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Abstract 

 
Early during my education to become an afterschool-teacher a concern was raised that 

afterschool-programs will continue to be seen as an institution for childcare services. In this 

experience-based essay, I discuss what I see as the coreproblem: the free- and planned 

activities. What do the free- and planned activities actually mean for children's development 

and what is it that determines how much space the various activities will be allowed to take? 

 

In my attempts to answer this question, I go through the concept of leisure, the importance of 

children’s play and adults responsibilities in children’s play, what the different policy 

documents say about children’s play and the creative work, staff skills and theoretical and 

practical knowledge. I question whether I was right in the story that I begin this essay with, 

and conclude that it is more difficult than I previously thought to find an answer to the 

question. 
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Sammanfattning 

 
Redan tidigt under min utbildning till fritidspedagog dök oron över att fritidshemmet ska 

fortsätta ses som en institution för barnpassning upp. I denna erfarenhetsbaserade essä 

diskuterar jag det jag upplever som kärnan till problemet: de fria- respektive planerade 

aktiviteterna. Vad har de fria- respektive planerade aktiviteterna egentligen har för betydelse 

för barnens utveckling och vad är det som avgör hur mycket utrymme de olika aktiviteterna 

ska ges? 

 

Under mina försök att besvara denna fråga går jag igenom begreppet fritid, lekens betydelse 

samt vuxnas ansvar i leken, vad de olika styrdokumenten säger om leken och det skapande 

arbetet, personalens kompetens och teoretiska samt praktiska kunskaper. Jag ifrågasätter om 

jag handlade rätt i den berättelse som jag inleder essän med och kommer fram till att det är 

svårare än jag tidigare trott att finna ett svar på frågan. 

 
Nyckelord: fritidshem, fritid, den fria leken, planerade aktiviteter, praktisk kunskap 
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 En helt vanlig dag på fritidshemmet 

 

Nothing in the world is ever completely wrong 

Even a stopped clock is right twice a day. 

(Paulo Coelho) 

 
Dag 1 

Med snabba steg går jag ner för gatan som kantas av grönskande träd. Regnet smattrar mot 

paraplyet och mina skor är redan genomvåta. Jag är lite sen och skyndar därför på ytterligare 

vilket resulterar i att vattnet som har samlats i stora pölar på marken stänker upp runt mina 

ben. Eleverna från skolpatrullen som brukar stå vid övergångsstället på morgnarna har redan 

gått in till sina lektioner. Jag går över gatan, in på skolgården och upp för backen. En 

mellanstadieklass står otålig utanför idrottssalarna och väntar på att bli insläppt. Jag fortsätter 

bort mot ett av skolans fritidshem som ligger intill en liten skogsdunge. När jag kommer fram 

till den lilla byggnaden som även rymmer hela lågstadiet sliter jag upp dörren och stannar 

sedan i entrén för att ta ett djupt andetag innan jag går in på fritidshemmet. 

 

Jag möts av några barn som ännu inte börjat sina lektioner. De hälsar glatt och jag hälsar 

tillbaka medan jag tar av mig ytterkläderna och ställer mina blöta skor på tork. Jag hör att 

både Marie och Kia är här. Marie frågar om de ska ta och baka inför morgondagens filmstund 

i eftermiddag men får till svar att det är bättre att göra det någon gång när det är planerat. 

Marie protesterar men Kia tänker inte ge sig. Det är på tok för mycket barn och alldeles för 

lite personal idag, menar hon, och fortsätter med att det är lättare om alla är ute i eftermiddag. 

Jag som precis kommit in från något som snarare liknar en riktigt ruskig höstdag än en dag i 

slutet av maj tänker att Maries förslag definitivt låter mer lockande. Jag tänker dessutom att 

det finns många fördelar med att baka med barnen, de lär sig bland annat att samarbeta och får 

träna på måttenheterna som de gått igenom i skolan under våren. 

 

Jag går in i köket där Marie och Kia sitter ner vid ett av de två borden. Bordet är täckt av 

almanackor, veckobrev, sommarlovslappar och andra papper. Det är torsdag och de har nu en 

och en halv timme på sig att planera kommande vecka. Jag häller upp en kopp kaffe samtidigt 

som jag hälsar på de två pedagogerna och slår mig sedan ner vid bordet. David är inne i 3C’s 
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klassrum för att hjälpa en pojke som är i behov av särskilt stöd och Jonas som börjar samtidigt 

som mig borde vara här när som helst.  

 

Marie frågar mig om jag kan tänka mig att baka med några barn i eftermiddag så hon och Kia 

kan vara ute med resten av barnen som inte ska gå på gympagruppen med Jonas. Jag är precis 

på väg att svara att jag absolut kan tänka mig det när Kia avbryter med att säga att jag inte ska 

lämnas ensam med barngrupper eftersom jag är student. Precis då sticker Jonas in huvudet 

genom dörren och förklarar att pendeltågen inte går som de ska. Så fort han satt sig ner vid 

bordet börjar de med sin planering. De går igenom vem som ska ta 3A till biblioteket vilken 

dag och hur 3B’s utflykt till Skansen nästa torsdag är upplagd. De bestämmer att Marie och 

Jonas blir de som följer med på utflykten. David måste stanna med pojken i klass 3C och Kia 

med 3A. Kia påminner om att hon kommer ta klass 3A hela tisdagen då klassföreståndaren 

ska iväg på en kurs och de försöker komma överens om vem som ska vara rastvakt istället för 

Kia så hon hinner ta sin lunch. David säger att han behöver gå ifrån en stund på måndag 

förmiddag då han har tandläkartid vilket betyder att någon måste hoppa in för honom i klass 

3C.  

 

Så här fortsätter mötet och det slår mig att nästan hela planeringstiden på en och en halv 

timme går åt att planera skoldagarna istället för eftermiddagarna på fritidshemmet. De enda 

planerade aktiviteterna på fritidshemmet kommande vecka blir pysselgruppen på tisdagen och 

gympagruppen på torsdagen, en helt vanlig vecka med andra ord. 

 

Dagen fortskrider precis som vanligt. Efter planeringen går var och en in till sin respektive 

klass samt följer med barnen på lunch. Två av fritidshemspersonalen är även rastvakter. Sedan 

följer ytterligare ett par timmar i klassrummen innan skoldagen är slut och barnen ska till 

fritidshemmet som ligger i samma lokaler. Alla barn samlas i hallen och det blir riktigt trångt. 

Kia försöker överrösta barnen samtidigt som hon försöker ta sig fram till sitt skåp i andra 

änden av hallen. Ljudvolymen är alldeles för hög och det är bara barnen närmst Kia som hör 

vad hon säger. Hon upprepar samma sak om och om igen: alla ska ut. Trots detta kommer 

flera barn fram för att fråga vad de ska göra. Jag hör några barn klaga över att de alltid måste 

vara ute. Kia ser trött ut och jag kan se att hon vid det här laget även börjar bli ganska irriterad 

över att behöva upprepa sig och att majoriteten av barnen ändå inte ens börjat ta på sig 
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ytterkläderna. Jonas som står vid utgången ropar upp cirka 25 barn som ska med till 

idrottssalen. Uppställning på skolgården om en minut, avslutar han. Nästan en hel klass 

springer efter honom när han vänder sig om och går. 

