyrtio och femtio” (utdrag från 

intervjun). Skapande verksamhet är något som intresserar henne mycket och hon arrangerar 

därför gärna aktiviteter som främjar barnens kreativitet och skaparglädje: 

 

Fritidspersonal 4: (hostar) Ja.. Själv är jag ju den där typen som gärna tycker om att sitta och sy och 

klippa.. Jag klipper gärna till tyger eller kuddar och sånt där och så syr vi.. Vi syr på bokstäver och  

pärlor och grejer.. Ja.. Sen är inte jag så jättemycket för att pyssla med andra grejer.. Flirtkulor och  
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papper är inte min grej.. Det har jag liksom tröttnat på efter trettio år. 

 

Fritidspersonal 5 är man och är liksom de övriga ”gammal i gården”. Han beskriver att han 

arbetat i fritidshemsverksamhet i tjugoåtta år, varav de senaste femton åren här på skolan. 

Mestadels har han hållit sig inom området där han idag arbetar, men genom åren hoppat runt 

mellan olika skolor och verksamheter. I dagsläget befinner han sig i en av förskoleklasserna, 

där han delar ansvaret för tjugosju fem- och sexåringar tillsammans med två kollegor. 

Intervjun med denna informant var den mest uppsluppna, med mycket skratt, och den varade 

också tio minuter längre än de andra. Nedan följer ett citat från då vi samtalade om vilka lekar 

barnen tycker om att leka och där han vill påvisa barnens uppfinningsförmåga: 

 

Mattias: Vad finns det mer för lekar som de leker då? 

Fritidspersonal 5: Ja, det väl såna där kull-lekar är det ju mycket. Speciellt då när vi är på stora 

skolgården i deras klätterställning där. Men även då vi är uppe hos oss, då dem.. De kallar det för  

”kullagömma”. Det är två lekar i en.. (skrattar) 

Mattias: Två lekar i en? 

Fritidspersonal 5: Först ska man hitta dem och sen ska man kulla dem (skrattar) 

Mattias: Ja, ja, ja.. Först hitta och sen kulla.. (skrattar) 

Fritidspersonal 5: ”Kullagömma”.. Det är ganska bra.. (skrattar) 

 

5.2 Leken och andra aktiviteter som normgivare 

 

Samtliga mina informanter berättar om olika aktiviteter och övningar som de genomför med 

barnen som bland annat syftar till att utveckla dem socialt, där särskilt arbetet med normer 

och värderingar understödjs. Barnen kan enligt pedagogerna behöva olika uppmuntran och 

stöttning beroende på deras ålder och mognad.  

 

5.2.1 Samarbetsövningar 

 

Både Fritidspersonal 1, som arbetar i särskoleklass, och Fritidspersonal 2, som arbetar i 

årskurs 1, betonar vikten av att barnen tränas i att samarbeta. Så här säger Fritidspersonal 1 

när jag frågar henne om aktiviteter eller övningar som är bra för barnen: 

 

Fritidspersonal 1: Samarbetsövningar är ju alltid bra att jobba med, vilka barn man än har. För det 

tycker jag är lite dåligt bland barn överhuvudtaget nuförtiden, samarbete. Och det är speciellt svårt i 

våran grupp, för alla är så individuella och har faktiskt sitt eget tänk. Så vi jobbar mycket med 
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samarbetsövningar.. Nu kommer jag inte på nån speciell just nu, men.. Det är det i alla fall, tycker jag, 

som är ganska bra att göra. Och vistas ute bland andra människor, sociala biten, socialt samspel.. Det är 

skitviktigt, på alla plan egentligen när det gäller barn, tycker jag. 

Mattias: Varför är det viktigt? 

Fritidspersonal 1: Därför att de ska klara sig ute sen i samhället när vi lämnar dem. Det finns ju inte 

nån av oss med och stöttar vid sidan av, utan det blir dem själva sen som ska försöka fixa allt det här. 

 

Jag tolkar det hon säger som att alla barn behöver utveckla sin samarbetsförmåga och inte  

enbart de barn som hon har ansvar för i särskoleklass. Att klara av att samarbeta med andra 

individer blir en kvittens på att man också klarar en del i det sociala samspelet mellan 

människor. Det är därför hon anser att det är viktigt att barnen får möjlighet att komma ut i 

verkligheten, samhället, och pröva detta. Det är ju ändå dit barnen skall komma så småningom 

och kanske klara ett liv på egen hand. Hennes resonemang stämmer väl överens med vad 

Fritidspersonal 2 svarar då jag ställer honom samma fråga: 

 

Fritidspersonal 2: Samarbetsövningar. Ibland när vi går ut i skogen onsdagar har vi våra skogsdagar  

eller vi ska dra igång det nu igen, Wild Kids som vi kallar det för. Då brukar vi köra lite samarbets-

övningar och så där.. Och det är bra övningar, man får hjälpas åt. 

 

Han upprepar flera gånger i intervjun hur viktigt det är att barnen hjälps åt och att övningen 

således inte är ett ensamarbete. Att få gå till skogen och genomföra dessa övningar är något 

han benämner som ”exklusivt”. Min tolkning utifrån detta är att han valt att kalla dessa 

tillfällen så därför att han ser sin chans att få arbeta med de frågor som tillhör hans profession, 

barns sociala, emotionella, fysiska och psykiska utveckling, samt att få komplettera skolan 

med andra bitar än enbart ämneskunskap. Han pratar även om vikten av att barn genom dessa 

övningar blir delaktiga och hur de därigenom blir sedda. Alla barn inordnas i en social 

gemenskap och får uppgifter de tillsammans skall lösa. De blir fokuserade och jobbar alla mot 

ett gemensamt mål. Om någon viker av och gör annorlunda, rättas de in i ledet igen. Det finns 

tydliga regler och bestämmelser för vad som gäller i dessa sammanhang, vilket barnen i och 

med denna aktivitet får lära sig. 

