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Abstract 

Who is integrating school-holiday home? It is for the teachers, recreational pedagogue or the 

students? How do the students think and act to keep the different activities apart? 

My purpose was to study how children sort the day between school and recreational home 

interactions. The issues were: How do they distinguish between the different activities during 

the day?  See the students their stay after school program as part of the school day? Who 

decides whether you have to go to school, and whether you have to go to after school 

program? And do you really have to? 

I have interviewed six students at an elementary school, based from a phenomenographic 

perspective, I've used myself of issues that students have been able to respond from a school 

perspective and after-school perspective. My interview questions have been comparative in 

nature, where the same question have given different answers depending on whether the 

question focused on school or the afterschool program. Do you have to go to 

school/afterschool program? When are you at school/afterschool program? How do you know 

that you are in school or afterschool program? 

I have analyzed the interviews, from a child's perspective.   

My results show that children can make a difference when they are at school and when they 

are in the afterschool program. The majority of the six students who I interviewed divide their 

day between work and play. They related work during the lessons and play to the afterschool 

program. Some of the interviewed students also made a distinction between the offices, 

subjects, friends and staff categories. I can also see a tendency for differences in the response 

that can be related to how old they are, and in what grade they are in.  

Keywords: Child, adult perspective, after-school, School Liaison 
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Titel: Barns perspektiv på fritidshemmet och skolan – En kvalitativ undersökning om barns 

upplevelse av skolans och fritidshemmets samverkan. 

Författare: Catharina Sandberg 

Mentor: Liza Haglund 

Termin: Hösterminen 2012 

Sammanfattning 

För vem är integreringen skola – fritidshem? Är det för lärarna, fritidspedagogerna eller 

eleverna? Hur tänker och gör eleverna när de skall hålla isär de olika verksamheterna? 

Mitt syfte var att studera hur barnen sorterar sin dag utifrån skolans och fritidshemmets 

samverkan. Frågeställningarna var: Hur gör eleverna skillnad mellan de olika verksamheterna 

under dagen?  Ser eleverna sin vistelse på fritids som en del av skoldagen? Vem bestämmer 

om man skall gå i skolan och om man skall gå på fritidshem, och måste man det? 

Jag har utifrån ett fenomenografiskt perspektiv intervjuat sex elever på en grundskola, Jag har 

använt mig av frågeställningar som eleverna har kunnat svara utifrån skolperspektiv och 

fritidshemsperspektiv. Mina intervjufrågor har varit av jämförande slag, där samma fråga har 

givit olika svar beroende på om frågan fokuserats på skolan eller på fritidshemmet. Måste 

man gå på skolan/fritidshem? När är du på skolan/ fritidshemmet. Hur kan man veta att man 

är på skolan/fritidshemmet? Intervjuerna har jag analyserat utifrån barns perspektiv.  

Mina resultat visar att barn kan se skillnad på när de är i skolan och när de är på fritids. 

Majoriteten av de sex elever som jag intervjuade delade upp sin dag utifrån arbete och lek. De 

relaterade arbete till lektionstiden och leken till fritidshemstiden. Några av de intervjuade 

eleverna gjorde även en uppdelning mellan lokaler, ämnen, kamrater och personalkategorier. 

Jag kan även se en viss tendens till olikheter i svaret som kan relateras till hur gamla eleverna 

är och i vilken årskurs de går i. 

 

Nyckelord: Barnsperspektiv, vuxenperspektiv, fritidshem, skolsamverkan 



4 

 

Förord 
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upp skrivandets konst för mig, till något begripligt och klart. Alla kommentarer i marginalen 

som jag först inte förstod innebörden av, till jag läser igen, och igen, och plötsligt klarnar det 
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som varje helg gapat över att hon inte hinner, men ändå hann! Jag älskar dig…  
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1. Bakgrund 

 

Den obligatoriska skolan i Sverige, har funnits som fenomen sedan 1842. Då tog staten 

kontroll över skolan, efter att i många år varit i kyrklig regi. Folkskolans uppdrag skulle 

betraktas som fostran och utbildning (Hartman 2005). 

Fritidshemmet som fenomen har funnits sedan 1960-talet, som ett komplement till 

hemmen. Det grundsyfte som fritidshemmet skulle fylla, som då benämndes som 

eftermiddagshem, var att barnen skulle ha omsorg, tillsyn och en meningsfull fritid, då 

båda föräldrarna förvärvsarbetade (Thorstensson-Ed & Johansson 2000). Barnen skulle 

vistas i en hemliknande miljö, där fokus var på barntillsyn. I mitten av 1960-talet 

beskrevs målen för verksamheten som att barnen där skulle kunna läsa läxor, äta 

mellanmål, och leka och sporta. Under 1970-talet började man tala om att fritidshemmet 

skulle komplettera skolan. Fritidshemmets uppgift blev då att samordna aktiviteter och 

innehåll för barnens fria tid (Flising 1995). 

Under 1980-talet kom frågan upp om fritidshemmens identitet. Tankarna om lek, fritid 

och rekreation fanns kvar sedan 1960-talets eftermiddagshem, men nu såg man 

fritidshemmet som en plats för barns lärande (Calander 1999). 

 

1:1 Skola och fritids förr 

 

I mitten av 1980-talet var frågan om samverkan och integration i skolbarnomsorgen 

uppe på agendan i kommunerna. Utvecklingsfrågan hade diskuterats sedan 1970-talet, 

men det var först 1984 som arbetet drogs igång ordentligt. Socialstyrelsen och 

skolbarnomsorgskommittén anslog projektpengar för olika integrations- och 

samarbetsprojekt. Syftet med samarbete skola – fritidshem var att utveckla en bra 

verksamhet, men det fanns även ekonomiska aspekter. Genom att använda skolans 

lokaler på eftermiddagarna, då de stod tomma, ville man hushålla bättre med resurserna. 

Man ville även komma åt en helhetsyn på barnens skol- och fritidstid. Det eftersträvades 

en kontinuitet och helhet för eleven under sin dag på skolan, där eleverna skulle träffa 

flera olika personalgrupper med olika kompetenser. Det skulle också finna ett 

pedagogiskt samband mellan de olika verksamheterna som sker under dagen. Tanken 
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var även att eleverna i större utsträckning skulle kunna arbeta mer temainriktat och med 

olika estetiska ämnen som bild och musik. Om fritidshemmet låg i skolan, skulle de ha 

färre lokaler att röra sig emellan. 

 

1:2 Dagens fritidshem 

 

I min uppsats tar jag upp begreppen fritidshemmet och skolfritidstid. De två olika 

verksamheterna har liknande innehåll, men skiljer sig åt rent organisatoriskt. Fritidshem 

är en verksamhet som kräver att man blir inskriven, och där föräldrarnas arbetstid ligger 

till grund för när eleverna är där. Flising beskriver det som en ”övergripande beteckning 

för sådan verksamhet som avsåg tillsyn, omsorg och pedagogisk verksamhet” (Flising 

1995). 

Skolfritidstiden har man under den samlade skoldagen, där ena halvan av klassen har 

”lektion” skolfritids”. Innehållet kan variera under detta pass med både styrda och 

frivilliga aktiviteter. Eftersom denna verksamhet ligger under den obligatoriska 

skoldagen, så är den inte frivillig, och även elever som inte är inskrivna i 

skobarnomsorgen deltar. 

År 2011 kom den nya läroplanen, där fritidshemmet ingår. Men frågan om var 

fritidshemmet skall bedriva sin verksamhet framgår inte. Följande står att läsa i Lgr 11: 

” Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 

berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande[…].Samarbetet ska utgå från de 

nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet” (Skolverket 2011). 

Men vad som definieras samarbete är fortfarande väldigt diffust, och kan se olika ut från 

skola till skola. Det kan tolkas olika utifrån vem som läser läroplanen.  
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2. Inledning och problemområde 

 

När vi i början av 1990-talet blev ålagd av vår områdeschef, att stänga ner det fristående 

fritidshemmet och flytta in i skolans lokaler, var jag nyfiken men även skeptisk. 

Nyfiken på vad flytten skulle innebär, men samtidigt skeptisk för hur eleverna skulle 

kunna se skillnad på när de var i skolan och när de hade fritidshemstid. Det fanns inga 

färdiga riktlinjer för hur vi på fritidshemmet skulle samverka med klasslärarna. Det 

fanns heller inget uttalat för hur ett samarbete under dagen med eleverna skulle se ut. På 

min arbetsplats kallade vi oss själva för ”radiator” pedagoger, då vi under de första åren 

mest lutade oss mot elementet i klassrummet. Ett exempel på samarbete, som det såg ut 

1990 kunde på sin höjd sträcka sig till att kopiera papper åt läraren, eller säga till elever 

som inte kunde vara tysta. Skilda statusförhållanden mellan fritidspedagoger och 

klasslärare gjorde att förutsättningarna för dialog blev en omöjlighet (Calander 1999). 

Det var under skoltiden som samarbete skedde och det utgick från skolans agenda. 

Calander menar att fritidspedagogerna blev hjälplärare (Calander 1999). Detta kan jag 

bekräfta utifrån min egen erfarenhet av samverkan mellan lärare och fritidspedagoger.  

Lärare och fritidspedagoger hade olika språk och erfarenheter men framför allt olika 

mål med varför man arbetade med barn. Nu skulle dessa två pedagoggrupper jobba ihop 

med samma elever, under hela dagen. Bristen på förståelsen för varandras arbete och 

synen på elever skapade en hierarki, där varje grupp av pedagoger satte sin egen roll 

som mest viktig för elevens inlärning och vistelse i skolan. 