 

Jag tycker att det är synd att man på fritidshemmet inte erbjuder ett större urval av aktiviteter 

och beslutar mig för att prata med Kia även om detta inte är det bästa av tillfällen. Jag föreslår 

att Marie ska stanna kvar inne och baka med några barn så kan jag följa med ut. Till min stora 

förvåning verkar Kia tycka att det låter som en bra idé. Jag hade väntat mig fler motargument. 

Hon väljer snabbt ut några barn som hon skickar in i köket och går sedan för att prata med 

Marie. 

 

Väl ute på skolgården öppnar Kia boden och barnen rusar dit och rycker åt sig bandyklubbor, 

hinkar och styltor och försvinner sedan lika snabbt åt olika håll. Kia ropar efter dem att de inte 

får gå längre bort än att vi kan se dem. Jag börjar sakta gå över skolgården i min gula väst och 

ser mig samtidigt omkring. Några pojkar spelar fotboll på ena halvan av multiplanen medan 

några andra spelar bandy på den andra planhalvan. Uppe i skogen ser jag några barn fortsätta 

bygga på kojan. Vad jag kan se är alla barn sysselsatta med någonting, till och med dem som 

klagade över att de alltid är tvungna att vara ute.  

 

Det har slutat regna och nu tittar solen fram mellan molnen. Jag kan inte låta bli att tänka att 

det var ganska skönt att komma ut trots allt. Jag vill inte störa barnen som är helt inne i leken 

nu och bestämmer mig för att inte styra upp någon aktivitet idag.  

  

Dag 2 

Efter en lång och minst sagt händelserik dag på Skansen är vi tillbaka på fritidshemmet. 

Barnen är trötta och personalen likaså. Eftersom att det är torsdag ska Jonas egentligen ha sin 

gympagrupp men han har inte haft sin rast än. Det har varken jag eller Marie heller. Innan vi 

går på rast föreslår Marie att Kia ska hitta på något med barnen som nu vankar av och an i 

hallen, för trötta för att hitta på något vettigt att göra men utan ro att sätta sig ner och läsa en 

bok eller dylikt. Kia svarar att hon har ett par saker att ta itu med först och försvinner iväg. 

 

En halvtimme och en kopp kaffe senare lämnar vi köket för att hjälpa till ute på 
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fritidshemmet. Marie fångar genast upp några barn som hon sätter sig ner med i 

pysselrummet. Hon ber dem plocka fram sina påbörjade arbeten, om de har några, och hjälper 

en flicka att komma igång med ett makramé armband. När alla barn är sysselsatta reser hon 

sig för att se efter vad de andra barnen gör. 

 

Jag sitter kvar i pysselrummet och ser på barnen när de arbetar med sina olika hantverk. De 

använder sig inte bara av matematik när de räknar och följer mönster, samtalen när de sitter 

och pysslar blir ofta även väldigt intressanta och täcker allt mellan himmel och jord.  

 

När jag ser en flicka sitta och lägga samma pärlplatta i form av ett stort hjärta för säkert tionde 

gången i rad kommer jag att tänka på pärlplattemönstrena jag skrev ut häromdagen och frågar 

om någon vill att jag ska gå och hämta dem. Jag vet att flickan i fråga brukar sitta och rita av 

Pokémon tillsammans med några pojkar i samma klass och tänker att hon kommer gilla de 

nya pärlplattemönstrena.  

 

När jag kommer tillbaks med mönster av Pikachu och de andra små monstrena slänger sig 

flickan och några av de andra barnen över dem. De försöker avgöra hur många pärlplattor 

varje mönster kräver och diskuterar om det finns pärlor i rätt färger. Jag hjälper till att hälla 

upp pärlor i de färger som fattas. Ofta ligger två olika nyanser av samma färg blandade och 

barnen börjar vant sortera ut de nyanser som just de behöver. Så småningom kommer ett 

samtal kring figurerna igång. Vi pratar om de olika typerna av Pokémon och deras krafter och 

om de onda Team Rocket. Vi pratar länge och väl och barnen relaterar ofta till det verkliga 

livet. Vi kommer in på ämnen som i barnens värld är existentiella: ondska, vänskap, 

familjekonstellationer med mer.  

 

Jag sitter på t-banan på väg hem efter en lång dag. Jag försöker komma ihåg vad det var jag 

skulle handla när jag ändå går förbi affären men tankarna är fortfarande kvar på 

fritidshemmet, i pysselrummet och samtalet som ägde rum för bara en lite stund sen. Jag 

slutar aldrig förundras över hur mycket frågor och funderingar det ryms i huvudet på barnen. 

De är så små men ändå så kloka. Jag kan inte låta bli att tänka att vi aldrig skulle få ta del av 

alla de här tankarna om alla pedagoger var som Kia som helst verkar vilja slippa styra upp 

några aktiviteter eller närvara då barnen leker. Samtidigt som jag förstår hennes argument 
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angående för stora barngrupper och för ont om personal och absolut förstår att den fria leken 

spelar en viktig roll för barns utveckling blir jag irriterad över att man inte i alla fall försöker 

kämpa för att få allt att gå ihop så de planerade aktiviteterna också kan få plats i 

verksamheten. Jag är osäker på om hon är förespråkare för den fria leken och därför medvetet 

inte planerar andra aktiviteter eller om hon helt enkelt är bekväm av sig. Jag har många 

gånger varit med om att personer i min omgivning ifrågasatt fritidspedagogyrket. Vad gör 

egentligen en fritidspedagog? Passar barn? Jag vill absolut inte bidra till att bilden av 

fritidshemmet som en institution för barnpassning fortsätter breda ut sig. 
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Uppsatsens riktning och forskningsväg 

 
Syftet med denna essä är att få en ökad förståelse för vad de fria- respektive planerade 

aktiviteterna har för betydelse för barns utveckling samt vad som avgör hur mycket utrymme 

de olika aktiviteterna ska ges. I min berättelse framgår det att det råder delade meningar bland 

fritidshemspersonalen kring verksamheternas innehåll på fritidshemmet. Medan vissa anser 

att tiden på fritidshemmen ska vara fri, det vill säga att barnen fritt ska kunna välja vad de ska 

göra och när, anser andra att de planerade aktiviteterna är minst lika viktiga och uttrycker en 

oro över att fritidshemmet ska fortsätta ses som en institution för barnpassning. 

 

Bör det på fritidshemmen ges utrymme för både fria- och planerade aktiviteter eller endast det 

ena eller det andra? Varför ser det ut som det gör på fritidshemmen idag? Hade jag kunnat 

handla annorlunda i situationerna ovan? Hade jag kunnat påverka mer än jag gjorde? 

   
Jag har valt att skriva mitt examensarbete i essäform. I en essä, som betyder prov eller försök, 

utgår författaren från egna erfarenheter och försöker utifrån dessa behandla ett dagsaktuellt 

ämne, ett dilemma. Ett dilemma uppmärksammar en komplexitet och ställer oss inför 

handlingsalternativ som inte nödvändigtvis behöver vara bättre eller sämre än något annat 

alternativ, vilket framgår i essän som inte behöver meddela ett definitivt svar. I Skriva – en 

metod för reflektion beskriver Maria Hammarén skrivandet som en metod för att synliggöra 

och reflektera över erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2005:17f). Med utgångspunkt i 

en egenupplevd berättelse och med stöd av olika teorier kommer jag reflektera över ett 

dilemma och hur jag hade kunnat handla i situationen.  