 

5.2.2 Lek och konflikter 

 

Alla mina informanter fick frågan hur man gör på fritids när barnen bråkar, varpå två utav 

dem berättade hur de brukar lösa konfliktsituationer som uppstått i samband med lek. I citatet 
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nedan kan vi se vad Fritidspersonal 3 sa angående detta, där hon påpekar att det finns andra 

sätt att lösa problem på än genom våld: 

 

Fritidspersonal 3: Jag och mina kollegor.. Jag tror att vi gör samma.. När de kommer till oss och 

berättar att: ”Jag bråkade och han har slagit mig” och så, då tar vi de här barnen och sätter oss 

någonstans, ostört, och pratar med dem. Och förklarar för dem att det inte går att lösa ett problem så. 

Våld kan inte lösa problemet. Och vi försöker att berätta för dem att det finns andra sätt att undvika bråk 

och problem på. Och sen, jag personligen, brukar lämna dem ensamma så att de kan prata med varandra 

själva. Och komma på att: ”Nej, det där var inte bra!”. Fem tio minuter, femton till och med, kan de 

prata med varandra själva. Sen kommer de ut: ”Ah, vi har löst problemet!”. Bra! På det sättet jobbar i 

alla fall jag.  

 

Med andra ord färgar hon händelsen med sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel och 

förmedlar alltså tydligt att: ”Våld kan inte lösa problemet” samt ”/…/ det finns andra sätt att 

undvika bråk och problem på” och uppmanar dem till dialog. Det är nog därför hon lämnar 

dem själva ett tag för att se hur de själva försöker lösa situationen. När hon fått en positiv 

kvittens på att samtalet lyckats förklarar hon sig vara nöjd. Även Fritidspersonal 5 säger i sin 

intervju något som jag tycker liknar detta. Han arbetar med barn som är ungefär fyra år yngre, 

det vill säga i förskoleklass. Angående situationer då han behöver vara barnen behjälpliga i att 

lösa bråk och konflikter säger han bland annat så här: 

 

Fritidspersonal 5: Så brukar vi försöka att de löser konflikten själva också.. De sätter sig nånstans och 

sen får de komma till oss och förklara hur de har löst det och varför de har löst det.. Hur vi ska gå 

vidare.. 

Mattias: Fungerar det bra? 

Fritidspersonal 5: Ja, jag tycker det. I det flesta fallen gör det det. De sitter och glor på varandra ett tag 

och sen tycker de: ”Nej fan, det här var inget kul! Vi blir polare och så går vi och säger det”, typ.. 

(skrattar) A, men det är lite så.. Och det är ganska skönt att se.. Då har det liksom runnit av dem, den där 

ilskan.. 

 

Med en snabb blick i materialet som jag transkriberat från intervjun kan man tro att han låter 

barnen lösa sin konflikt på egen hand, utan inblandning av vuxna. Men ordet ”också” avslöjar 

att så inte är fallet och när jag går igenom materialet ytterligare ett par gånger hittar jag på 

flera ställen sådant som pekar på motsatsen. Det visar sig nämligen vid en närmare titt att 

innan barnen blir tillsagda att sätta sig någonstans och prata igenom det inträffade har han 

varit noga med att tala om det oriktiga i att använda våld, det vill säga att tillämpa sparkar 

eller slag mot varandra. Han påpekar också att det är ett brott mot de ordningsregler som finns 
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på skolan och att man inte heller tillåts göra så i det övriga samhället. Därefter kan det hända, 

som i nyss nämnda exempel, att han låter barnen sätta sig i ett rum någonstans då han anser att 

barnen kan behöva egen tid att reflektera över vad han eller hon har sagt eller gjort, utan 

större inblandning utav vuxna. Det räcker alltså med att barnen efteråt kommer och berättar 

hur det gått och där avgörs om händelsen skall följas upp ytterligare eller om den anses vara 

avklarad. 

 

Några exempel på spontanlekar har också kommit upp i min studie, där jag särskilt tänker på  

”tjuv och polis”-leken som barnen i en av förskoleklasserna brukar leka. I intervjun sa 

Fritidspersonal 5 följande: ”Sen är det ju mycket det här ’tjuv och polis’ kallar dem det för, 

men det är ju förtäckt att få brottas och boxas”. Eftersom personalen är tydlig med att det är 

förbjudet att sparkas och slåss och att det är emot skolans ordningsregler skulle det kunna vara 

som min informant säger att barnen istället låter de otillåtna beteendena ske fastän i det 

”fördolda”, det vill säga de riktar sina beteenden till leken. Alla vet och kan acceptera ett visst 

mått av våld mellan en tjuv och en polis. Men även inom dessa lekar (morallekar) måste 

barnen ha överenskommelser om vart gränsen går för det otillåtna. Det vittnar i alla fall alla 

de exempel jag fått från mina informanter i intervjuerna om barn som söker sig till 

fritidshemspersonalen för att få hjälp att lösa bråk och konflikter. 

 

5.2.3 Rörelselekar 

 

Fritidspersonal 4, som arbetar med årskurs 2, berättar bland annat om att de har ordnings-

regler i fritidshemmet som säger att barnen inte får leka rörelselekar inomhus, förutom i 

lekhallen. Det är en regel som de flesta barn tycks bryta ganska ofta mot: ”Alltså, barnen leker 

ju mycket det här tafatt. Det är ju typiskt en sån lek som de inte får leka inne, men som alla 

gör ändå”, förklarar hon. Hon verkar ta det hela med ro, trots allt, och säger att hon förstår 

deras rörelsebehov och att hon försöker motivera dem att leka dessa lekar utomhus istället.    