På många skolor hade eleverna sitt fritidshem i klassrummet, eller i bästa fall en 

korridor där man kunde möblera så att det blev hemtrevligt (Flising 1995). 

Verksamheterna, skola och fritidshem flöt in i varandra.  

I dag ser det annorlunda ut rent pedagogiskt. Fritidshemmet är inkluderat i läroplanen 

och fritidspedagogerna har fått en mer framträdande och tydlig roll. Även lokalerna kan 

se annorlunda ut på skolorna. Många fritidshem har i dag egna lokaler på skolan där 

verksamheten bedrivs. Men även i dag finns det fritidshem som har sin verksamhet i 

klassrummet.  

Även pedagogerna har i större utsträckning börjat tala samma språk, och man har större 

insyn i varandras pedagogik. Något som hjälpt till att dessa två yrkeskategorier i större 
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utsträckning har ett liknande pedagogiskt språk är den gemensamma läroplanen LGR 

11.  Genom läroplanen har vi samma lärogrund att vila på när vi arbetar med eleverna.  

Vi får på det sättet ett gemensamt språk, där vi i större utsträckning kan förstå varandra i 

våra olika yrkesroller. 

Genom att pedagoger med olika kompetenser ser elever från sina respektive perspektiv, 

så får man en ökad förståelse för hur eleverna lär sig bäst. Medvetenheten om elevers 

olika lärostilar synliggörs. Inom både skola och fritidshem anpassas i dag 

undervisningen på fler sätt. Där både teoretisk och praktisk kunskap samspelar med 

varandra. Något som var otänkbart när jag började arbeta i skolan 1990. 

Men hur ser barnen på sin dag?  I mitt eget arbete har jag fått intryck av att fler och fler 

elever, framför allt de yngre har svårt att skilja på när man är i skolan och när man går 

på fritidshemmet. Några elever ”väljer” att inte gå in från en rast, då de anser att dem 

ska leka klart. Under lektionstid kan elever fråga om de får gå till ”fritids” för att leka 

(fritidshemet finns i anslutning till klassrummet), trots att eleverna har ett tydligt 

schema, indelat i tidsmoduler där det tydligt framgår var och vad de skall göra. De 

verkar de inte ha en förståelse för skillnaden mellan den obligatoriska skoltiden, och den 

frivilliga fritidshemstiden 

Har fritidshemmets integrering i skolan gjort det svårare för eleverna att förstå och göra 

en skillnad när de har skola och när de har fritidshemstid?  En av de skillnader vi 

pedagoger gör mellan skola och fritidshemmet är att skolan är obligatorisk och har en 

resultatuppfyllelse, medan fritidshemstiden är frivillig. I skolan skall eleverna visa 

resultat av vad de lärt sig, som sedan bekräftas i form av betyg/skriftligt omdöme 

(skriftliga omdömen ges till elever från år ett till år fem). På fritidshemmet betygsätts 

inte eleverna.  

Många skolor har en samlad skoldag, där eleverna bryter av lektionspassen för att ha 

fritidshemstid. Det finns olika begrepp för denna tid.  Flising använder sig av begreppet 

samlad skoldag (Flising 1995,s. 46 ), medan skolan där min undersökning är gjord på 

använder begreppet skolfritids. 
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3. Genomgång av aktuell forskning 

 

Det finns väldigt lite forskning om barns uppfattning om skola och fritidshem ur ett 

barns perspektiv. Mycket av den forskning som bedrivits har varit inriktad mot 

pedagoger och samarbetet mellan skola – fritidshem, ur pedagogers arbetsförhållanden 

och villkor. Universitetslektorn och forskaren Finn Calander är en av de som har 

studerat detta, i sin avhandling från 1999, Från fritidens pedagog till hjälplärare -

 fritidspedagogers och lärare yrkesrelation i integrerade arbetslag. Thorstensson-Ed & 

Johansson menar att man i studier talar om det kulturella mötet mellan förskola-

fritidshem-skola, ”ingen studie tar med barns kultur som en av de som deltar i mötet” 

(Thorstensson-Ed & Johansson 2000).  Ordet kultur i denna text, skall förstås utifrån att 

barn skapar lekkulturer med kamrater, men att de även har olika bakgrund och 

familjeförhållanden. En annan aspekt på kultur är att, barnens kulturella möten mellan 

de olika institutionerna i studierna inte finns med. Slutsaten om vinsterna för barnen 

grundas oftast på bedömningar från vuxna om hur barn uppfattar de olika 

verksamheterna, och mötet de emellan. Författarna menar att orsaken är, att barnen ses 

som objekt för verksamheten.  Ändå ses barnen som vinnare i dessa möten, och 

integreringar (Thorstensson-Ed & Johansson 2000). 

Det kan finnas flera anledningar till bristen på forskning. Dels kan det bero på att man 

måste ta etiska hänsyn utifrån barnens ålder. En annan anledning menar Birgitta 

Qvarsell, är att problem kan ligga hos de vuxna som har en redan klar föreställning om 

vad barnets behov är och hur de bör åtgärdas (Qvarsell i Hernwall 2002). När man 

forskar med barnets perspektiv i fokus, krävs det att man kan sätta sig in i barnets värld, 

med kan sätt på sig ”glasögon” som kan uppfatta saker och fenomen som barn ser det. 

Läraren och forskaren Lisa A Wing gjorde en studie 1995 på amerikanska elevers 

förståelse av olika verksamheter som barnen befinner sig i under sin dag. Wing kom 

fram till att eleverna inte blandar ihop skolans arbete, med det som kan uppfattas höra 

till leken.  

” This study indicates that children are very clear about what work is and what is 

play. In their minds, play is not work. In interpreting classroom activities children 

were quite consistent in identifying characteristics and elements they used to 

distinguish between work and play” (Wing 1995). 
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Den amerikanska studien är gjord på en skola som ligger i en förort. Eleverna i 

undersökningen går i kindergarten och first and second grade. Den svenska skolans 

motsvarighet är förskoleklass upp till år två. Eleverna tolkar in klassrummet och det 

arbetet som sker där med skolarbete. Wing kom i sin studie fram till att eleverna tänkte i 

termer av, ”work is about what you want, play is about what I want” (Wing 1995). 

Eleverna i Wings studie gjorde en distinktion mellan arbete och lek, beroende på vem 

som initierade vad som skulle göras.  

Om det enligt litteraturen inte finns så mycket forskning om barn och deras skol- och 

fritidshems tid, så finns det mer forskning runt samverkan mellan skola och fritidshem. 

Finn Calander har i sin avhandling studerat fritidspedagogernas roll i samverkan skola – 

fritidshem. Men Calander har inte studerat ur barnens perspektiv vad vinsten är för 

eleverna. Calander menar på att det är lärandet, och skolans agenda som gör vinsterna 

genom att ha ett samarbete mellan fritidspedagoger och lärare. Detta i form av att man 

kan dela klassen i mindre grupper, man kan stärka upp med fler vuxna runt eleverna när 

man har helklass. Även om fritidspedagogens roll och utbildning bygger på fritidens 

pedagogik, så menar Calander att fritidspedagogerna har blivit hjälplärare (Calander 

1999). Thorstensson – Ed, Johansson talar om helhetsynen på eleverna, som en vinst för 

samarbetet. De utgår ifrån att man skall ha en helhetsyn på elevernas utveckling och 

lärande. Skolan skall utveckla mer en bara den intellektuella biten hos eleverna. Man 

skall även ha möjlighet att utveckla och träna sina förmågor inom det fysiska, estetiska 

och sociala fälten (Thorstensson – Ed & Johansson 2000). Även i denna undersökning, 

så belyser undersökningen utifrån de vuxnas perspektiv och vinsten för pedagogerna.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

Det perspektiv jag tar som ansats i min undersökning är fenomenografi. Denna 

forskningsansats vill upptäcka innebörder där det förutsätts att vissa företeelser i världen 

ter sig olika, beroende på vem man frågar. Utifrån detta perspektiv intresserar man sig 

för hur någon erfar, förstår och uppfattar något (Pramling 1995).  Metoden utgör en 

form inom kvalitativ analys, där man intresserar sig för hur något egentligen är utifrån 

ett mänskligt perspektiv. Fenomenografin är induktiv det vill säga att man undersöker 

enskilda objekts uttryck, för att sedan forma till en generell slutsats. Med induktiv i 

denna mening, menar jag att forskningen utgår från de elever jag intervjuat och deras 

olika svar, som genom analys av svaren formas till en generell slutsats 

Professor emeritus, Ference Marton menar att man inom en fenomenografisk ansats 

fokuserar på hur människor uppfattar vissa fenomen, inte att de uppfattar fenomenet.  

Han nämner det som den andra ordningens perspektiv, där det handlar om hur något 

upplevs och uppfattas av någon. Marton nämner även den första ordningens perspektiv, 

där man tittar på fakta och det man kan observera utifrån (Marton, se Larsson, 1986).  