 

Jag kommer försöka besvara mina frågeställningar genom främst styrdokumenten Skollagen, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och Allmänna råd och 

kommentarer. Kvalitet i fritidshem. I mina resonemang kring lekens betydelse kommer jag 

utgå från den ryska psykologen Lev S Vygotskijs tankar samt lekforskaren Birgitta 

Knutsdotter Olofssons teorier. 
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För att läsaren ska få en bättre förståelse för hur fritidshemmet förändrats genom åren samt 

varför det ser ut som det gör idag kommer jag även använda litteratur som behandlar 

begreppet fritid och fritidshemmets framväxt från 1800-talet och framåt. Då denna litteratur 

inte baseras på författarens egna observationer, utan andrahandsinformation kommer jag 

behöva vara källkritisk och ifrågasätta litteraturens hållbarhet. I Konsten att vara vetenskaplig 

skriver Sven Ove Hansson om källkritik. Att vara källkritisk innebär, enligt Hansson, att man 

gör en kritisk bedömning av källorna. Det är främst efter fem kriterier man gör denna 

bedömning: äkthet, beroende, tidsavstånd, tendens och kompetens. 

 

En texts äkthet bedömer bland annat genom att man ställer frågor om huruvida texten är 

skriven av den personen och vid den tidpunkten som uppges. Beroende innebär att man ser 

över i vilken utsträckning texten är beroende av andra källor. Ju mer oberoende den är desto 

mer trovärdig. Likaså är minnen som skrivits ner direkt mer trovärdiga än minnen som skrivs 

ner långt i efterhand. Det är detta som kriteriet tidsavstånd handlar om. Tendens innebär att 

man ifrågasätter författarens syfte. Har författaren något att vinna på det denne skrivit är 

texten givetvis mindre trolig. Slutligen kräver vissa typer av iakttagelser en särskild 

kompetens för att kunna göras på ett tillförlitligt sätt och det är detta kriteriet kompetens 

handlar om (Hansson 2007:51f). 

 

Då jag är medveten om att det finns olika åsikter angående vad som ska prioriteras på 

fritidshemmen förväntar jag mig inte ett enda svar utan vill belysa problemet ur olika vinklar. 

Enligt Hansson finns det vetenskapsfilosofer som menar att vi aldrig ska betrakta något som 

riktigt eller oriktigt och istället tilldela sannolikheter till olika teorier vilket enligt hans åsikt 

inte fungerar (Hansson 2007:15). Jag är dock benägen att inte hålla med honom då jag anser 

att det kan finnas lika många lösningar på ett problem som det finns personer. Men om det 

betyder att alla lösningar är lika bra är en annan fråga.  

 

Hansson menar att vetenskapen syftar till att nå kunskap om hur det verkligen är, ett krav om 

att vetenskapen ska vara objektiv. Kravet om objektivitet gäller för teoretisk- så väl som för 

praktisk kunskap vilket enligt honom kan vara svårt att uppnå, men han menar vidare att 

objektivitet trots detta är något som ska eftersträvas så långt som möjligt (Hansson 2007:11f). 
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I min berättelse, som baseras på verkliga händelser, kommer alla personer samt omgivning 

avidentifieras. Jag kommer därför att använda fingerade namn på de personer som nämns i 

berättelsen. Jag kommer även, om nödvändigt, ändra på annat i min berättelse som inte har 

någon relevans för mitt dilemma som kommer göra det än svårare att gissa sig till på vilken 

skola berättelsen utspelar sig. 
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Teoretiska perspektiv 

 
Fritidshemmets framväxt 

Jag kommer här inleda med bakgrundsinformation om fritidshemmets verksamhet och dess 

framväxt. Detta för att läsaren bättre ska förstå hur fritidshemmet och dess målbesrivningar 

förändrats över tid samt varför det ser ut som det gör idag. 

 
I Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem, en bok om förändringarna i det svenska 

utbildningssystemet och vad de har kommit att innebära för förskola, skola och fritidshem, 

skriver Malin Rohlin, utbildad fritidspedagog, filosofie licentiat och forskare, om 

fritidshemmets framväxt. År 1887 inrättades den första föregångaren till dagens fritidshem: 

arbetsstugan. Arbetsstugorna vände sig till barn mellan 7-14 år och syftade främst till att hålla 

barnen borta från gatorna. I och med industrialiseringen och att kvinnorna steg ut i arbetslivet 

lämnades barnen ofta att sköta sig själva efter skoldagens slut, vilket resulterade i att många 

barn drev omkring på gatorna med tiggeri och snatteri som enda sysselsättning. Man var rädd 

att detta skulle bli början på en kriminell bana för dessa barn. På arbetsstugorna försågs 

barnen med mat och gavs lättare hantverk att sysselsätta sig med (Rohlin 2007:38f).  

 

Inspirationen till arbetet med arbetsstugorna hämtade man hos Charles Leland, skoldirektör i 

Philadelphia, som hade infört praktisk undervisning i flertalet skolor. Leland menade att 

barnens iakttagelse-, fattnings- och konstruktiva förmåga övades genom praktiskt arbete 

(Rohlin 2007:40). Genom hantverket som krävde uppmärksamhet, noggrannhet och vakenhet 

hoppades arbetsstugornas föreståndarinnor att barnens handfärdighet och iakttagelseförmåga 

skulle öka. Anna Hierta-Retzius, föreståndarinna för den första arbetsstugan i Sverige, 

menade även att skolan var allt för teoretisk och att barnen genom denna blandning av teori 

och praktik kunde utvecklas mer gynnsamt både intellektuellt och fysiskt (Rohlin 2007:39f).  

 

Då Barnavårdsnämnden övertog tillsynen av arbetsstugorna från Folkskoledirektionen i 

början av 1930-talet förändrades arbetsstugornas karaktär, eftermiddagshem gav nu barnen 

läxhjälp och tid för lek och vila (Rohlin 2007:45f). Liknande hantverk som utförts på 

arbetsstugorna utfördes fortfarande i viss utsträckning men betraktades nu som 
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fritidssysselsättning snarare än arbete (Rohlin 2007:48). Eftermiddagshemmens främsta 

uppgift var att fungera som vikarierande hem för barnen (Rohlin 2007:50). 

 

Eftermiddagshemmen visade sig så småningom otillräckliga och ersattes under 1960-talet av 

fritidshem som var öppna hela dagarna (Rohlin 2007:52). I samband med SIA-utredningen i 

början av 1970-talet inleddes dagens samverkan mellan fritidshem och skola med syfte att 

skapa en helhetssyn för de yngre skolbarnen samt hålla kostnaderna nere genom att låta 

fritidspedagogerna arbeta inom den samlade skoldagen (Rohlin 2007:58f) men det var 

egentligen först i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet som denna samverkan blev 

verklighet (Rohlin 2007:59).  