 

5.3 Fritidshemspersonalens arbete med normer och värderingar 

 

Genom att ställa frågan till mina informanter om hur man kan jobba med barnen om frågor  

om rätt och fel och hur man skall vara hoppades jag få svar på hur de vuxna arbetar med 

normer och värderingar, det vill säga värdepedagogiskt, i sina respektive barngrupper. Utav 

de svar jag fick tycker jag mig kunna se flera olika sätt hur personalen arbetar med detta: 
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5.3.1 Förebild 

 

Fritidspersonal 1 berättade bland annat följande om hur de arbetar med sina barn i särskole- 

klass kring frågor om rätt och fel:  

 

Fritidspersonal 1: Mm.. (..) A, men det tycker jag man gör i den vardagliga situationen hela tiden. Det 

är sånt man.. Det kommer ju automatiskt.. Man kan ju inte bara sitta och tala om att (förställer rösten) nu 

ska vi jobba med rätt och fel. I alla fall inte jag, tycker inte det. Det handlar ju om att man visar hela 

tiden med vårat sätt att vara och, ja, hur vi jobbar helt enkelt. Det ingår ju liksom i det hela. 

 

Jag tolkar det informanten säger i utdraget ovan som att det är svårt att arbeta med dessa  

frågor om rätt och fel i förebyggande syfte, då det är svårt för särskolebarn att tänka sig in i 

abstrakta situationer. Hon menar istället att man arbetar med det när det väl dyker upp i den 

vardagliga situationen, det vill säga mer konkret. Man tar det helt enkelt som det kommer och 

varje sådan situation blir ett lärande exempel. Jag blev lite konfunderad när hon sa: ”/…/ vårat 

sätt att vara”, varför jag frågade henne vad hon menade med det och fick följande till svar: 

  

Fritidspersonal 1: Men, jag kan ju visa vad jag tycker.. Om jag liksom säger fula ord eller om jag är 

nonchalant eller om jag liksom inte lyssnar på barnen. Jag menar, de gör ju precis som vi gör. Då gör ju 

de så mot sina kompisar. Jag menar, man måste ju vara lite lyhörd och man måste ju ändå tänka på hur 

man själv är. Och inte prata för mycket alltid med barn, kan jag tycka. Ibland känns det som om man 

pratar och pratar och pratar ihjäl ungarna.. Och då slutar de att lyssna till slut. Så, att.. Nä, jag tycker 

att det är vi vuxna som till stor del måste visa hur man är.. Hur man gör rätt och fel.. 

 

Jag tolkar vidare det hon säger med att personalen i särskolan använder sig själva som levande 

exempel, som barnen kan imitera och ta efter. Det blir därför viktigt att tänka på vad man 

själv säger och gör så att man faktiskt framstår som ett gott föredöme eller en bra förebild. 

Utgångspunkten för detta resonemang är devisen: ”Barn gör inte som vi säger, utan de gör 

som vi vuxna gör”. Vidare anser informanten att de vuxna på skolan pratar för mycket med 

barnen och att det finns en risk att de till slut slår dövörat till. Det tyder på att hon sedan 

tidigare har en negativ upplevelse utav tjat och att det uppenbarligen inte hjälpt, utan har 

istället hittat en strategi och ett tillvägagångssätt som fungerar för just de här barnen. I slutet 

av intervjun betonar hon ändå vikten av att det måste finns regler även för de här barnen, för 

att visa att vissa saker inte är okej helt enkelt. I en sådan här verksamhet har man mera 

tolerans, säger hon, därför att man vet att de har specifika svårigheter med vissa saker, inte 

minst sådant som handlar om just rätt och fel. 
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5.3.2 Barnråd 

 

Fritidspersonal 2 ger exempel på att barnen kan sitta i smågrupper och samtala om det som de  

anser vara rätt och fel. Men även om sådant man tycker fungerar bra just nu och hur man kan 

förändra saker till det bättre. Ibland kan man behöva samlas i större grupp och prata, vilket 

han kallar att ha ”barnråd”. Det framgick väldigt tydligt i min intervju med honom att han vill 

att barnen skall känna inflytande och medbestämmande över sitt fritidshem och att de lär sig 

att ta ansvar för detta på ett demokratiskt sätt, till exempel genom ”barnråd”. Men han tycks  

också vara på det klara med att regler och bestämmelser behöver diskuteras: 

 

Mattias: Barnråd? 

Fritidspersonal 2: Mm.. Men då sitter vi ju mer i större grupp. Men sen just att prata om det där, det, 

små grupper, sitta prata om det, det tror jag är bäst. Och höra vad alla tycker och tänker, ja, hur man ser 

på det. Sen utifrån det kan man lägga ihop och se vad alla tyckte. 

Mattias: Har du något sånt konkret exempel? 

Fritidspersonal 2: Näej, inte sådär nu, men.. (...) (suckar högt) Äh, men rent allmänt hur man vill ha det 

på fritids till exempelvis. Man sitter i små grupper och diskuterar, vad är bra och vad är dåligt. Vad kan 

vi göra bättre, sådär. Man sitter i små grupper och så hör man runt i grupperna om alla tycker lika. Just 

det där är inte så bra, men det är ju tydligt, då hittar vi någon variant så att det blir bra. Att tjejerna inte 

har lika mycket att göra som killarna då kan man kanske försöka vin.. (säger bara halva ordet) se till att 

de också har, ja, (...) (blir sedan tyst) 

 

Samtidigt kan man fråga sig hur mycket reellt inflytande barnen har över fritidshems- 

verksamheten, där de genom ”barnrådet” faktiskt kan vara med och påverka innehållet på 

riktigt. Kan det möjligen vara så att man egentligen bara ger sken av att barnen får vara med 

och bestämma och när allt kommer omkring så är det ändå de vuxna som slutligen avgör? 

Han säger bland annat: ”Man sitter i små grupper och så hör man runt i grupperna om alla 

tycker lika”. Är det först då alla tycker likadant i en fråga som det har relevans hos de vuxna? 