Marton påpekar att det inte handlar om att få fram en sanning, utan att förklara 

undersöknings objektets upplevelse och uppfattning av den aktuella frågan. Det som är 

en sanning i den andra ordningens perspektiv, kan vara falskt om man utgår från den 

första ordningens perspektiv (Marton, se Larsson, 1986). Ett exempel på detta är att 

elever enligt den andra ordningens perspektiv ser på sin skoldag som något man går till 

och är på för att man vill leka och ha kul. Om man då skulle se det ur första ordningens 

perspektiv, skulle man säga att eleven har fel. Rent faktamässigt är det lag på att gå i 

skolan i Sverige. Enligt första ordningens perspektiv skulle eleven ha fel. Men om man 

tittar utifrån den andra ordningens perspektiv så har eleven rätt, då elevens egen 

uppfattning och förståelsen av fenomenet skola, är att han är där varje dag för att leka 

och ha kul. 

Fenomenografin vilar inte på någon specifik teoretisk vetenskapsfilosofi, utan kan 

hämta referenser från olika teorier som: hermeneutiken, psykoanalysen, fenomenologin 

(Kroksmark 1987).  
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4:1 Problematisering kring fenomenografin 

 

Några av svårigheterna med att undersöka utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan 

vara undersökningens tillförlitlighet och att analyserna kan upplevas för ytliga.  

För att undvika detta måste man tränga in under ytan på de man intervjuar för att få bort 

det triviala i svaren. Men svårigheten blir att man lätt kan hamna utanför det ämne och 

område man valt att studera eller forska om. För att uppnå ett kvalitativt värde, måste 

man tillföra ny kunskap (Larsson 1986). Man ska genom analyserna lyfta upp 

uppfattningar och hitta den nya kunskapen utifrån vad respondenterna har svarat.  

 

4:2 Validitet och reliabilitet  

 

För att få en god validitet i en kvalitativ studie, tittar man på hela forskningsprocessen. Att 

göra sin studie utifrån ett kvalitativt perspektiv, betyder att upptäcka företeelser och göra 

tolkningar. Man vill beskriva uppfattningar eller kulturer (Patel & Davidsson 2003).  Man 

bygger inte sina tolkningar enbart på det insamlade datamaterialet.  Jag måste veta vad det är 

jag skall fråga och undersöka för att komma fram till ett resultat och ett sätt som ökar 

validiteten är att jag använder mig av min egen förförståelser och erfarenheter av det jag 

studerar. 

Reliabilitet handlar om hur situationen såg ut kring intervjutillfället. Staffan Stukát skriver att 

reliabilitetsbrister kan vara många och bör lyftas fram i ljuset, men att man kan komma 

närmare sanningen om man gör flera undersökningar (Stukát, 2011, s.134). När jag ställer 

frågor påverkas svaren av hur jag låter eller om jag lägger till något i frågeställningen, då kan 

frågan få en helt annan innebörd än vad tanken var från början, respondenten kan misstolka 

mina frågor. Tiden på dagen kan också påverka elevernas svar, då hunger och trötthet kan få 

eleverna att svara snabbt så de kan gå därifrån. Svaren påverkas av dessa faktorer och man får 

en låg reliabilitet i sin studie. En annan faktor som kan göra att min underökning får låg 

reliabilitet, är hur jag som intervjuare tolkar respondentens kroppspråk, röstläge och blickar.  
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5. Barns perspektiv och barnperspektiv 

 

Jag vill i min studie försökt att titta på hur barn förstår sin vardag i skolan och på fritids 

ur ett barns perspektiv. För att förstå skillnaden mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv, vill jag reda ut distinktionen mellan de olika begreppen.  

Birgitta Qvarsell gör en distinktion mellan begreppen i sin och Patrik Hernwalls bok 

”Vägen via framtiden”.  Att se och betrakta världen utifrån ett barns perspektiv är att 

försöka ta barnens position när vi försöker förstå världen. Vi behöver se det utifrån 

barns ögon och deras sinne. När man har ett barnperspektiv sätter man barnet i fokus 

utifrån vuxnas ögon och sinnevärld. Där blir utgångspunkten, vad vi tror är det bästa för 

barnet (Qvarsell 2002).  Som vuxen kan vi inte helt och hållet förstå barns perspektiv, 

men genom att samtala med barnen kan man ändå komma en bit närmare, att förstå och 

se med barnens egna ögon.  Vad som då visar sig är att barns perspektiv kan se mycket 

olika ut beroende på barns olika villkor (Arnér & Tellgren 2006).  

Läroplanen och allmänna råd för fritidshemmet tar upp vad fritids och skola skall ge 

eleverna i form av kunskap, omsorg och social träning. Men dessa styrdokument är i 

huvudsak skrivna ur en vuxens perspektiv för att vi, av forskning och erfarenhet vet vad 

barn behöver och vad som skall vara viktigt för att de skall utvecklas.  Barns perspektiv 

är något personligt, då barnen uttalar sin syn utifrån deras egen synvinkel. Då kan barns 

perspektiv se olika ut beroende på familjeförhållanden, kultur och bakgrund. Med kultur 

menar jag här den kamratkrets eleverna har runt omkring sig i skolan och på fritiden, 

samt i vilken kontext barnet vistas och lever i. 
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6. Syfte  

 

Mitt syfte är att studera hur barnen sorterar sin dag utifrån skolans och fritidshemmets 

samverkan. 

7. Frågeställning 

 

 Hur gör eleverna skillnad mellan de olika verksamheterna under dagen?   

 Ser eleverna sin vistelse på fritids som en del av skoldagen?  

 Vem bestämmer om man skall gå i skolan och om man skall gå på fritidshem, och 

måste man det? 

 

 

  



17 

 

8. Metod 

  

Jag har valt att göra djupintervjuer på enskilda elever.  De elever jag intervjuade går inte 

på samma avdelning på skolan, då skolan organisatoriskt arbetar åldershomogent, d.v.s. 

skolan har elever i samma årskurs på de olika avdelningarna. Att intervjua eleverna i 

grupp skulle kunna ”ställa till” tankarna för dem under intervjuerna, då de inte skulle 

känna igen sig i vad de andra skulle svara när det gäller verksamheten. En osäkerhet 

skulle kunna visa sig i svaren. Detta skulle kunna leda till att de tappar fokus, och 

eleverna lätt skulle kunna hamna i ett rätt eller fel tänkande. När man undersöker utifrån 

ett fenomenografiskt perspektiv, är man intresserad av elevernas enskilda uppfattningar 

om fenomenet skolan och fritidshem.  

Enligt en sociokulturell praktik så lär sig människan i en social interaktion med andra, 

De sociala sammanhangen gör att vi styrs och tänker och agerar utifrån det 

sammanhang man befinner sig i (Säljö 2000). Målet med mina intervjuer är att skaffa 

kunskap om hur de tänker utifrån mina forskningsfrågor, inte att eleverna skall lära sig 

något av frågorna. Intervjutillfällena ska här med andra ord inte ses som en 

lärosituation.  

Hartman och Thorstensson-Ed talar om vikten att inte bli för sentimental och se barnen 

som något ”gulligt” och skratta åt deras formuleringar som ibland kan framstå som 

barnsligt ”gulliga”. Om man bara tittar på formen, kan man lätt missa barnens egentliga 

budskap (Hartman & Thorstensson-Ed 2007).  Det gäller att sätta på sig en professionell 

roll som intervjuare så eleverna inte kan avläsa eller förstå vad jag själv tänker och 

tycker.  

 

8:1Forskningsansats 

 

Min undersöknings metod utgår ifrån en empirisk kvalitativ undersökning utifrån en 

fenomenografiskt vetenskapligt förhållningsätt. Runa Patel och Bo Davidson, beskriver 

fenomenografin som ett förhållningsätt där man studera uppfattningar, som blir en 

utgångspunkt för förståelsen av hur vi handlar och tänker ( Patel & Davidson 2003, 

s.33).  
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8:2Vetenskaplig förhållningsätt 

 

Inom fenomenografin är begreppet ”uppfattning” centralt, och analysen riktas mot hur 

fenomen i omvärlden uppfattas av människan (Patel och Davidson 2003, s.33). Inom 

fenomengrafin använder man sig av kvalitativa intervjuer, där respondenterna beskriver 

sin uppfattning om fenomenet med egna ord.  Analysmetoden inom fenomenografin 

beskriver Patel och Davidson i fyra steg.  Där man 1, bekantar sig med data och skapar 

sig ett helhetsintryck 2, hittar likheter och skillnader i utsagorna i intervjun 3, 

kategoriserar uppfattningarna i utifrån beskrivningskategorier 4, studerar den 

underliggande strukturen. Detta är en induktiv metod, vilket innebär att man läser och 

sorterar sitt material tills man hittar ett mönster (Patel och Davidson 2003, s. 33). 

 

8:3 Urval 

 

De elever jag har valt till mina intervjuer är alla mellan 7 till 10 år. De går i årskurs ett 

till tre. Valet av åldrarna har jag gjort för att se om det finns en variation mellan 

elevernas uppfattning om skola och fritids utifrån ett åldersperspektiv. 

Jag har valt att intervjua sex elever. Två elever från varje årskurs. Urvalet av eleverna 

har jag gjort efter klasslistan där jag valde nummer 8 och 12. Jag intervjuade två pojkar 

och fyra flickor. 

Jag hade tillfrågat flera elever än vad jag skulle intervjua, så jag hade fler elever att 

välja ut vi eventuell frånvaro. 

Skolan jag har valt att undersöka ligger i en förort till en stor stad. Det går ca 500 elever 

på skolan som har klasser från förskolaklass till årskurs nio. Skolan består av ca 60 % 

elever med andra språk än svenska, och skulle kunna benämnas mångkulturell.  