 

Arbete i motvind 

Sedan början av 1990-talet har fritidshemmet även förändrats på andra sätt och jag kommer 

under denna rubrik beskriva hur det ser ut på dagens fritidshem. 

 

Fritidshemmet har flyttat in i skolans lokaler vilka inte är för fritidshemsverksamheten 

ändamålsenliga och inte sällan används för flera syften (Skolverket 2000:19f). Samtidigt har 

barngrupperna fördubblats medan personaltätheten inte ökat och skoldagen har blivit längre 

vilket resulterat i att barnen inte vistas på fritidshemmet lika länge (Hansen 2007:112). 

Fritidshemspersonalen öppnar tidigt på morgonen, är sedan med i klassrummen under 

skoldagen, äter lunch med barnen och är ofta rastvakt, ansvarar för fritidsverksamheten på 

eftermiddagarna och håller öppet ända till kvällen (Skolverket 2000:27). 

 

Skolverket gjorde år 2000 en utvärdering av Sveriges fritidshem: Finns fritids? En 

utvärdering av kvalitet i fritidshem. I denna utvärdering framgår det att endast en femtedel av 

de ekonomiska resurserna avsedda för barnomsorgen går till fritidshemmen som samtidigt är 

den verksamhet som ökat mest under 1990-talet (Skolverket 2000:10f).  

 

Vid flera skolor finns det inte reglerat hur många timmar fritidshemspersonalen ska arbeta 

inom skolan och många fritidspedagoger har egna lektioner i ämnen så som bild, musik och 

svenska. Enligt den fritidshemspersonal som Skolverket intervjuat deltar däremot lärarna i 

fritidsverksamheten på eftermiddagarna i mycket liten utsträckning.  
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Gemensam planering för fritidshemspersonalen av fritidsverksamheten på eftermiddagstid 

finns på vissa skolor, medan det på andra skolor inte finns någon tid avsatt för detta. 

Fritidshemspersonalen har enligt Skolverket även uttryckt att de många gånger inte hinner 

delta på arbetslagets planeringstid då någon måste vara med barnen och det då faller på dem 

(Skolverket 2000:19f).  

 

Monica Hansen, filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik, menar att samarbetet 

mellan fritidshem och skola i stor utsträckning sker på endast skolans villkor och att 

fritidshemspersonalen ibland ses som assistenter snarare än jämbördiga kollegor (Hansen 

2007:119). Även Finn Calander, fritidspedagog, universitetslektor i barn- och 

ungdomsvetenskap och disputerad i pedagogik, menar att det ofta är skolans regler som tar 

överhand i samverkan mellan fritidshem och skola och att detta samarbete endast gäller 

skoltiden, inte eftermiddagstiden. Att fritidshem och skola åter blir separata verksamheter ser 

han som enda lösning (Calander 1999, se Skolverket, Skolverket 2000:17). 

 

Trots detta ställer sig majoriteten av fritidshemspersonalen som deltagit i utvärderingen Finns 

fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem positivt till integreringen av fritidshem och 

skola. De menar att fördelen är att man följer barnen under hela dagen. Samtidigt menar 

samma personer att samarbetet på just deras skola är komplicerat och problematiskt och 

berättar att de på eftermiddagarna redan är så trötta att de inte orkar hålla i några planerade 

aktiviteter (Skolverket 2000:27). 

 

Mina farhågor angående att fritidshemmet endast ses som en institution för barnpassning 

bekräftas av Hansen som skriver att fritidshemmet i mångas mening har reducerats till 

barnpassning och barnförvaring (Hansen 2007:112). Enligt Skollagen, kapitel 14, 2 § ska 

fritidshemmet komplettera skolan. Fritidshemmet ska även ”stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” samt ”främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap” (Riksdagen 2010:60). Men hur ska detta gå till när det ser ut 

som det gör? 
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Kia är utbildad fritidspedagog men i hennes arbetsuppgifter ingår även att fungera som 

kontaktperson för klass 3A vilket innebär att hon följer klassen större delen av skoldagen. Kia 

har arbetat inom skolan hela sitt yrkesverksamma liv och börjar nu närma sig sin pension. Jag 

upplever inte att Kia är trött på yrket i sig eller på att arbeta med barn. Däremot tror jag att 

hon är trött på att ständigt arbeta i motvind. Precis som hon påpekar i samtal med Marie står 

inte personalstyrkan i proportion till den stora barngruppen. I hallen på eftermiddagen den 

första torsdagen kan jag se hur trött hon faktiskt är efter att ha tillbringat hela förmiddagen i 

klassrummet med klass 3A. Även när hon avfärdar Maries förslag om att hitta på något med 

barnen då vi kommer tillbaks från utflykten den andra torsdagen tycker jag mig se denna 

trötthet. Kia menar att hon måste ta itu med ett par saker först och det hör tyvärr inte till 

ovanligheterna att det administrativa arbetet måste genomföras på eftermiddagarna då det 

oftast inte finns tid till det på förmiddagarna.  

 

Trots att Kia känner att hon ständigt arbetar i motvind anser jag inte att det är rätt mot varken 

barnen, övrig fritidshemspersonal eller yrket som sådant att låta bilden av fritidshemmet som 

en institution för barnpassning frodas. Frågan är hur man ska lösa detta problem? Är 

Calanders förslag om att åter separera fritidshem och skola kanske det enda alternativet? 

 

Jag blev i min berättelse irriterad över att Kia inte lät de planerade aktiviteterna ta plats i 

verksamheten. Men vad gjorde jag själv för att motverka bilden av fritidshemmet som en 

institution för parnpassning? Ute på skolgården den första torsdagen beslutade jag mig för att 

inte störa barnen som alla snabbt hittade något att sysselsätta sig med, istället för att ta 

tillfället i akt och använda tiden till att organisera en aktivitet. Så här i efterhand frågar jag 

mig själv varför jag tog detta beslut. Var det för att jag liksom Kia var trött efter en lång dag 

eller för att barnen lekte bra och kreativt? Var jag lat eller omdömesgill?  

 

I mina försök att finna svar på denna fråga kommer jag här nedan problematisera fritiden som 

begrepp och diskutera vad det kan innebära att använda sin tid väl. 

 

Fritid eller fri tid 
Rohlin problematiserar begreppet fritid, som hon även kallar ”den problematiska tiden”, i 

Barns fritid. Hon menar att ordet kan uppfattas på olika sätt: fri tid, vilket innebär tid som inte 
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är planerad eller på annat sätt strukturerad, eller fritid, vilket kan betraktas som aktiviteter 

eller verksamheter under den fria tiden (Rohlin 2003:99).  

 

Lena Karlsson, forskare vid Umeå universitet, behandlar i sin avhandling Klasstillhörighetens 

subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor, människors identitet, 

vanor och beteenden utifrån klasstillhörighet. Karlsson menar att begreppet fritid saknar en 

entydig definition. Hon menar dock att begreppet fritid generellt sett kan delas in i en 

kvantitativ dimension och en kvalitativ. Den kvantitativa innebär den tid som är fri från 

arbete, hushållssysslor et cetera och den kvalitativa innebär att fritiden ses som något 

meningsfullt och stimulerande (Karlsson 2005:125). Karlsson framhåller att fritiden blivit allt 

viktigare för oss då den bland annat fungerar identitets- och meningsskapande (Karlsson 

2005:138f), vilket jag kommer återkomma till i nästa kapitel. 