Hur hanteras eventuella åsikter och synpunkter som är emot de värderingar som de vuxna står 

för? Jag tolkar det han säger som att det bästa vore att alla tycker likadant och att de som har 

avvikande uppfattningar bör ”rättas in i ledet”. Det finns med andra ord en risk att barnen 

påverkas av vad de vuxna tycker i dessa frågor. 

 

Vidare frågar jag honom om barnen han arbetar med har en uppfattning om vad som är rätt 

och vad som är fel i alla lägen. Han menar att de i stora drag har det, men att de kan behöva 

en vuxen som påminner dem då och då för att de så lätt glömmer bort. Som exempel på detta 
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nämner han att det finns en del barn som bryter mot fritidshemmets ordningsregler, där det 

bland annat finns föreskrivet att det inte är tillåtet att springa, skrika eller säga fula ord, fastän 

de vet vad som gäller. Han kallar det ”masspsykos” eller ”ratrace” och tror att barnen gör så 

för att beteendet inte gränssätts av vuxna. Han säger bland annat följande: ”Ja, men om några 

börjar liksom, så är det så lätt att hänga på alltså. Man glömmer bort sig lite sådär”. 

 

5.3.3 Överföring av värderingar 

 

Fritidspersonal 3 menar å sin sida att barn inte vet vad som är rätt och fel, utan anser att det är 

ett vuxenansvar att lära dem detta. I följande citat får vi ta del av hennes syn i frågan: 

 

Mattias: Ja, alltså om man jobbar med rätt och fel. Finns det något självklart liksom som är rätt och fel i 

hur barn gör saker och så? 

Fritidspersonal 3: Nej, barn är barn.. Det är vi vuxna som ska lära dem. Det här är fel och det här är 

rätt. De kan inte.. Jag tar ett litet exempel för dig.. Jag har en son som är trettiosju år gammal, han har 

gått i svensk skola, uppväxt med svenskarna, men han var aggressiv.. Alltid problem runt omkring honom. 

Till slut kom jag och hans lärare fram till att det kanske är lika bra att ta honom till ett lugnare ställe, så 

att han blir lugn. Internationella skolan, heter den.. På den tiden.. Jag skulle besöka professorer och 

lärare som hade det där stället och förklara varför min son skulle börja där. Han var mellan tio och elva 

år gammal. Då sa en av lärarna, som var väldigt, väldigt duktig, att: ”Jag har hört att du har kastat en 

sten på en igelkott. Det är fel! Man ska inte göra det!”. Jag tänkte, jag kunde inte svenska så bra, men då 

sa jag så här till honom: ”Men om han visste att det var fel, skulle han inte ha gjort det. Han vet inte fel 

och rätt. Det är vi som ska lära honom. Det är därför jag vill att ni som är så duktiga ska ta hand om min 

son, och sakta berätta för honom vad är rätt och vad är fel. ’Oj då’, sa läraren”. Ja, just.. Då var det 

klart att han kunde börja där. Fel och rätt, nej, de vet inte.. 

 

I sin berättelse kommer det fram att hon har en annan social och kulturell bakgrund än den 

svenska, vilket skulle kunna tyda på att hon därför har helt andra normer och värderingar än 

vad som anses som typiskt för vår kultur. Jag tolkar det hon säger som att det är lärarens eller 

fritidspedagogens plikt att lära barnen vad som är rätt och fel samt föra över sina egna 

värderingar avseende detta, då de omöjligt kan veta det. Uppenbarligen skall skolan och 

fritidshemmet inte bara fostra barnen, utan även uppfostra. I historien hon berättade 

framkommer hur en av lärarna påtalar för hennes son det oriktiga att kasta sten på en igelkott, 

där han säger: ”Det är fel! Man ska inte göra det!”. Detta är något hon reagerar på och 

uppenbarligen ifrågasätter, då hon menar att det är ett vuxenansvar att lära honom det. Jag 

tolkar det som att hon inte tycker det är produktivt och givande att moralisera över vad som är 
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rätt och fel, eftersom barnen ändå inte kan avgöra det. Hennes resonemang tyder på att hon 

menar att barn i den här åldern inte klarar av att göra egna moraliska bedömningar, utan de 

behöver vuxna som vägleder och talar om för dem hur de skall handla. Barnen som hon idag 

arbetar med går i årskurs 3 och går alltså sitt sista år i fritidshemmet och i min intervju 

frågade jag hennes hur man kan jobba med detta i verksamheten. Hon levererade då ett svar 

som jag tolkar inte bara är utifrån hennes profession som fritidspersonal, utan också som 

mamma och medmänniska, och där det hon säger även sträcker sig utanför hennes uppdrag på 

skolan och i fritidshemmet: 

 

Mattias: Hur kan man jobba med det här på fritids då? 

Fritidspersonal 3: Ääh.. Jag tycker så här.. Riktig, riktig, riktig kärlek från sitt hjärta och respektera  

barnen plus en ram av disciplin. Då kan man hjälpa barnen.. Om jag skapat ett förtroende mellan mig  

och en elev som har problem och visar att jag lyssnar på honom, jag respekterar honom, jag tycker om 

honom, och det jag gör för honom är inte som fritidspersonal, utan jag gör det för att jag tänker på hans 

situation och hans framtid. När han märker att jag gör på det sättet, jag tror att jag hjälper honom att 

han lyssnar på mig. Om jag gör rätt eller fel, det vet jag inte. Det får framtiden visa. Men det jag gör tror  

jag hjälper barnen. 

 

5.3.4 Olika rätt och fel 

 

Fritidspersonal 4 resonerar kring att det kan finns olika ”rätt och fel” samt medger att det är en 

svår uppgift att reda ut tillsammans med barnen. Hon föreslår en dialog med dem för att ta 

reda på hur de tänker i dessa frågor. Jag tolkar det hon säger som att hon tar hänsyn till att 

barnen kommer från hemförhållanden där andra regler och bestämmelser gäller, det vill säga 

med olika värdegrunder, än enbart den som finns på skolan eller i fritidshemmet. Genom att 

samtala med barnen får hon dem att reflektera över sina beteenden och om normer och 

värderingar: 

 

Mattias: Hur kan man jobba med barnen om frågor om rätt och fel och hur man ska vara? Alltså, det här 

med normer och värderingar. 