Eleverna tar i min intervju upp begreppet skolfritids. Skolfritids är benämningen på ett 

arbetspass som ligger schemalagt mitt på dagen, för det mesta på förmiddagen. 

Skolfritids pass är inte timplanebundet utan ses som tid utanför timplanen, vilket medför 
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att eleverna går längre tid på eftermiddagen. Under skolfritidspasset är det 

fritidspedagogerna som ansvarar för verksamheten som kan innehålla både styrda 

aktiviteter men även frivilliga. 

 

8:4 Bortfall 

 

Av de svarslappar jag lämnade ut, var det en som tackade nej, två av eleverna var sjuka 

vid intervjutillfället, en av dessa elever intervjuade jag vid ett annat tillfälle. Den andra 

eleven hade jag ingen möjlighet att möta upp och intervjua på grund av tidsbrist. 

Min intention vid urvalet var att ha jämnvikt mellan pojkar och flickor, men dem 

svarslappar som inte lämnades in, var alla pojkar, vilket gjorde att flickor är 

överrepresenterade i min undersökning. Jag anser att svaren ändå kan hålla sig inom 

forskningsområdet, då min huvud fråga i undersökningen inte handlade om 

uppfattningar ur ett könsperspektiv. 

 

8:5 Etik 

 

Utifrån Lagen om etikprövning (Utbildningsdepartementet, 2008) har jag tagit hänsyn 

till att eleverna är under 15 år. Jag skickade således ut ett informationsbrev till de 

utvalda elevers målsmän, med tillhörande svarstalong.  Även de pedagoger som vistas 

runt eleverna (lärare och fritidspedagoger) informerades om min undersökning.  Alla 

namn i transkriberingen är omskrivna så man inte skall kunna förstå vem som deltagit i 

undersökningen, inte heller vilken stad, kommun eller skola som undersökningen 

genomfördes på. 

Vad jag missade i min skriftliga förfrågan (bil.1) var att tala om att detta examensarbete 

kommer läggas upp på Diva portalen och läsas av opponenter och examinator. Jag tog 

då heller inte med deras möjlighet att hoppa av under undersökningens gång. Detta har 

jag tagit i beaktande och talade om för barnen att de hade den möjligheten innan 

intervjun började. 
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I transkriberingen har jag numrerat om alla elever så att man inte kan kunna lista ut vem 

som är vem, utifrån klasslistorna. Det var dock inga respondenter som på grund av 

denna ”miss” hoppade av undersökningen. 

I min resultatdel har jag valt att ge eleverna namn. Detta för att göra det lättare för 

läsaren att hålla isär de sex respondenterna. Men även för att det ger texten en mer 

personlig inramning.  De elever jag intervjuade var, Rudolf 9 år, Johanna 9 år, Jesper 8 

år, Elin 7 år, Agnes 7 år, Lena 8 år. Alla eleverna har ett annat namn i verkligheten. 

 

9. Generaliserbarhet  

 

Jag har i min studie medvetet inte tittat på lärandet som fenomen. Alltså inte vad 

eleverna lär sig när de är inom de olika verksamheterna. Jag har också valt bort att 

analysera ur ett genusperspektiv.  

Den fenomenografisk forskningsansats jag valt att analysera utifrån, handlar om, som 

jag tidigare tagit upp i min studie, att försöka förstå hur eleverna uppfattar och erfar sin 

dag. Jag kommer genom de enskilda elevernas svar, inte kunna hitta sanningar som kan 

ställas mot tidigare pedagogisk forskning eller vetenskap, men jag skulle kunna komma 

fram till likheter, med forskning och studier som t.ex. Wing.  Eftersom sanningen 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv finns hos varje individ (Larsson 1986). Det är 

endast elevernas olikheter i sina uppfattningar och svar som är intressant att analysera 

ifrån.  

Genom de förhållandevis få intervjuer jag gjorde, kan jag inte komma till en 

vetenskaplig säkerhet där jag säger att ”så här är det”. Men jag har försökt att fånga 

elevernas uppfattning för skolan och fritidshemmet, och försökt förstå hur de upplever 

dessa fenomen.   
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10. Resultat  

 

Ord och begrepp som vuxna använder, kan vara svåra för eleverna att förstå.  Några av 

de begrepp som beskriver verksamheten på skolan är förkortade, både av eleverna men 

även av personalen, där grundordet aldrig används. Man säger t.ex. mellis när man 

menar mellanmål, fritids när man menar fritidshem, gympa när man menar idrott.  

När jag gjorde intervjuerna valde jag att använda de korrekta uttrycken för de olika 

verksamheterna. Jag använde ordet fritidshem i stället för förkortningen ”fritids”, som 

är det begrepp som används i vardagligt tal bland eleverna. Jag märkte att eleverna 

tittade lite frågande på mig, men de flesta förstod innebörden, förutom Johanna och 

Jesper. De blev tveksamma och tittade frågande på mig när jag ställde frågan. 

Ett ord som återkommer i intervjuerna är begreppet ”skolfritids”. På den skola som de 

intervjuade eleverna går på har man ett arbetspass mitt på dagen som kallas skolfritids. 

Skolfritidspasset är schemalagt men ligger utanför den ordinarie timplanen. Meningen 

med skolfritids är att eleverna skall ha möjlighet att arbeta i klassrummet i halvklass. 

Under skolfritidspasset så kan man antingen ha fria aktiviteter eller styrda aktiviteter. 

Många gånger används skolfritidspasset till att arbeta rent praktiskt under temaarbeten.   

10:1 Vad gör man på fritidshemmet? 

 

När jag frågade eleverna vad man gjorde på fritids så svarar alla eleverna att man leker 

på fritidshemmet. Lena säger att man får ”göra lite som man vill”. Jesper ger ett mer 

utförligt svar på vad som menas med lek, ” … som pyssel, rita, läsa, spela spel”.  Det 

var bara Elin som nämner att man kan skaffa sig kunskap på fritidshemmet, då hon 

nämner att man kan träna matematik med konkret material som finns på fritidshemmet. 

Elin: Man kan räkna pengar man kan räkna penner, å … man kan räkna allt typ. Elin 

har en uppfattning om att matematik hör till klassrummet och skolan, men hon ser även 

att man kan använda materialet för att träna matematik. Här beskriver Elin den vinsten 

som samverkan mellan skola och fritids skulle kunna uppnå. Att man kan träna sina 

kunskapsförmågor under hela dagen, och med olika metoder och material.  

 Eleverna gör en beskrivning av fritidshemmet som en plats där man har en valfrihet vad 

man vill göra. Här kan man se att några av eleverna tolkar fritidshemmet som ett ställe 
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där man inte har ”styrda” schemalagda aktiviteter.  Men det finns några elever som 

beskriver att man även på fritidshemmet har aktiviteter som inte är valfria. Lena beskrev 

att de först får lyssna på när fröknarna läser. Lenas fritidspass börjar med högläsning, 

och det verkar som hon inte anser att hon har ett eget val, då hon inte kan välja bort den 

obligatoriska delen, högläsning. ”Ja, när man läst så får man göra vad man vill”. På 

samtliga fritidsavdelningar är det obligatorisk utgång efter skolan, samtliga elever går 

ut. Där har eleverna inte heller möjlighet att göra ett eget val, Lena verkar inte uppleva 

utevistelsen efter skolan som en aktivitet som pedagogerna bestämt. Hon verkar mer se 

det som en naturlig del av dagen. 

10:2 Vad gör man i klassrummet? 

 

Många av eleverna gör en sammankoppling mellan klassrum och arbete, samt 

fritidshemmet och lek. Eleverna i min undersökning är konsekventa i sin förklaring av 

de olika verksamheterna, att lek hör till fritiden och arbete hör till klassrummet och 

skolarbete. Rudolf gör i sitt svar en jämförelse mellan skola och fritidshemmet där man 

arbetar i skolan och leker på fritids: ” mmm för att det finns massa grejer man kan leka 

med … det finns inte massa [ohörbart]… typ arbeten och sånt som man har att göra i 

klassrummet”. Han kopplar arbete ihop med klassrummet och lek ihop med den tiden 

där man kan välja aktiviteter själv, här använder han sig av leksaker och grejer som en 

sortering av de olika verksamheterna. Även Alice gör en liknande förklaring men hon 

gör skillnad i att man sitter och lyssnar i klassrummet ”först har man lektion sen leker 

man”.  Här gör eleven en klar uppdelning av dagen genom att säga att skolan kommer 

först sen leker man. Här kan man bara anta att det är på fritids som man leker, eftersom 

eleven själv inte nämner fritids. 

10:3 Vem bestämmer om man skall gå på fritidshem?  

 

Alla eleverna utom Alice ger i sina svar förklaringen att föräldrarna bestämmer om man 

ska gå på fritidshem. Hon svarar fröknarna, men hon tvekar ändå på 

svaret...”ähummmm… det gör nog fröknarna”.  Alice kanske tänker på att de har 

skolfritids och då är det fröknarna som har bestämt att man ska gå dit. Skolfritids är 

schemalagt, och eleverna går från klassrummet till fritidslokalerna. Vi hade precis innan 

pratat om skolfritids och hon var tveksam till vilken tid hon var på fritids. Hon kom då 

in på skolfritids och svarade att ”man måste gå på skolfritids”  
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När jag frågade Alice om vad hon skulle göra om hon inte gick på fritids, svarar hon: 

”vara ute”. Och på frågan om vad hon skulle göra om hon inte gick i skolan svarar hon 

”vara hemma”.  Det är intressant att hon ger dessa två svar. Det kan möjligen förstås 

som att när skolan är slut för dagen går man alltid ut på gården. Men när hon skall gå till 

skolan går hon hemifrån. Alla elever som är inskrivna i fritidshemsomsorgen går inte 

direkt hemifrån till skolan på morgonen, en del har även morgonomsorg. Men ingen av 

eleverna tog upp den delen av dagen i sina svar, och jag ställde heller aldrig frågan. 