 

Både Rohlin och Karlsson menar alltså att begreppet fritid kan definieras på två sätt. 

Begreppet kan syfta till antingen den tiden av dygnet som inte upptas av arbete, 

hushållssysslor, måltider och sömn eller till de aktiviteter som utförs under den lediga tiden 

för att de ses som meningsfulla och stimulerande. 

 

Rohlin ifrågasätter dock om det idag finns några tydliga gränser mellan fritid och 

undervisning och lek och arbete för de yngre skolbarnen och svarar sedan på sin egen fråga. 

Gränsen är inte längre tydlig (Rohlin 2003:106). Varför är gränsen inte tydlig och vad kan det 

innebära för barnen? Ser barnen tiden på fritidshemmet som en del av sin fritid eller endast 

som en förlängning av skoldagen? 

 

Om jag refererar till tiden då jag själv gick på fritidshem såg det väldigt annorlunda ut. 

Fritidshemspersonalen var aldrig närvarande under skoldagen och fritidshemmet låg i ett hus 

fem minuters promenad från skolan. Fritidshemspersonalen mötte upp barnen som gick i 

förskoleklass, men i årskurs ett fick man börja gå själv. Gränsen mellan skoldag och 

fritidsverksamhet var tydlig. Då jag varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning upplever 

jag inte alls samma tydliga gräns. Fritidshemspersonalen följer barnen hela dagen och barnen 

vistas inte sällan i samma lokaler under skoldagen som under fritidsverksamheten. 
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Enligt Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem berättar barnen som deltagit i 

intervjuer att de går på fritidshem för att deras föräldrar arbetar eller för att de av en eller 

annan orsak inte kan eller får gå hem själva efter skoldagens slut. Några uppger att de går på 

fritidshem av egen fri vilja, för att de tycker att det är kul. Ingen säger att de inte vill gå på 

fritidshem (Skolverket 2000:40). Under intervjuerna har man även frågat vad barnen tycker är 

tråkigt respektive roligt på fritidshemmet. Av svaren framgår det att barnen tycker att det 

tråkigaste är bråk och den höga ljudvolymen. Det som barnen tycker är roligast att göra är att 

pyssla, rita, baka, gå och bada, dansa, ha fester och vara i skogen. Det framgår även att barnen 

har svårt att komma på något de skulle vilja göra oftare och de verkar även ha svårt att 

komma på saker som man skulle kunna göra som man inte redan gör (Skolverket 2000:39). 

 

Av detta drar jag slutsatsen att många barn, trots att det inte är deras egna val att gå på 

fritidshem, ser verksamheten som meningsfull och stimulerande. Då majoriteten av barnen 

svarar att de går på fritidshem på grund av att deras föräldrar arbetar och de därför inte kan gå 

hem vid skoldagens slut och inte av samma anledning som man går i skolan: för att lära, 

tolkar jag det som att barnen trots allt ser skillnad på skola och fritidsverksamhet. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag även sett att barnen beter sig annorlunda under 

skoldagen gentemot hur de beter sig under fritidsverksamheten vilket även tyder på att de 

uppfattar fritidshem och skola som två skilda verksamheter. Barnen verkar se skillnad på 

fritid och undervisning och lek och arbete. Kanske är det bara vi vuxna som anser att gränsen 

inte är tydlig? 

 

Jag upplever att barnen ser innehållet på fritidshemmet som friare än undervisningen i skolan. 

Tiden på fritidshemmet är visserligen fri från många måsten, men den är inte fri att bruka 

precis som barnen själva vill. Det är bestämt att de ska vistas på fritidshemmet och på 

fritidshemmet finns det regler att förhålla sig till vilket innebär att fritidshemstiden direkt blir 

strukturerad.  

 

Fritiden som verktyg för identitets- och meningsskapande 

I Fritidskulturer, en bok om fritidens betydelse, skriver Leif Berggren, verksam inom 

Fritidsledarskolorna, forskningsassistent vid Institutionen för Kultur och Medier vid Umeå 
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universitet och doktorand vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, att 

fritiden fått en allt viktigare roll för människors identitets- och meningsskapande och då 

framför allt hos de unga. Detta eftersom att valet av fritidsaktiviteter berättar vilka vi är. 

Berggren förklarar att olika aktiviteter signalerar olika saker. Skillnaden mellan exempelvis 

golf och fotboll eller opera och hårdrock är stor (Berggren 2000:60f).  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att kläder, musik, mobiltelefoner med 

mera utgör en viktig roll i barnens vardag. Det gäller att ha rätt märken, lyssna på rätt artist 

och hänga med i den tekniska utvecklingen. Detsamma gäller aktiviteter och intressen. Vad 

man väljer att göra utmärker vem man är. Ska man då låta barnen styra över innehållet på 

fritidshemmet och göra det som gör dem till det dem är? 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolan ska 

motverka traditionella könsmönster och därför ge utrymme för eleverna att testa på och 

utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011:8). 

Det står även att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (Skolverket 2011:17). Detta uppfattar 

jag som att det är viktigt att barnen får möjlighet och kanske till och med uppmuntras till att 

kliva utanför sin egen bekvämlighetszon och testa olika roller, saker som de annars kanske 

inte skulle göra. Detta kommer jag återkomma till i ett senare kapitel om fantasin som grund 

för skapandet. 

 

Den problematiska tiden 

I Barns fritid, en bok som behandlar barns fritid och huruvida tiden är fri eller ej, skriver 

Kristina Engwall, forskare vid Institutet för Framtidsstudier samt forskningsledare vid 

Forskning och utveckling Södertörn, och Ingrid Söderlind, docent i tema barn, forskare vid 

Institutet för Framtidsstudier samt lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 

precis som Rohlin, att barns fritid ofta uppfattats som problematisk. Precis som det framgår i 

mitt kapitel om fritidshemmets framväxt har vuxna, myndigheter och dylikt alltid känt en 

skyldighet att styra och kontrollera vad barnen gör och var de vistas på sin fritid. Genom 

diverse organiserade fritidsaktiviteter kan föräldrarna förvissa sig om att barnen förvaltar sin 

tid väl samt står under vuxnas uppsikt. Vikten av att använda sin tid väl, menar Engwall och 
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Söderlind, ser vi i uttryck så som ”tid är pengar” (Engwall & Söderlind 2003:189f). Men vad 

innebär det då att förvalta sin tid väl och vem är det som avgör detta? Är det samhällets 

normer som ska styra vad barnen gör på sin fritid, är det föräldrarnas tankar om vad barn 

behöver eller är det barnen själva som borde få välja? 

 

Vuxna pratar ofta om barns bästa. Majoriteten av dessa tillfällen talar de utifrån ett 

barnperspektiv. Ett barnperspektiv handlar om hur vuxna ser på barns situation och vad de 

anser skulle vara det bästa för barnen. Barns perspektiv handlar däremot om barnens egna 

föreställningar om sina liv. Det innebär att man som vuxen kan se med barns ögon eller kan se 

saker ur barnens synvinkel. Det gäller även att man är införstådd med att barns syn kan skilja 

sig åt och att det bästa för ett barn därför inte behöver vara det bästa för ett annat (Arnér & 

Tellgren 2006:40). 