Fritidspersonal 4: Mm.. Alltså, det finns ju normer för vad som kan vara rätt och fel i vissa avseenden, 

men man kan ju aldrig göra det i alla, i alla ämnen. För det som är rätt för dig, kan vara fel för mig.. Så 

det är väl inte alldeles lätt.. Men man kan ju höra, vad tycker du är rätt? Var det rätt att slå? Men, var 

det rätt av dig att få säga det du sa till honom? Ja.. Alltså, det är ju inga lätta frågor liksom.. Det är 

nånting man ständigt har med sig och många gånger har man väl gått hem och tyckte att man gjorde fel. 

Så upplever jag det i alla fall. 
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Det märks tydligt att min informant funderar mycket kring sitt eget agerande i olika samman-

hang. Hon undrar själv om hon gjort rätt som gjorde si eller så och att det är tankar som ofta 

poppar upp när hon kommit hem. I citatet framkommer ganska tydligt och klart hennes 

ambivalens i dessa frågor, som till exempel då hon säger: ”För det som är rätt för dig, kan 

vara fel för mig” och kort därpå: ”Men man kan ju höra, vad tycker du är rätt?”. Om hon 

ställer den sista frågan för att få reda på vad barnet tycker är rätt, så kan det ju mycket väl 

hända att det strider mot hennes egna värderingar. Det är nog därför hon konstaterar att arbeta 

med barnen om frågor om rätt och fel är en svår uppgift. 

 

Vidare berättar hon i intervjun om hur arg hon kan bli över att barn inte lyssnar eller gör som 

de blir tillsagda då de gjort något otillåtet och gått över gränsen för vad som är accepterat, till 

exempel vid konfliktsituationer och bråk mellan barnen som strider mot de regler och 

bestämmelser man antagit på skolan och i fritidshemmet. Här ett utdrag som ger uttryck för 

det: 

 

Fritidspersonal 4: ..ja, men jag blir arg. Men, det har jag sagt till barnen: ”Ni vet, när jag blir arg, då 

blir jag jättearg. Men jag slår inte nån för det!”. Nämen, man måste bli arg.. Och det kanske inte är 

jättebra att bli jättearg, men, men.. Men, man kan inte acceptera vad som helst. Det finns gränser.  

Mattias: Vart går den gränsen nånstans då? 

Fritidspersonal 4: För hur man blir arg, menar du? 

Mattias: Ja.. 

Fritidspersonal 4: (hostar) Nämen, om man upprepade gånger måste säga till samma person att inte  

göra nånting eller sluta med nånting, till slut så blir man, höjer man rösten rätt mycket tionde gången. 

För då har det gått för långt, alltså. Då är min gräns nådd. Man ska inte behöva ha det så.. Nä.. 

 

5.3.5 Konfliktsituationer 

 

Även Fritidspersonal 5 nämner konfliktsituationer och bråk mellan barnen som exempel på  

händelser som leder till att barnen bryter mot regler och bestämmelser om hur man skall vara 

mot varandra, det vill säga i enlighet med skolans värdegrund. Han nämner särskilt det idoga 

arbetet med att försöka stävja det fysiska våldet, det vill säga slag och sparkar, som ofta 

uppstår i leken mellan pojkarna. När det väl inträffar brukar han ta barnet eller barnen åt sidan 

och tydliggöra sin egen ståndpunkt i detta avseende: 

 

Fritidspersonal 5: Jag markerar verkligen.. Tar honom åt sidan och tar tag i honom och ser till att han 

tittar mig i ögonen.. Och förstår att jag är heligt förbannad på vad han har gjort.. För det mesta går det 
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ju in.. Men, jag menar, mycket rinner av och sen kommer man in i leken och sen glömmer man bort igen. 

Vissa kanske man behöver tjata tjugofem gånger på, vissa räcker det två tre gånger.. 

Mattias: Hjälper det att göra så? 

Fritidspersonal 5: I de flesta fall, tack och lov. Sen finns det ju vissa som inte verkar ha några spärrar 

alls.. 

 

Barnen han arbetar med är i fem- och sexårsåldern och kan alltså behöva påminnas med 

jämna mellanrum. Han menar att det är viktigt att jobba med dessa frågor så att barnen blir en 

social och trygg grupp. I intervjun tar han också upp att det ofta råder en annan värdegrund i 

hemmet än det gör på skolan och att barnen måste ge efter en del på det när de kommer hit. 

Han ser sitt uppdrag som fritidspersonal i en förskoleklass i ett längre perspektiv och menar 

att det han säger och gör syftar till att göra barnen förberedda för att inom kort påbörja och 

klara sig i grundskolan, men i förlängningen även senare i vuxenlivet: ”Det ska ju bli en 

vuxen individ, allihopa, som ska klara av att gå ut i samhället sen..”, säger han. Det han säger 

i detta avseende tolkar jag som att han menar att om barnen inte lär sig regler och 

bestämmelser, det vill säga normer och värderingar, finns det risk att de inte får ta plats i 

leken, vilket omtolkat även skulle kunna betyda att om de inte lär sig spelreglerna så 

småningom som vuxna får de inte ta plats i samhället utan ställs helt enkelt utanför. Han 

nämner också vikten av att vara en god förebild och jag frågar honom vad han menar med det, 

varpå han svarar: 

 

Fritidspersonal 5: Ja, då kommer vi till språket.. Vårdat språk.. Ääh, jag går inte och slår på varken 

kollegor eller barn.. Initiativrik.. Vaken och ser liksom och är det nån som inte har nånting att göra se till 

att bli stimulerad i mångt och mycket.. För jag menar, barnen skall ju trivas här.. 