10:4 Måste man gå på fritidshem 

 

Majoriteten av eleverna svarade att man inte måste gå på fritidshem. En elev, Rudolf, 

gav en förklaring till varför man är på fritidshemmet. Hans förklaring var att mamma 

och pappa jobbar länge och man måste vara där om man inte klarar av att vara hemma 

själv. 

10:5 Måste man gå i skolan? 

 

Att man som barn måste gå i skolan var eleverna i stort överens om. Men vem har 

bestämt att man måste gå i skolan?  Eleverna svarade att man måste gå i skolan. Jesper, 

tänker efter på min frågar men kommer inte på ett svar om varför man måste gå i 

skolan. Efter jag har försökt att få eleven att komma fram till ett svar, genom att 

använda mig av en ledande fråga, som utgick ifrån att det är lag på att gå i skolan. ”vem 

har bestämt att man måste gå i skolan?” så svarar han med ett viskande ” jag vet 

inte…”. Det kan handla om att han aldrig tänkt tanken på om man måste gå i skolan, 

eller att man aldrig tagit upp frågan hemma eller i skolan. Vissa saker ses så självklara i 

det dagliga livet, att man aldrig reflekterar över varför man är tvungen att göra vissa 

saker, som t.ex. att gå i skolan. 

Johanna svarar snabbt och med en säkerhet i rösten, som får mig att tänka att det är en 

fråga hon verkligen kan och vill bevisa det för mig.  Hon säger att det är lag på att gå i 

skolan. På följdfrågan hur hon kan veta det svarar hon att hon läst det i sin So-bok i 

skolan.  

Eleven Alice beskriver det ur ett mer globalt perspektiv, där situationen för barn i andra 

länder fångar hennes tankar.  
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Alice: Jaaaaa, det är väl bäst… men i andra länder [tvekar]...så ibland kan de inte gå 

till skolan för de har det för fattigt.  

Catharina: Om du tänker här i Sverige, måste alla barn gå i skolan i Sverige? 

Alice: Det tycker jag är bäst. 

Alice verkar inte säker på att det är tvunget att gå i skolan utan utgår ifrån vad hon själv 

anser vara bäst för barn. Var Alice stödjer sitt antagande om att det ” är bäst för 

barnen”, är svårt att veta. Hon verkar ta det för självklart att man går i skolan. Alice 

förklarar även att om man inte gick i skolan skulle hon be mamma och pappa ha skola 

hemma. Föräldrars uppfattning om skolan kan ha inflytande på eleven. Även andra 

elever var inne på att man i Sverige måste gå i skolan. Rudolf: ”(snabbt svar) 

nej…[ändrar sig]… jaa, i alla fall i Sverige”. Att han vet att det är skolplikt i Sverige 

kan jag förstå genom att Rudolf och Johanna går i samma klass, och som Johanna hade 

förklarat det, så har de läst om skolplikt på samhällsorienteringslektionen.  

Elin säger att polisen bestämmer att man ska gå i skolan. Hur eleven tänker här är svårt 

att veta. Kanske ser eleven polisen som en auktoritet som bestämmer i landet? Eller är 

det så att eleven har träffat på polisen eller sett poliser på tv och utifrån det svarar 

polisen på min fråga? Det hade jag kunnat ta reda på genom att ställa följdfrågor som 

skulle fått eleven att förklara sitt svar. 

Det var bara en av eleverna som inte visste vad hon skulle göra om hon inte gick i 

skolan. Den eleven, Lena, var dock på det klara med att hon skulle gå i skolan tills hon 

blev nitton år. Lena verkar se på sitt liv utifrån skolan som en central punkt, hon har en 

storasyster som hon skulle vara med om hon inte gick på fritids, hon ansåg inte att hon 

skulle kunna vara hemma själv, men som hon säger ”min storasyster slutar tidigare än 

mig”. Jag vet inte hur gammal hennes syster är, men det verkar som hon genom sin 

syster har fått klart för sig att hon skall gå till hon blir nitton år. Systern kanske är nitton 

år?   

10:6 Är det någon skillnad mellan fritidshemmet och skolan? 

 

Alla intervjuade elever kopplade ihop begreppet skola, med konkreta ämnen som man 

enligt tradition kan koppla till skolarbete som matematik och svenska.  
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Eleverna i min studie gör en tydlig skillnad mellan skola och fritidshem. Man leker på 

fritidshemmet och arbetar i skolan. Det finns dock undantag. Alice var den enda som 

nämnde ordet lek i sitt svar om skolan. ”Ja man har lektioner och sen så går man ut och 

leker och ibland har man gympa.” . Alice hade även i en tidigare fråga berättat att man 

inte leker i ett klassrum utan sitter bara och lyssnar. Leken i hennes svar kan tolkas som 

att hon menar att man går ut och leker under rasten, eftersom hon säger ”ut och leker”. 

Men eleven skulle även kunna mena att hon går ut till skolfritids, då skolfritids inte sker 

i klassrummet utan i fritidslokalerna, som ligger i samma korridor men är fristående 

lokaler. 

Elin tänker länge på frågan vad man gör i skolan, vid denna fråga blev vi störda av en 

pedagog som kom in och passerade i rummet. Från att tidigare ha svarat ganska snabbt 

på frågorna, så kom eleven av sig och började stamma. Så fort pedagogen lämnat 

rummet så säger eleven ”ah… man lär sig grejer och sånt där”. Även om hon inte gav 

pedagogen någon uppmärksamhet, hon tittade inte ens mot personen som kom in i 

rummet, så kändes det som att hon blev störd i sitt tänkande. Hon började skruva på sig 

och dra i sina tröjärmar, vilket hon inte gjort tidigare. När jag efter störningsmomentet 

frågar närmare om vad ”grejer” är, så svarar hon många matterelaterade begrepp som 

klockan, räkna till hundra och mattetal.  

10:7 När är det skola och när är det fritids? 

 

Rudolf är en av de elever som tycks ha svårt att svara på hur man kunde veta att det var 

skola.  ”mmm…( långtystnad under hummande)… vardagarna”. Rudolf kopplar här 

ihop skoltiden med vardagarna efter lång tystnad och eftertänksamhet. Att han tog så 

lång tid på sig att svara skulle kunna bero på att han var trött  eller att han inte förstod 

frågan fullt ut. Alice gjorde samma liknelse, fast hon använde sig inte av ordet vardag, 

utan rabblade upp veckans dagar. ”ehmmmm. … på fre…måndag , tisdag, onsdag, 

torsdag, fredag”. Att de använder sig av olika termer för att beskriva när de är i skolan, 

kan ha att göra med deras skillnad i ålder. Alice är sju år och Rudolf är nio år. Rudolf 

beskrev att han var på fritids ibland, vilket kan ha att göra med att mamma är hemma 

med småsyskon, och han går hem efter skolan de flesta dagarna. Rudolf kan jag anse ha 

bra insikt i varför man går på fritids då han tidigare hade förklarat att man är där för 

föräldrarna jobbar, och nu går han bara ibland för mamma är hemma om dagarna. Han 
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gör dock ingen koppling till att han faktiskt är på fritidshemmet vissa dagar trots att 

mamma inte jobbar.  

För många elever i dag så är skola och fritids i samma lokaler eller byggnader. På Alice 

skola så har de olika lokaler för fritidshemmet, men klassrummet ligger i samma 

korridor. När jag frågar henne om när hon är på fritidshemmet, tvekar Alice en lång 

stund och svarar sedan ”ähhhh…[mumlar något ohörbart] skola”, hon gör en lång paus 

efter hon har svarat, som om hon tänker efter för att sedan konstatera att ”man är på 

skolan”. Hennes tveksamhet kan ligga i att fritidshemmet ligger i skolans lokaler. Alice 

verkar utgå ifrån ”byggnaden” som benämns som skola. Hemma kanske de säger att det 

är dags att gå till skolan? Detta kan ses som naturligt då det är till skolbyggnaden 

eleverna kommer till. Även namnet på skolan där eleven går innefattar ordet skola. 

Även om Skolan och fritids verksamheter oftast befinner sig i samma lokaler så 

namnges själva byggnaden för det mesta som ”skola”. Vilket kan göra att man 

definierar byggnaden som skola och därmed även den verksamhet som bedrivs där.  

 

10:8 Sammanfattning 

 

Av de sex elever jag intervjuade, går tre av eleverna på en avdelning där de under 

skoldagen har skolfritidspass. Dessa elever, gör till en viss del en annan typ av indelning 

av dagen. En av eleverna, sorterade upp dagen mellan skola, fritids och skolfritids. Där 

hon gjorde klar distinktion utifrån vilka aktiviteter som förekom, men även vem man 

umgicks med och vilka pedagoger som fanns runt eleven. Andra elever som inte har 

skolfritids under dagen, gör en annan uppdelning där de benämner skola i termer av 

olika ämnen, ex matte och svenska, och fritidstiden i lek och fria val, dessa elever gör i 

mindre utsträckning en uppdelning i tid. Att dela upp dagen efter tiden visar sig hos de 

elever som har skolfritids. De eleverna har en klar uppfattning om att skolfritids är på 

förmiddagen och fritids på eftermiddagen.   