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska undervisningen 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen inom varje skolform och 

inom fritidshemmet ska även vara likvärdig över hela landet. Likvärdighet beskrivs enligt 

följande i läroplanen: 

 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika sätt att nå målen (Skolverket 

2011:8). 

 

Detta kan man förstå som att barnen ska uppnå samma mål men att dessa kan uppnås genom 

olika tillvägagångssätt. Här nedan kommer jag se över vad de olika styrdokumenten säger om 

lekens och det skapande arbetet som tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål. 

 

Styrdokumenten och leken 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står följande att läsa om 

lekens och det skapande arbetets betydelse för barns utveckling: 
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Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket 2011:9). 

 

I läroplanen finns dock inga riktlinjer för hur stor del av verksamheten som bör utgöras av lek 

och skapande arbete. Det finns inte heller några angivelser för om det är fri eller organiserad 

lek det är tal om. 

 

Våren 2012 lade Lärarförbundet fram ett förslag om en egen kursplan för de 

fritidspedagogiska verksamheterna. Utbildningsdepartementet avfärdade dock detta förslag, 

med argumentet att det inte behövs en kursplan vid sidan av de stöd- och styrmaterial som 

redan finns, vilket har inneburit att en kursplan speciellt framtagen för de fritidspedagogiska 

verksamheterna inte kommer förverkligas. I denna föreslagna kursplan står det att 

undervisningen inom fritidsverksamheterna ska erbjuda eleverna möjlighet till samtal, lek och 

estetiska uttryck. I kursplanen läggs dock betoning vid lekens betydelse för barns utveckling: 

 
Området lek är ett av den fritidspedagogiska undervisningens mest karaktäristiska innehåll dels på grund 

av lekens egenvärde men också för att ge eleverna möjlighet att skapa mening och förstå livet och stödja 

dem i deras lärande och utveckling. Genom leken ges möjlighet att fortsätta bearbeta de intryck och 

erfarenheter som gjorts under den obligatoriska skoldagen. Men också att experimentera använda sig av 

en mångfald av uttryck, finna nya lösningar och på ett skapande sätt omforma idéer och tankar till praktisk 

handling (Lärarförbundet 2012:2).  

 

Vidare finns förslag på hur fritidshemspersonalen kan förmedla kunskap inom olika områden. 

För att ta några exempel kan området social och medborgerlig kompetens förmedlas genom 

bland annat regel-lekar, spel och roll-lekar och området kommunikation och digital 

kompetens genom bland annat rim och ramsor, filmer/foton/bildspel och ordlekar 

(Lärarförbundet 2012: 3f).  

 

Denna kursplan är något mer utförlig i sin beskrivning av leken än vad läroplanen är men det 

finns fortfarande inga riktlinjer för hur fria respektive organiserade aktiviteter bör stå i 

proportion till varandra. 
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Enligt När intresse blir kunskap. Fritidspedagogikens mål och medel, en skrift som utformats 

i syfte att tydliggöra vad fritidspedagogisk kompetens är, syftar fritidspedagogiken till att 

skapa lärandemiljöer för barn och unga där de kan utveckla nödvändig kunskap för att delta i 

samhällslivet och kan skapa en meningsfull fritid. Vidare kan man läsa att all verksamhet 

bygger på frivilligt deltagande och att den i stor utsträckning styrs av barnens intressen och 

behov (Lärarförbundet 2005:9). 

 

Här ställer jag mig dock frågande. Bygger all verksamhet verkligen på frivilligt deltagande? 

Är det möjligt att ha en verksamhet där barnen helt fritt får välja vad de ska göra och när? I 

små barngrupper kanske detta skulle vara genomförbart men som det ser ut idag är risken stor 

att detta endast resulterar i kaos. Jag funderar även på hur fritidshemspersonalen ska få barn 

som alltid gör samma saker, som i mitt exempel med flickan som la en pärlplatta i form av ett 

hjärta för säkert tionde gången i rad, att testa på nya saker och på så sätt tillägna sig all den 

kunskap som de enligt läroplanen bör göra. I just detta exempel tog jag fram nya 

pärlplattemönster varpå flickan i fråga frivilligt valde att lägga hjärtat åt sidan och testa något 

nytt, men det är inte alltid det är så lätt att få barn att testa på nya saker. 

 

Den ryska psykologen Lev S Vygotskij och den svenska lekforskaren Birgitta Knutsdotter 

Olofsson går djupare in på ämnet lek och skapande aktiviteter och dess betydelse för barns 

utveckling varför  

 

Fantasin som grund till skapandet 

Den ryska psykologen Lev S Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen 

om fantasins och kreativitetens betydelse för skapandet. Han menar att fantasin är grunden till 

all kreativitet och att det är kreativiteten som gör människan till en framtidsinriktad varelse 

som skapar sin framtid och sin nutid (Vygotskij 1995:13). Skapandet menar han förekommer i 

alla situationer där människan skapar något nytt. Allt som ligger utanför rutiner och har 

minsta uns av något nytt är resultat av kreativiteten. De kreativa processerna yttrar sig med 

andra ord redan i den tidiga barndomen.  

 

Vygotskij påpekar att det inom barnpsykologin och pedagogiken läggs stor vikt vid barnets 

skapande och det kreativa arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. 
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Han inflikar att återskapandet, det vill säga härmandet, visserligen har en stor roll i barnens 

lek men menar att erfarenheter aldrig reproduceras exakt så som de var i verkligheten. 

Vygotskij beskriver barnets lek som en kreativ bearbetning av upplevda intryck genom vilka 

de skapar en ny verklighet efter sina egna behov och intressen (Vygotskij 1995:15f). 

 

Vygotskij förklarar att alla skapelser av fantasin är uppbyggda av tidigare erfarenheter och 

understryker att fantasin inte skapas ur intet (Vygotskij 1995:17). Ju rikare en människas 

erfarenheter är, desto mer material förfogar fantasin över. Av denna anledning är ett barns 

fantasi fattigare än en vuxens (Vygotskij 1995:19). Slutsatsen av detta är att det är nödvändigt 

att vidga barnens erfarenheter för att ge dem en stadig grund för deras skapande verksamhet. 

Ju mer ett barn sett, hört och upplevt desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi 

(Vygotskij 1995:20). 

 

Barns fantasi är med andra ord mer begränsad än vuxnas, till skillnad mot vad man kanske 

kan tro. Fantasin, är enligt Vygotskij, grunden till skapandet och grunden till fantasin är 

erfarenheten. Vygotskij framhåller vikten av att barnens erfarenheter breddas av just denna 

anledning och jag uppfattar det som att detta är de vuxnas ansvar. Genom exempelvis 

planerade aktiviteter får barnen uppleva saker de annars kanske inte skulle ha testat och 

därigenom breddas deras erfarenheter. 