 

5.3.6 Övriga resultat 

 

För övrigt kan sägas att det som Colnerud och Thornberg tagit upp i sina artiklar om hur 

svårdefinierbart begreppet värdegrund är stämmer även väl överens med vad personal berättat 

för mig i min studie, nämligen hur svårt det är att utarbeta en gemensam värdegrund som skall 

gälla på skolan och i fritidshemmet. De nämner på samma sätt svårigheterna med att definiera 

vad värdegrund egentligen är och att det finns lika många tankar och uppfattningar om 

värdegrund som det finns personal på skolan. Utöver det tar de dessutom upp att fritidsbarnen 

kommer från olika etniska, sociala och kulturella bakgrunder med annan värdegrund än den 

som skolan med dess läroplan vill förmedla och lära ut.  
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Genom att intervjua vuxna pedagoger som arbetar i fritidshemmet, där de fått frågor om hur 

de bland annat hjälper barnen att lösa konflikter och hur man kan arbeta med barnen om 

frågor om rätt och fel, har jag på så sätt försökt anta ett värdepedagogiskt vuxenperspektiv på 

min studie om fritidshemmets betydelse för barnets sociala utveckling. För det är inte minst då 

barnet är i fritidshemsverksamhet, vilket min undersökning påvisar, som det blir bekant med 

regler och bestämmelser om hur man är och bör vara när man är i social samvaro med andra. 

Barnet testar sina normer och värderingar i mötet med andra, inte minst i kontakt med de 

vuxna, och utvecklas på så vis både socialt och samtidigt moraliskt. Den moraliska 

utvecklingen hos barnet har således ett nära samband med den sociala utvecklingen, men kan 

behöva beskrivas och behandlas åtskilt (Evenshaug & Hallen, s. 358). Thornberg skriver i 

tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige om värdepedagogik och menar bland annat att: 

”Värdepedagogik handlar om påverkan, mediering och lärande ifråga om moraliska eller 

politiska värden och normer” (Thornberg 2004, s. 103). Applicerat till min studie tolkar jag 

det som att han menar det sätt på vilket man som pedagog i fritidshemmet gestaltar, förmedlar 

och lär ut normer och värderingar till barnen, så att de så småningom klarar av att göra egna 

moraliska bedömningar om vad som anses vara rätt och fel i olika avseenden. 

 

Jag har i och med min studie också förstått att när personal arbetar med värdegrundsfrågor i 

skolan och i fritidshemmet handlar det i mångt och mycket om att ta upp och diskutera 

livsfrågor med barnen. Frågor som behandlar barns existentiella, filosofiska, etiska och 

moraliska tankar, men att samtidigt koppla det till de normer och värden som gäller i 

samhället och deras närmaste omgivning. Oftast sker detta i samband med att något hänt i 

eller utanför skolan och fritidshemmet eller någonstans i dess närhet. Inte sällan är det barn 

som har behov av att få ventilera sina tankar eller upplevelser i samband med samlingar 

(fritidsmöten). Det är också vid dessa tillfällen som ordningsregler diskuteras, där barnen 

finns med vid utarbetandet utav dessa. Personalen säger sig även arbeta aktivt med 

konflikthantering och bedriver ett medvetet arbete för att förebygga mobbning. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

I detta avsnitt analyserar jag resultatet och diskuterar det med hjälp av litteratur som jag 

tycker är väsentlig i sammanhanget. Jag anser att jag fått forskningsfrågan besvarad genom 

min undersökning. I mina slutsatser redogör jag för vad jag slutligen kommit fram till och hur 

man kan arbeta vidare med dessa frågor i fritidshemmet. 

 

6.1 Leken och andra aktiviteter som normgivare 

 

Leken är grundläggande i fritidshemsverksamheten och det är viktigt att verksamheten är 

varierad med inslag av olika aktiviteter och övningar som utvecklar barnen på olika sätt: 

”Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 

förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. 

Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet” 

(Skolverket 2007, s. 23). I min undersökning har det framgått ganska tydligt att personalen i 

fritidshemmet ser leken som något betydelsefullt och utvecklande hos barnen. 

 

Ett tecken på det är att samtliga informanter lämnat en uppsjö av exempel på bra lekar, 

aktiviteter och övningar som kan genomföras med barnen. Det har varit allt från olika boll- 

och kull-lekar till kontakt- och samarbetsövningar. I fritidshemmet bör det råda en balans 

mellan barnens fria val och vuxeninitierad mer styrd verksamhet. De flesta av exemplen 

personalen berättat för mig om har varit lekar och övningar som är styrda av vuxna och de har 

i princip haft samma syfte och mål, att få barnen att samarbeta i större utsträckning och att få 

dem att bli en trygg och social grupp. Jag drar paralleller till det som Evenshaug & Hallen 

skriver i sin bok Barn- och ungdomspsykologi, där de skriver följande angående detta: ”I 

samarbetsleken kan vi däremot se att barnen utgör en social grupp. Leken organiseras som en 

gemensam aktivitet där ett medvetet samspel måste till för att leken ska fungera” (Evenshaug 

& Hallen 2001, s. 343).  

 

De flesta barn uppfattar leken som mera fri och att den inte på samma sätt är reglerad av 

vuxna. Det är som Folkman & Svedin skriver i sin bok Barn som inte leker: ”Att vara 

tillsammans med andra barn är inte detsamma som att vara tillsammans med vuxna som oftast 

är följsamma och lägger saker till rätta. I lek med barn ställs andra krav” (Folkman & Svedin 

2003, s. 61). Den fria formen kan i vissa lägen locka fram en typ av normbrytande beteenden 



 37 

hos vissa barn, det vill säga de gör saker (slag och sparkar) som strider mot regler och 

bestämmelser som man kommit överens om. Man skulle med andra ord kunna säga att barnen 

vid dessa tillfällen passar på att testa vart gränserna går för vad som är tillåtet. Det är också i 

dessa sammanhang som de flesta bråk och konflikter uppstår. Då leken inte alltid har en tydlig 

ram för vad som gäller (mall) uppstår ibland oklarheter och det i sin tur bidrar till att barnen 

hamnar i konflikt med varandra. Det handlar således om att: ”Komma överens om vad man 

leker och hur leken ska lekas. Förstå innebörden av det som brukar kallas de sociala 

lekreglerna – samförstånd, ömsesidighet och turtagning” (Folkman & Svedin 2003, s. 61).  