Ur de intervjuer och analyser jag har gjort, framkommer det att de sex eleverna delar 

upp den samlade skoldagen. För att skilja de olika verksamheterna åt, använder de sig 

av olika strategier. Eleverna i min undersökning gör en uppdelning av dagen utifrån 

ämnen, lokaler och byggnader, personalkategorier och kamrater, samt i tid. Jag kan även 

se en viss variation i uppdelning utifrån årskurs och ålder. 
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Eleverna i min undersökning gjorde följande uppdelning: 

 Byggnaden dit de går på morgonen är skolan. 

 Lek gör man på fritids  

 Kamrater under skolfritidstiden 

 Fröken på fritidshemmet 

 Lär gör man i klassrummet 

 Fröken i skolan 

 Före skolan  

 Efter skolan 

 Kamrater i klassen 
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11. Diskussion 

 

Den här uppsatsen har som syfte att studera hur barnen sorterar sin dag utifrån skolan 

och fritidshemmets samverkan. Frågeställningarna är: Hur gör eleverna skillnad mellan 

de olika verksamheterna under dagen?  Ser eleverna sin vistelse på fritids som en del av 

skoldagen? Vem bestämmer om man skall gå i skolan och om man skall gå på 

fritidshem, och måste man det? 

Resultatet visar att de sex eleverna delar upp den samlade skoldagen och att de använder 

sig av olika strategier för att skilja de olika verksamheterna åt. Eleverna gör en 

uppdelning av dagen utifrån ämnen, lokaler och byggnader, personalkategorier och 

kamrater, samt i tid. Det går även att se tendenser till en viss variation i uppdelningen 

utifrån ålder och i vilken klass de går i. Med andra ord berättade eleverna att de delar 

upp sin dag utifrån arbete och lek. Där arbete relaterades till skoltid, och lek och 

kamrater relaterades till fritidshemstiden. I min undersökning har jag velat få fram 

elevernas egna perspektiv, och vad de själva berättar om hur de upplever sin vardag.  

Genom de enskilda intervjuerna blev inte eleverna påverkade av varandra, men om jag 

skulle valt gruppintervju som metod, finns alltid en risk att eleverna påverkas av 

varandra. I båda intervjumetoderna finns det en viss påverkan från mig som 

frågeställare. Genom att eleverna intervjuades enskilt, hade de tid och möjlighet att 

tänka till runt frågan och förstå frågan utifrån sin egen fritidshemsavdelnings aktiviteter 

och schema, då fritidshemmens aktiviteter och scheman skiljer sig åt mellan 

avdelningarna. Dom kan i sina svar relatera och känna igen sig i sin egen verklighet, 

utan att bli påverkad av vad elever från en annan avdelning svarar. 

 

11:1 Brister i min undersökning 

 

En brist i min undersökning är att det fattas mer frågor kring ”hur man ser att det är ett 

fritidsrum”. Kanske skulle eleverna vid en mer direkt fråga göra skillnad mellan 

klassrum och fritidshemsrum för att rummen är olika möblerade, med olika typer av 

möbler. Klassrum är av praktiska skäl möblerade efter en whiteboard tavla eller en 

interaktiv tavla. Oftast sitter alla eleverna vända åt samma håll i rader efter varandra, 
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men i vissa klassrum sitter elever i grupper. Modernare skolor är i större utsträckning 

byggda utifrån ett heldagsperspektiv, där lokalerna bidrar till ett naturligt och tydligt 

samverkanstänkande för eleverna och pedagogerna. Fritidshemmet och skolan samsas i 

samma lokaler. Rummet är då möblerat så att det inbjuder både till att kunna läsa och 

skriva, men även för att möjliggöra praktiskt arbete.  

I elevernas uppdelning, beskriver de kamrater på skolfritidstiden. Det är ingen som tar 

upp kamrater efter skolan, när det är fritidstid. Detta kan möjligen bero på att under 

skolfritidstiden blir det väldigt tydligt att man träffar kamrater från den andra klassen, 

då klasserna delas i hälften. Halvorna från båda klasserna träffas i fritidslokalerna. I 

denna situation har eleverna möjlighet att leka och umgås med de eleverna som går i 

respektive grupp. Om fler följdfrågor hade getts om kamrater på fritidstiden, kunde det 

ha gett mig mer förståelse för hur eleverna själva tänker kring detta. 

 

11:2 Den samlade skoldagen 

 

Tanken med samlad skoldag och integreringen av fritidshemmen i skolan, var från 

början att skapa kontinuitet för eleverna, samt att även de elever som inte är inskrivna 

inom fritidsomsorgen skall kunna ta del av verksamheten (Flising 1995). Genom att 

flera yrkesroller samarbetar får man en bredare kompetens, där man får ett vidgat 

”[…]perspektiv på barnen och deras dagliga tillvaro”(Flising 1995). Är det bra att ha 

”skolfritids” mitt på dagen? Klassen delas då upp i grupper med färre elever och den 

ena halvan har fritidshemstid, och den andra gruppen har skolarbete. Eller skapar det en 

förvirring hos eleverna att verksamheterna går allt för mycket i varandra, där eleverna 

kan ha svårt att ändra fokus på vad som är viktigast under respektive verksamhet. Eller 

är det så att eleverna inte ens tänker på att det är olika verksamheter? Hartman & 

Thorstensson – Ed kom fram till i sin studie att eleverna ser skolan som en helhet, där 

kamraterna var de viktigaste personerna både när det gäller att leka och vara 

tillsammans men även utifrån kunskapsinlärningen. Barnens prioritering såg annorlunda 

ut mot de vuxnas prioritering av skolan.  Om man skall förstå prioriteringen ur barnets 

perspektiv är kamraterna en viktig del i elevens dagliga liv. Både ur ett socialt 

perspektiv, men även kunskapsmässigt, där eleverna speglar sina upplevelser i skolan 

mot kamraternas reaktioner (Hartman & Thorstensson-Ed 2007). 
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11:3 Hur gör eleverna skillnad mellan de olika verksamheterna under dagen?   

 

När jag har pratat med eleverna och analyserat deras svar, gör de klara uppdelningar av 

sin dag, men de använder sig av olika strategier att dela upp dagen på. Genom att 

använda dessa strategier, håller de isär när det är fritidshem och när det har lektioner i 

skolan. En av strategierna de använder sig av, är att de delar upp personalen i olika 

kategorier, klasslärare och fritidsläraren. De delar även upp dagen utifrån vilken lokal 

man är i, klassrummet eller i fritidshemmets lokal, och i vilken verksamhet som man 

befinner sig inom, fritidshemmet eller skolfritids eller om man är på lektion.  Elevernas 

uppdelning för skoltid och fritidstid följer det schema som ligger till grund för den 

timplan som skolorna arbetar efter.  Här kan man se ett vuxenperspektiv på hur man har 

organiserat skola och fritidshem. Med vuxenperspektiv utgår jag här hur Arnérs och 

Tellgren förklarar vuxenperspektivet. ”Man utgår från vuxnas värderinga och vuxnas 

position i samhället” (Arnér & Tellgren 2006, s.38). 

Alice och Elin upplever att det är fler pedagoger när det är fritidshemsaktiviteter. Detta 

är intressant då klasserna de eleverna går i har minst två pedagoger vid 

lektionstillfällena. Alice och Elins upplevelse av att det är färre pedagoger i 

klassrummet när det är skola, kan ha att göra med de normer och traditioner som finns 

sedan länge och som till viss del lever kvar. I skolans historik talas det om läraren och 

eleverna. Detta skulle kunna ses som ett arv efter kyrkans uppgift som lärosäte, där 

prästen uppgift var att lära ut läsning genom bibelns Lilla katekes (Hartman 2005). I 

skolan som Alice och Elin går på, finns en ansvarslärares namn på de klasslistor som 

eleverna får hemskickat i början av terminen, vilket skulle kunna vara en av 

förklaringarna till att Alice och Elin anser att de har en lärare när det är lektion.  

Flising beskriver de vuxna runt barnen (föräldrar och pedagoger), och deras sätt att se på 

samarbete, utgår ifrån att det blir en kontinuitet och helhet för eleverna, där en 

gemensam grundläggande syn runt eleverna, skapar stabilitet och trygghet (Flising 

1995, s.52).  Detta skulle kunna betraktas som ett typiskt vuxenperspektiv att planera 

och organisera utifrån vad man tror är bäst för barnen. Det grundar sig på att vuxna i 

förhållande till barn har en överordning i form av utbildning och makt, men också att de 

har ett ”självklart företräde när det gäller att tolka verkligheten” (Näsman 1996). På 
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Lenas avdelning har de vuxna bestämt att eleverna skall ha högläsning innan 

skolfritidstiden och att man går ut efter skolan. Lena berättar i intervjun att efter 

högläsningen får man välja vad man vill göra.  Utifrån min egen erfarenhet, anser jag att 

man i skolan och på fritidshemmen i dag utgår ifrån ett vuxenperspektiv då vi planerar 

och organiserar verksamheterna. Även om intentionen är att det skall bli för barnens 

bästa, så glömmer man ibland att ta med eleverna i planeringen av dagen.  Lena kanske 

skulle tycka att det var bättre att lyssna på högläsning vid ett annat tillfälle under 

skolfritidstiden? 