 

Lekens betydelse  

Birgitta Knutsdotter Olofsson har forskat om lekens betydelse för barns utveckling sedan 

mitten på 1980-talet. Knutsdotter Olofsson menar att leken bland annat ökar barnens 

föreställningsförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga samt att den bidrar till att barnen tränar 

upp sitt språk (Knutsdotter 2003:131f). Genom leken bearbetar barnen sina upplevelser. De 

prövar och omprövar dem tills allt är tydligt (Knutsdotter 2003:132). Leken ger även barnen 

möjlighet att lära sig bemästra sina känslor. I leken kan barnen nämligen pröva starka farliga 

känslor så som rädsla, skräck, hot och aggression (Knutsdotter 2003:133). Knutsdotter 

Olofsson framhåller dock att det bästa med lek, enligt henne, just är att barnen lär sig leka. 

Det vill säga att de tränar upp sin förmåga till fantasi och lär sig att snabbt försätta sig i lekens 

medvetandetillstånd där både rum och tid glöms bort (Knutsdotter 2003:135). 
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I Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem skriver Skolverket att barnens sätt att 

tänka, lösa problem och hantera information kan förändras och utvecklas genom leken. De 

menar att barnen i leken prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens och 

ges möjlighet att prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet (Skolverket 

2007:23). 

 

Förutsättningar för leken 

Knutsdotter Olofsson menar att leken är lättstörd då den bygger på inre föreställningar. Störs 

leken för ofta tappar barnen tråden. Knutsdotter Olofsson jämför detta med när vi läser en bok 

och gång på gång blir tvungna att lägga ifrån oss den, vi kommer inte få något sammanhang i 

berättelsen och kommer därmed inte finna någon mening i att fortsätta (Knutsdotter 2003:28). 

Knutsdotter Olofsson påpekar att det är de vuxnas ansvar att se till att barnen inte stör 

varandra men inflikar att det dock oftast är de vuxna som stör allra mest genom att följa 

dagsplaneringen till punkt och pricka utan hänsyn till om barnen är mitt uppe i en lek eller ej 

(Knutsdotter 2003:29). Andra förutsättningar för att leken ska kunna utvecklas är att barnen 

känner sig trygga samt frånvaron av krav på prestation (Knutsdotter 2003:72). 

 

Är det detta Kia har i åtanke då hon vid upprepade tillfällen undviker planerade aktiviteter? 

Jag är tveksam. När Kia inte ville planera in aktiviteter var barnen inte mitt uppe i en lek, 

varken den första torsdagen under planeringstiden eller den andra torsdagen då vi precis 

kommit tillbaks från utflykten. Gjorde jag alltså rätt i att inte störa barnen då de lekte utomhus 

den första torsdagen och fel när jag avbröt dem genom att komma med nya pärlplattemönster? 

Detta leder mig vidare till Knutsdotters resonemang kring vuxnas betydelse för barnens lek. 

  

Fri lek ej fri från vuxna 

Knutsdotter Olofsson förklarar att leken visserligen är lättstörd men att detta inte innebär att 

leken ska vara fri från vuxna. Fri lek, menar hon, betyder att barnen själva får välja vad de ska 

leka men att de vuxna sedan ska hjälpa barnen att utveckla leken, inte styra den. Knutsdotter 

Olofsson menar att barn behöver vuxna som stöd i leken långt upp i åldrarna (Knutsdotter 

2003:80). Knutsdotter Olofsson påpekar också att det är de vuxnas ansvar om barn leker, hur 

barn leker och vad barn leker (Knutsdotter 2003:111) och framhåller att minst en vuxen alltid 

ska vara närvarande då barnen leker. På så sätt skapas den, för leken, nödvändiga tryggheten.  



 
 

21 

 

Genom att delta i leken har de vuxna möjlighet att agera förebild och lära barn som inte 

förstår lekens koder och signaler hur man gör (Knutsdotter 2003:112f). Knutsdotter Olofsson 

menar även att de vuxnas deltagande kan uppmuntra barn till lek. Hon påstår till och med att 

barnen behöver vuxna som kan tala lekens språk (Knutsdotter 2003:118). 

 

I Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem kan man läsa om vuxnas roll för barns 

lek. Skolverket menar att den fria leken kan behöva vuxna som kan stödja och stimulera 

utvecklingen och lärandet (Skolverket 2007:23). 

 

Knutsdotters resonemang får mig oundvikligen att börja fundera över om jag gjorde helt fel 

som beslutade mig för att inte organisera någon aktivitet ute på skolgården men hon får mig 

även att ifrågasätta om jag gjorde rätt som plockade fram nya pärlplattemönster. Uppmuntrade 

jag barnen genom mitt deltagande i pysselrummet eller styrde jag dem? Gränsen mellan att 

styra leken och att bara hjälpa barnen att utveckla den känns hårfin. Hur vet jag som pedagog 

var denna gräns går? Är detta något man kan lära sig genom teori eller något som man endast 

kan få kunskap om i praktiken? Dessa funderingar leder mig vidare till vilken kompetens 

fritidshemspersonalen bör besitta. 

 

Fritidshemspersonalens kompetens 

I Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem står det att personalens kompetens är 

avgörande för kvaliteten i fritidshem. Det framgår att en högskoleutbildning samt goda 

kunskaper om de yngre barnens utveckling och lärande är nödvändig för att kunna arbeta i 

enlighet med läroplanen samt kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är 

anpassad till både det enskilda barnet och gruppen (Skolverket 2007:19). 

 

Enligt När intresse blir kunskap. Fritidspedagogikens mål och medel måste 

fritidshemspersonalen ha ett pedagogiskt perspektiv på fritid, kunskap om lek och hur den kan 

stödjas och om olika former av lärande. Det är av stor vikt att alla situationer ska genomsyras 

av ett pedagogiskt förhållningssätt (Lärarförbundet 2005:9). 
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Hittills har jag benämnt personalen på fritidshemmen som fritidshemspersonal och inte som 

fritidspedagoger. Detta på grund av att personalen ofta består av både fritidspedagoger, 

förskolelärare, barnskötare, fritidsledare samt personer utan någon form av utbildning riktad 

mot arbete med barn- och ungdomar. Att det ser ut på det här viset bekräftas i Finns fritids? 

En utvärdering av kvalitet i fritishem (Skolverket 2000:19). 

  

Medan det i Allmänna råd och kommentarar. Kvalitet i fritidshem framgår att det är av stor 

vikt att personalen på fritidshemmen har en högskoleutbildning för att kunna driva en god 

pedagogisk verksamhet ser verkligheten annorlunda ut. Mycket personal är outbildad och 

frågan är vad det kan innebära för verksamheten? 

 

I både Allmänna råd och kommentarar. Kvalitet i fritidshem och i När intresse blir kunskap. 

Fritidspedagogikens mål och medel framgår det att fritidspersonalen måste inneha ett 

pedagogiskt synsätt och ha goda kunskaper om barns utveckling och lärande för att kunna 

arbeta i enlighet med läroplanen. Kan denna kunskap tillägnas endast genom en 

högskoleutbildning? Högskoleutbildningarna till fritidspedagog innehåller både teoretiska och 

praktiska moment. Vad är det som gör att man vet varför något ska göras, hur det ska göras 

och när det ska göras? 