 

I leken övas barnens färdigheter och förmågor och de utvecklar med tiden social kompetens, 

där barnen följaktligen lär sig det sociala samspelet mellan människor. I Kvalitet i fritidshem 

läser jag följande: ”När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri 

lek behöva vuxnas närvaro. Ofta krävs regler för att leken ska fungera. Att gemensamt skapa 

regler som kan följas eller brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande” (Skolverket 

2007, s. 23). I boken Det sociala livet i skolan kallar Thornberg dessa situationer för 

lärtillfällen och pekar på betydelsen av att personalen i fritidshemmet bedriver ett medvetet 

arbete kring konflikter och konflikthantering med barnen, då dessa situationer faktiskt 

utvecklar och formar barnens sociala kompetens: ”Hur elever hanterar konflikter och hur 

lärare intervenerar (ingriper) i konflikter mellan elever är också en betydelsefull 

värdepedagogisk fråga. Vilka värden och normer gestaltas i elevernas konflikter? Vilka 

värden och normer förmedlar läraren i egenskap av rollmodell, såväl när han eller hon 

intervenerar i konflikter mellan elever som i hans eller hennes egna konflikter med elever”  

(Thornberg 2006, s. 203 f.).  

 

6.2 Fritidshemspersonalens arbete med normer och värderingar 

 

I min studie har det visat sig att övervägande delen av mina informanter arbetat med barnen 

om frågor om normer och värderingar på ett, som jag anser, snarlikt sätt. Med det menar jag 

att de dels utgått från sig själva med sina egna uppfattningar om vad de anser vara rätt och fel 

och dels utifrån vad man menar är skolans värdegrund (ordningsregler). De flesta händelser 

och situationer mina intervjupersoner berättat för mig om har varit exempel där syftet 

huvudsakligen varit att lära barnen nya saker som utvecklar dem på en mängd olika sätt, inte 

minst socialt. Dessa lärande tillfällen som personalen talar om tyder således på att de 

mestadels tillämpar den explicita värdepedagogiken. Det är som Thornberg skriver i sin 
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artikel Värdepedagogik: ”Explicit värdepedagogik associeras med de olika metoder som 

lärare använder för att skapa lärtillfällen för elever när det gäller värdefrågor” (Thornberg 

2004, s. 105 f.). 

 

Det finns dock en del saker jag funderat över i min studie och som jag avslutningsvis vill 

skriva några rader om. Dels verkar det överlag som om arbetet med normer och värderingar i 

särskolans fritidshem inte nämnvärt skiljer sig så mycket åt från de övriga fritidshems-

avdelningarna. Informanten uttryckte under intervjun att dessa barn i allra högsta grad är 

bildningsbara, men att de får vara lite mer toleranta mot barnen för att få dem att lyckas med 

saker och ting. Min tolkning av hennes ordval tror jag stämmer väl överens med 

Alexanderssons definition av detsamma, där han i artikeln Att grunda för världsmedborgar-

skap och bildning skrivit följande: ”Bildning, som är ett vidare begrepp än utbildning, handlar 

om generella förmågor och personlig utveckling ur ett samhällsperspektiv” (Alexandersson 

2011, s. 8). Han menar, i likhet med hur jag tolkat min informant i särskolan, att 

bildningsprocessen börjar i det bekanta (skolan) och går vidare mot det obekanta (samhället).  

 

I min undersökning tycker jag mig kunna skönja en viss pedagogisk skillnad mellan hur 

personal i särskolans fritidshem och de övriga fritidshemsavdelningarna gör, där barnen i 

särskolefritids i större utsträckning tränar in ett önskvärt beteende. Utifrån sina funktions-

nedsättningar har de svårigheter att lära sig vad som är rätt eller fel, då en del utav dem har 

brister i eller helt saknar förmågan att reflektera över det de säger och gör. Det i sin tur leder 

till att de inte socialiseras på samma sätt som andra barn. Eftersom de har brister i sitt sätt att 

interagera med andra människor blir det också svårt att anpassa sig till gruppen och i 

förlängningen till det omgivande samhället. Utflykter i omgivningarna blir därför utmärkta 

tillfällen att träna barnens olika förmågor i de vardagliga situationer som dyker upp. 

 

En annan sak som är värt att kommentera är det Fritidspersonal 2 sagt om ”barnråd”. Å ena 

sidan finns det, utifrån ett värdepedagogiskt perspektiv, en poäng med att låta barnen vara 

med och tycka till om det som gäller dem själva och deras omkringliggande miljö, inte minst 

om vilka regler och bestämmelser som skall gälla i fritidshemmet (explicit värdepedagogik). 

Men i studien tyckte jag mig kunna urskilja något helt annat utifrån det han sa: ”/…/ och så 

hör man runt i grupperna om alla tycker lika” (utdrag från intervjun). Det verkar således som 

om han tycker att alla barnen på hans fritidshemsavdelning skall tycka likadant i en del frågor 

och att det därigenom får tyngd, mening och relevans hos honom. Om det är på det sättet är 
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det inte bra, enligt mitt sätt att se det. Det skulle kunna tyda på att han i vissa lägen inte 

lyssnar på barnen och tar det de säger på allvar, utan där det istället finns en oroande risk för 

att han omtolkar och omvärderar det och slutligen avgör och bestämmer vad som anses vara 

bäst för dem. Jag funderar på om han vid dessa situationer möjligen gestaltar och förmedlar 

implicita värden och följer en dold läroplan, där han tillämpar den implicita värde-

pedagogiken och alltså inte tar avstamp från det som står skrivet i styrdokumenten för skolan 

och fritidshemmet (Thornberg 2006, s. 79). 