Att skolan arbetar i arbetslag där fritidspedagoger och klasslärare samarbetar, betyder 

inte att elever förstår att de vuxna som befinner sig runt dem är pedagoger, och har en 

gemensam uppgift att vara delaktig i elevernas lärande.  Alice påpekar i intervjuen att 

”på fritids finns det mer fröknar”, därför kunde hon förstå att det var fritidstid.   Men 

Alice gjorde ingen koppling till att fler lärare gav mer möjlighet till kunskap. Alice 

kanske hade gjort den kopplingen om jag ställt följdfrågor om hon trodde att hon skulle 

kunna lära sig mer om det fanns många pedagoger. Hon gjorde heller ingen koppling i 

sitt svar att hon förstod organisationen, där lärare och fritidspedagoger arbetar i 

arbetslag. Här skiljer sig svaren i min undersökning mot hur eleverna svarade i 

Thorstensson-Ed & Johansson bok Fritidshemmet i forskning och förändring. Där ser 

eleverna det som en tillgång att ha fler vuxna runt omkring sig, man kan få hjälp fortare 

(Thorstensson – Ed & Johansson 2000, s.96). De uttrycker även att man kan gå till 

vilken vuxen som helst, och de ser skillnad mellan lärare och fritidspedagoger. Men det 

framgår inte vilken pedagog de vänder sig till när de behöver hjälp med teoretiska 

ämnen, eller när de behövde praktisk hjälp. De olika svaren kan bero på typen av frågor 

som jag ställde, och de frågor som Thorstensson – Ed & Johansson använde sig av i sin 

undersökning.  

Eleverna i min undersökning såg inte att det fanns många pedagoger runt dem hela 

dagen, utan som t.ex. Alice beskriver så finns det fler fröknar på fritids. Detta kan 

betyda att hon ser att skolans olika fritidshemsavdelningar träffas under eftermiddagen i 

olika sammanhang. Flising beskriver att barnen är statister i de vuxnas 

samverkansaktiviteter (Flising 1995,s.49). Jag kan förstå den tanken då eleverna i 

undersökningen befinner sig i en organisation där de vuxna har bestämt hur det skall se 

ut. ”de vuxna planerar och organiserar verksamheteten” (Flising 1995,s.49).  På skolan 

där Alice går, har de vuxna bestämt när det skall vara skola, skolfritids, fritidshemstid. 
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De vuxna har även bestämt ramarna för när eleverna måste vara ute, och från vilken tid 

de får gå in. Eleverna har ingen möjlighet att välja inom de ramarna.      

 

11:4 Ser eleverna sin vistelse på fritids som en del av skoldagen?  

 

Tiden har en betydelse i elevernas uppdelning av dagen. Att man har skola på morgonen 

var de flesta överens om lika så att fritidsverksamheten är efter skolan. Det var ingen av 

eleverna som i sina svar beskrev att man var i skolan hela dagen. Jag menar här skolan 

som den förutfattade normativa organisationsmodell där klockan bestämmer när man 

skall ägna sig åt givna ämnen, och där eleverna har en tilldelad plats som man sitter på, 

ett schema som man följer och att det är en lärare som håller tiden och är ”ledaren”.  

Några av eleverna delade upp sin tid i veckodagar, där de var helt på det klara med att 

man gick i skola och fritids på vardagarna. Elin skapade ett samband mellan skolan och 

fritidshemmet, då hon beskrev att hon både gick i skola och på fritidshemmet under 

vardagarna. 

Alice och Elin som är två av de eleverna som har skolfritidstid under skoldagen, har en 

viss koppling till att fritids är en del av skoldagen. Då de beskriver att ”skolfritids är på 

morgonen och fritids på eftermiddagen”. Ordet skola kan här ha betydelse för hur de 

delar upp och förstår, att man även har fritids under skoldagen. 

Några elever har en strategi av att göra uppdelningen efter klockan, där tiden är det som 

gör skillnad om man befinner sig i skolan eller på fritidshemmet.  Inger Westlund har i 

sin avhandling diskuterat just hur vi vuxna använder tid som en uppdelning av dagen ” I 

skolvardagen finns exempel på hur tiden värderas och används som ett mått på skolans 

verksamhet[…] de temporala ramarna gör sig gällande i form av strikta välplanerade 

tidstrukturer” (Westlund 1996). Skolans lektionschema är en sådan tidstruktur, men 

även att man bryter för skolfritids gör att vi vuxna delar upp dagen åt eleverna även när 

de skall ha så kallad ”fri tid”.   
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11:5 Hur förstår eleverna syftet med sin skolgång och syftet med sin fritidsvisstelse? 

 

Ett av syftena till att fritidshem och skola slogs ihop var att få en kontinuitet under 

dagen, så att eleverna inte skulle behöva röra sig mellan olika byggnader eller träffa 

flera olika pedagoger under dagen. I Flising´s rapport från 1995 beskriver han att 

eleverna inte ser kontinuitet som det mest primära inom samarbetet skola fritidshem, 

utan eleverna i hans undersökning svarade att det fanns skillnader mellan dagen, och 

detta i form av tid och olika kategorier av personal (Flising 1995). Den slutsatsen gör 

jag också efter min analys av intervjuerna. Elin och Rudolf beskrev en kontinuitet i 

form av veckans dagar, istället för den kontinuitet som Flising skriver om. Elin och 

Rudolf verkar se det som självklart att dagen ser olika ut, med olika pedagoger och i 

olika lokaler.  

De flesta eleverna var överens om att i skolan lär man sig och på fritids leker man. Anita 

Söderlund och Majlis Glindsjö har i sina respektive studier kommit fram till liknande 

resultat. Elever gör en skillnad i vad de lär sig när de är i skolan och när de är på 

fritidshemmet. Men i deras undersökning konkretiserade eleverna att man lär sig de 

teoretiska ämnena som, läsa och skriva och räkna i skolan, medan man på fritids gjorde 

mer konkreta saker med händerna (Söderlund 1993. Glindsjö 1992). Eleverna i min 

undersökning definierade inte ”lärande” när de talade om fritids.  Elin var den enda i 

min undersökning som sa att man kunde lära sig saker på fritidshemmet, hon relaterade 

till matematiken och att hon räknade ”grejer” på fritids. Att lära sig i skolan kan vara en 

kulturell tanke som är djupt förankrat i svenska folkets uppfattning och tradition. Skola 

som fenomen går tillbaka till 1900 talets början, då barnarbete förbjöds i Sverige 

(Hartman 2005). Skolan har en lång historia i vårt land och kan vara en gemensam 

beröringspunkt, där föräldrar känner igen sina barns skola, och berättar om sina egna 

erfarenheter från skolan till sina barn.  

Föräldrarnas uppfattning om skola spelar nog in på elevernas egen uppfattning, då jag 

av min egen erfarenhet stött på många föräldrar som talar med sina barn om skolan, i 

termer av läxor, fröken och gå i skolan.  Johannas svar att mamma och pappa berättar på 

morgonen att hon skall ”lära sig saker”, och att hon då skall gå till ”skolan”. Anser jag 

stärker den tanken. Hennes föräldrar ger uttryck för att man ”lär” i skolan. Och Johanna 



34 

 

får det berättat för sig. Då skapas en sanning hos Johanna att ”så är det”.  Att ha en 

etablerad syn på vad skolan är och hur den skall se ut rent organisatoriskt, är något som 

det har gjorts studier på av olika forskare och i olika delar av Sverige under 1990-talet. 

Genom dessa studier kom de fram till att barn och vuxna hade en bild av skolan att det 

är ett klassiskt klassrum och att man mindre inflytande där (Thorstensson- Ed & 

Johansson 2000, s.95). Detta skulle kunna förklara att Johannas bild av att kunskap sker 

i skolan, kommer från föräldrarna.  

Under mina år som jag arbetat i skolan och på fritidshem, har jag har träffat på många 

föräldrar till elever i förskoleklass, som även dem uttrycker det att när eleverna skall 

börja första klass så skall man ”börja lära sig ”.  I den kontexten nämner de läsa och 

skriva, som något man skall lära sig i skolan, men även att man sitter i bänkar. Att börja 

första klass ses av många i Sverige som starten på skolan och därmed starten för 

inlärning. Trots att kunskap och lärdom sker även på förskolan och på fritids.   

Föräldrarna behöver inte ha fel, om man tittar utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 

Om föräldrar och barn ser inlärning utifrån Marton´s tes om den andra ordningens 

perspektiv, så har de rätt i att kunskapen börjar i första klass. Det är så föräldrar och 

eleverna upplever fenomenet skola, utifrån sina erfarenheter och uppfattning om 

inlärning. Men många elever lär sig både läsa och skriva när de går i förskoleklassen, 

vilket inom Marton´s fenomenografiska tes, går under den första ordningens perspektiv 

(Marton se Larsson 1986).  Även om eleven har gått i förskoleklass, så har många av 

föräldrarna inte kopplat ihop att grunderna för att deras barns skriv- och läsinlärning 

sker just i förskoleklassen.  