 

Praktisk kunskap 

Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, menar 

att arbetet som fritidspedagog är ett mellanmänskligt yrke. Han beskriver mellanmänskliga 

yrken som ett yrke ”där förmågan att möta människor är avgörande för yrkeskunnandet”. 

Denna förmåga är inget man kan lära sig i skolbänken, det är en praktisk kunskap, även kallad 

”tyst kunskap” (Svenaeus 2009:12). Praktisk kunskap är sådant vi gör utan att tänka på det. 

Det kan vara kroppens kunnande men även känslo- och kommunikationsrelaterade förmågor 

(Svenaeus 2009:13). 

 

Grundteorin för praktisk kunskap skriver den grekiska filosofen Aristoteles om i sin bok Den 

nikomachiska etiken. Aristoteles delar upp kunskapen i fem former: episteme, techne, 

fronesis, sofia och nous. Techne, praktisk-produktiv kunskap eller färdighetskunskap och 
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fronesis, praktisk klokhet eller god omdömesförmåga, är båda former av den praktiska 

kunskapen (Svenaeus 2009:20f).  

 

Fronesis var enligt Aristoteles den högsta formen av praktisk kunskap (Nilsson 2009:47). 

Christian Nilsson, doktorand i filosofi, skriver: ”Det känns rätt att handla på ett visst sätt i en 

viss situation. Men ibland behöver dessa vanor korrigeras- när vi hamnar i ett dilemma. Det är 

då vi behöver fronesis.”. Han menar att fronesis inte handlar om huruvida vi ska agera eller ej, 

utan om hur och när vi ska agera (Nilsson 2009:48).  

 

Enligt Sveanaeus finns det inte någon motsättning mellan att vara en god praktiker och att 

använda sig av teorier för att förbättra sin praktik. För att kunna omsätta teoretiska kunskaper 

till praktik krävs det dock att man förstår teorin på ett djupare plan (Svenaeus 2009:13f). 

Nilsson anser att den teoretiska och den praktiska kunskapen hänger samman (Nilsson 

2009:41) och menar att fronesis till och med är en förutsättning för det teoretiska arbetet 

(Nilsson 2009:49). 

 

Bernt Gustavsson, filosofie doktor i idéhistoria, diskuterar vilken kunskap som är mest  

betydelsefull i Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Detta 

utifrån bland annat Aristoteles idéer om kunskap. 

 

Gustavsson beskriver den ”tysta kunskapen” som något en person vet men som hon inte har 

ord för (Gustavsson 2002:88). Vi använder den för att komma fram till vilket 

tillvägagångssätt som är det riktiga i komplexa situationer som kräver nyanserade 

bedömningar och ett gott omdöme (Gustavsson 2002:102f). 

 

Begreppet ”tyst kunskap”, menar han, har gjort det möjligt att tala om det som annars skulle 

förbli tyst (Gustavsson 2002:88). Gustavsson påstår att den praktiska kunskapen kan uppnå 

samma allmängiltighet som den teoretiska genom att vi kan redogöra för varför vi gör på ett 

visst sätt (Gustavsson 2002:85). 
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Trots långvarig yrkeserfarenhet är det teoretiska språket främmande för dem som inte gått på 

högskolan (Gustavsson 2002:89). Gustavsson framhåller dock att teori och praktik med fördel 

kompletterar varandra (Gustavsson 2002:90). 

 

 

Under utbildningen till fritidspedagog läser man om fri lek och om planerade aktiviteter men 

man får inte lära sig hur mycket av varje som fritidshemsverksamhet bör bestå av eller när det 

är lämpligt att använda sig av det ena eller det andra. De riktlinjer man har är läroplanens 

uppmaning om att verksamheten ska bestå av ”en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer” (Skolverket 2011:10). Men vad var det då som gjorde att jag vid 

det ena tillfället i min berättelse valde att inte organisera en aktivitet men vid det andra 

tillfället valde att göra det? Var det min fronesis eller kanske en blandning av teoretiska och 

praktiska kunskaper? 

 

Som tidigare nämnt menar Svenaeus att det krävs en djup förståelse för teorin för att kunna 

omsätta denna till praktik men att det inte finns några motsättningar mellan att vara både en 

god teoretiker och en god praktiker. Han menar att teorin till och med kan användas för att 

förbättra sin praktik. 

 

Outbildad fritidshemspersonal kan vara goda praktiker och därigenom ha god hand med barn 

men saknar ofta episteme, vilket är vetenskaplig kunskap eller påståendekunskap (Svenaeus 

2009:20). Även om de känner till läroplanen och vilka mål som ska uppnås vet de inte varför 

dessa mål ska uppnås. Jag tror även att man under utbildningen får möjlighet att reflektera 

över hur man vill vara som pedagog. Oavsett hur god teoretiker man än är klarar man sig inte 

utan fronesis i sådana situationer som Nilsson beskriver som dilemman (Nilsson 2009:48). 
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Slutord 
 

Syftet med denna erfarenhetsbaserade essä är att få en ökad förståelse för vad de fria- 

respektive planerade aktiviteterna har för betydelse för barns utveckling samt vad som avgör 

hur mycket utrymme de olika aktiviteterna ska ges. Jag har nu kommit till insikt med att det 

inte finns ett enkelt svar på frågan då faktorerna bakom varför det ser ut som det gör är 

många.  

 

Fritiden som begrepp är problematiskt och frågan om hur barnen ska använda sin fritid på 

bästa sätt tycks ha många svar, men jag har förstått att leken och det skapande arbetet spelar 

en viktig roll för barns utveckling då de bland annat bearbetar upplevelser och testar olika 

roller genom den. Eftersom fantasin är grunden till kreativiteten och skapandet och bygger på 

tidigare erfarenheter bör de vuxna, enligt Vygotskij, ge barnen möjlighet att vidga sina 

erfarenheter och därmed även sin fantasi.  

 

Fritidsverksamheten är en verksamhet som inte prioriteras inom skolan. Det saknas resurser i 

form av pengar, tid, lokaler och personal och detta påverkar självklart kvaliteten på 

fritidshemmen. 

 

Trots denna komplexa bild är leken fritidshemspersonalens ansvar. Det är personalens ansvar 

att se till att förutsättningarna för att leken ska fungera finns där och det är personalens ansvar 

att hjälpa barnen att utveckla leken. Det är med andra ord inte bara de planerade aktiviteterna 

som personalen behöver närvara vid, även i den fria leken behövs vuxna som kan hjälpa 

barnen att utveckla leken. Personalens ansvarar även för att ge barnen möjlighet att vidga sina 

erfarenheter och för att göra detta krävs både fria- och planerade aktiviteter. 

 

För att fritidshemspersonalen ska kunna ta detta ansvar krävs dock att personalen har rätt 

kompetens i form av både teoretisk och praktisk kunskap. En stor del av 

fritidshemspersonalen är dock helt outbildad. Det satsas inte heller lika stora ekonomiska 

resurser på fritidshemmen som på den övriga barnomsorgen vilket får konsekvenser för 

verksamheten. Konsekvenser som leder till att fritidshemmen snarare betraktas som en 

institution för barnpassning än en plats för lärande.  
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