 

6.3 Slutsatser 

 

Jag har i min undersökning kommit fram till att personalen anser att fritidshemmet har en 

mycket viktig, ibland avgörande, roll för hur barnen utvecklar sina moraliska förmågor. Om 

barnen inte lär sig spelreglerna för vad som gäller i leken, ställs de utanför och får inte delta. 

Om de istället tillägnar sig sätt att förhålla sig till normer och värderingar, det vill säga klara 

av att göra moraliska bedömningar, kan de på samma gång socialiseras in i 

gruppgemenskapen. De tillåts få ta plats och utvecklas till sociala individer. I läroplanen för 

skolan och fritidshemmet (Lgr 11) står att barnen successivt skall lära sig ta ansvar för sig 

själva och sin omgivning, där de i förlängningen så småningom blir ansvarstagande 

samhällsmedborgare (Skolverket 2011, s. 9). Samma typ av spelregler gäller även senare i 

livet, i det omgivande samhället. Följer man inte de regler och bestämmelser som gäller i 

samhället i övrigt ställs man på liknande sätt utanför. Många vuxna med normbrytande 

beteenden som begått kriminella handlingar och som blivit föremål för polisiära och sociala 

insatser skulle kanske som barn varit hjälpta av att ha mött personal på skolan och i 

fritidshemmet som haft ett värdepedagogiskt förhållningssätt. Med det menar jag att en del 

istället kunde varit hjälpta av att vuxna ställt dem frågor som påverkat deras moral, hellre än 

att moralisera över det som anses vara rätt och fel. 

 

Fritidshemspersonalen har i sitt arbete i fritidshemmet andra (ibland bättre) möjligheter än 

övrig skolpersonal att kunna arbeta med gruppverksamheter och därigenom använda dessa 

som normgivare eller normskapare. Att arbeta värdepedagogiskt innebär således att utgå från 

den resurs barnen själva utgör, där deras olika sociala och kulturella bakgrunder tas tillvara på 

(interkulturalitet). Begreppet interkulturalitet kan närmast förklaras på följande sätt: ”Inter-

kulturalitet beskriver ett utbyte (en interaktion) mellan människor med olika utgångspunkter 

och referensramar. Det här utbytet utgår från alla människors lika värde och rättigheter 
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oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund” (Botkyrka kommun 2010, s. 4). Det finns med 

andra ord inget självklart inom varse sig skolan eller fritidshemmet som kan anses rätt eller 

fel, utan det måste konstitueras tillsammans med dem som finns där – av både barn och 

vuxna. Även från Skolverkets sida har man öppnat upp för att barnen skall få utmana rådande 

normer och värderingar genom att ge ut ett stödmaterial i ämnet: Förskolans och skolans 

värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Skolverket 2011). Syftet med detta 

material är att ge stöd och inspiration för fortsatt arbete med värdegrundsfrågor inom 

förskolan och skolan. Det har nämligen visat sig i diverse undersökningar att barnen har 

bristfälliga kunskaper om de rättigheter de har enligt FN’s konventioner om mänskliga 

rättigheter. Här finns konkreta sätt och metoder för personal i fritidshemmet att arbeta med 

frågor om normer och värderingar med barnen, som syftar till att göra barnen mer trygga, 

sociala och ansvarstagande. Som en del av skolan har även fritidshemmet ett uppdrag att 

förmedla kunskap och värden, vilket således bör prägla alla aktiviteter och övningar. Det är 

som det står skrivet i nyss nämnda material från Skolverket Förskolans och skolans 

värdegrund: ”Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt 

samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också ett 

samhällsuppdrag i stort” (Skolverket 2011, s. 5). Ingen av mina informanter har dock nämnt 

detta material eller de idéer som tas upp där. 
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7. SAMMANFATTNING 

 

Syftet med min studie har varit att få reda på hur personal i fritidshemmet anser sig arbeta 

med normer och värderingar, det vill säga värdepedagogiskt, och hur det i sin tur påverkar 

barnens normer och värderingar samt i förlängningen hur barnen socialiseras med varandra 

och utvecklas socialt. I min undersökning har jag intervjuat fem ur fritidshemspersonalen som 

arbetar med barn i åldrarna 6-9 år på en skola i stadsdel Rinkeby-Kista i nordvästra 

Stockholm.  

 

Ur resultatet framkom att fritidshemmet enligt pedagogerna har en mycket viktig, ibland 

avgörande, roll för hur barnen utvecklas socialt. Pedagogerna anser att om barnen inte lär sig 

spelreglerna redan i lekstadiet, ställs de utanför och får inte delta. De vuxna i fritidshemmet 

kan med sitt värdepedagogiska förhållningssätt lära barnen om normer och värderingar så att 

de socialiseras in i gruppgemenskapen och så småningom som vuxna blir ansvarstagande 

samhällsmedborgare. 

 

 

 

 

Nyckelord: Fritidshem, barns sociala utveckling, socialisation, moral, normer och värderingar, 

värdegrund, värdepedagogik. 
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9. BILAGA 

 

9.1 Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat i fritidshemsverksamhet? 

2. Hur många barn har du ansvar för på din avdelning? 

3. Hur gamla är barnen? 

4. Kan du beskriva något/några exempel på aktiviteter/övningar som du tycker är bra?  

5. Vilka lekar brukar barnen leka? 

6. Hur gör man här på fritids när barnen bråkar? 

7. Hur kan man jobba med barnen om frågor om rätt och fel och hur man skall vara? 

8. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