När Rudolf skall förklara varför man går på fritidshemmet så svarar han ”man går på 

fritids för att mamma och pappa jobbar”. Rudolf har en klar uppfattning om att han 

behöver vara någonstans när ingen är hemma, och han utgår då ifrån sin egen 

erfarenhet.  I Söderlunds studie svarade eleverna att de hellre var på fritids än att de 

skulle gå hem (Söderlund 1993). Men de uttryckte en annan anledning än Rudolfs, då de 

ansåg att man inte skulle ha någon att leka med hemma, då de flesta eleverna var på 

fritidshemmet 

Fenomenet skola och fritidshem, som eleverna befinner sig i, men som är skapat av 

vuxna har under decennierna genomgått stora förändringar (Hartman 2005). Även om 

skolan kan vara annorlunda i dag mot när elevernas föräldrar var skolelever, så ter sig 
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skolan för eleverna vara ett fenomen som man påverkats av från föräldrarnas egen 

erfarenhet som skolbarn. Alice säger att om hon inte gick i skolan skulle hon be mamma 

och pappa ha skola hemma. Alice uttrycker det som självklart att man går i skolan och 

att om man inte kom till skolbyggnaden kunde man ha skola hemma med föräldrarna. 

Alice syn på fenomenet skola är att hon tycker det är viktigt med skolan, och kan hon 

inte gå dit så kan föräldrarna ha skola hemma. Detta skulle kunna uppfattas som att 

Alice ser skolan som något viktigt, men att den inte behöver ske just i skolbyggnaden, 

eller att kunskap behöver förmedlas av speciella pedagoger och lärare. Man skulle lika 

gärna kunna ha den hemma med mamma och pappa som lär ut. Här skulle man kunna se 

på Alice som att hennes syn på fenomenet skola ligger långt ifrån de vuxnas syn på hur 

och var barn lär sig bäst.  

Elin däremot svarar att hon skulle vara hemma med farmor, om hon inte behövde gå i 

skolan, medan både Jesper och Lena svarar att de skulle vara hemma. Alla de eleverna 

utgår från sina egna önskningar och vad de anser vara viktigt och bra för dem själva.  
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12. Fortsatt forskning 

 

Som lärare i fritidshem har man en utbildning för elever och barn mellan 6-12 år. 

Fritidsomsorgen omfattar elever upp till 12 år.  

Vad som är intressant och som kan vara intressant att forska vidare på, är om eleverna i 

åldern 10-12 får ta del av samarbete mellan lärare och fritidslärare i skolan. Eller om 

fritidsläraren endast träffar på eleverna på eftermiddagen? I de flesta skolor är 

fritidslärarens roll, och där det sätts in mest resurser, fokuserat på de lägre åldrarna. Hur 

ser fritidshemmets integrering ut i de äldre årskurserna? Finns det skolor som 

samarbetar fritidslärare och lärare, på ett liknande sätt som man gör i de lägre åldrarna? 

Om det finns, hur ser då detta samarbete ut? Eller stannade integreringsprocessen av 

ekonomiska och resursskäl hos de yngre eleverna? Tar behovet av att få en helhetsyn på 

eleverna slut, när de har gått ut tredje klass? 

Utifrån mina erfarenheter så har även de äldre eleverna ett behov av en fritidslärare som 

kan finnas med dem under skoldagen. I dessa åldrar finns ett behov av 

värdegrundsarbete och diskussioner om sociala medier och existentiella frågor. Något 

som fritidsläraren kan tillföra i en skolklass, utifrån den utbildning som man får som 

lärare i fritidshem.  
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13.  Slutsats 

 

Vem blev vinnare?  Tanken från början var att eleverna skulle göra vinsterna av 

sammanslagningen. Men blev det så?  Kanske är de vinnare i den meningen att de yngre 

eleverna har möjlighet att få lära sig genom leken, genom den samlade skoldagen, där 

olika yrkeskompetenser arbetar tillsammans.   

Jag kan uppleva att eleverna i min studie har en relativt bra uppfattning om de olika 

verksamheterna i skolan, detta stöds av tidigare studier, bl.a. i Lisa Wings studie från 

USA, där hon beskriver att elever har bra uppfattning på vad man gör i de olika 

verksamheterna, där eleverna såg skillnad på leken och lektionstiden (Wing 1995). Jag 

kom fram till liknande resultat i min undersökning. Eleverna gör skillnad mellan lek och 

lärande och inom vilken kontext detta sker. De har sina egna strategier för att göra 

denna uppdelning, och strategierna skiljer sig åt mellan eleverna. En del gör det i form 

av tid och några gör det i form av plats och några gör det i form av de olika 

pedagogkategorierna. Min hypotes om att eleverna blandar ihop verksamheterna stämde 

inte.  Däremot verkar det som eleverna inte alltid förstår innebörden med de olika 

verksamheterna. I alla fall inte utifrån det syftet som var tänkt ur ett vuxenperspektiv. 

Våra olika förutsättningar i form av tidigare kunskap, personliga erfarenheter och 

framför allt i levnadsålder, spelar in på hur vi tolkar och förstår meningen med 

verksamheterna.  

Det kan antingen vara så att barn är fogliga och gör som vi vuxna bestämmer och att det 

är därför eleverna i min undersökning visar någon slags självklarhet med var de 

befinner sig och med vad de gör. Eller kan det vara så att det är elevernas vardag, och 

vanan gör att de inte reflekterar över dessa två verksamheter de befinner sig i. 

Vad jag tänker på efter mina intervjuer med eleverna, är att vi vuxna så ofta glömmer att 

sätta på oss ”barnens glasögon” och försöka förstå deras vardag och deras upplevelse av 

hur vi vuxna har organiserat deras dag. När man som vuxen och ur ett vuxenperspektiv 

planera upp och organisera vad vi tycker är bäst för eleverna, är det inte säkert att 

eleverna anser det vara bäst för dem själva. Därför är barns perspektiv viktigt när vi 

planerar upp och schemalägger elevernas vardag. Men tyvärr glöms det alltför ofta bort. 

Har vi något att lära av eleverna? Om man tar sig tid till att lyssna på eleverna kanske 

man kan organisera en skola som är en skola utifrån deras syn på hur, var och varför 
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man är i verksamheten. Detta kanske skulle skapa en skola där vi i större utsträckning 

levde efter vår läroplan. En läroplan som klart och tydligt talar om att ”undervisningen 

skall anpassas efter elevernas förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8).  Något 

skolorna arbetar efter och eftersträvar.  
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Bilaga 1 

Tullinge den 29 september 2012 

Hej 

Jag heter Catharina Sandberg  

Sedan tre år tillbaka har jag studerat parallellt med mitt arbete och är nu i slutfasen av 

mina studier till ”lärare i fritidshem”.   

Jag ska i mitt examensarbete undersöka elevers syn på sin fritidsvistelse. Kan de göra 

skillnad på när de befinner sig i skolan, som är obligatorisk och resultatinriktat, och när 

de befinner sig på fritidshemmet som är frivilligt och styrt av hur föräldrarna arbetar? I 

examensarbetet ingår ett moment där jag ska intervjua barn i min forskningsfråga. 

Nu har jag en fråga till dig som vårdnadshavare om du godkänner att jag intervjuar ditt 

barn. 

Urvalet av elever är gjort via klasslistans 8, 12 och 16 plats i klass ett, två och tre. 

Har du som vårdnadshavarer godkänt att ditt barn får delta, så kommer jag även fråga 

eleven om han/hon vill vara med. Vill han/hon inte så frågar jag någon annan. 

Intervjuerna kommer ske med bandspelare. Allt inspelat material raderas efter avslutat 

arbete. Alla svar är konfidentiella och inga namn kommer skrivas ut i undersökningen. 

Det kommer heller inte framgå vilken skola eleverna går på. Allt enligt Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm Undersökningen kommer pågå vecka 

42-44  

Du kan lämna ditt svar på nedanstående lapp till läraren i klassen, eller direkt till mig på 

Herrgården.  

Har du några frågor går det bra att ringa eller maila mig. Det går även bra att ringa min 

lärare på Södertörns Högskola om funderingar dyker upp.  

Liza Haglund Tel: 08-608 49 13   

Hoppas på ett samarbete. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm
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Catharina Sandberg  

Telefon Mobil: 0723 542961   

Mail: camasa64@hotmail.com 

 

Jag ger mitt samtycke att mitt barn får delta i undersökningsintervjun.  

 

Jag vill inte att mitt barn skall delta.                                                                        

 

Namnunderskrift-

____________________________________________________________ 

 

mailto:camasa64@hotmail.com


Bilaga 2 

 

Frågor till eleverna om deras fritidstid 

1. Vad har du gjort i dag? 

2. Har du hunnit äta lunch/mellanmål 

 

 Måste man gå i skolan? 

Följd fråga: Varför det? Vem har bestämt det?   

 Måsta man gå på fritidshemmet? 

Följdfråga: Varför det? Vem har bestämt det? 

 När är du i skolan? 

 

  Alternativ: När börjar/slutar skolan? 

 

 När är du på fritidshemmet? 

 Vad gör man på fritidshemmet? 

 

 Hur känner man igen att man är i skolan? 

 

 Hur känner man igen att man är i fritidshemmet? 

 

 Om du inte gick på fritids vad tror du att du skulle göra istället? 

 

 Om du inte gick i skolan, vad skulle du göra då istället? 

 

Detta blir mina huvudfrågor sen fångar jag upp barnens egna svar med 

följdfrågor.  

 


