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Abstract 

In my experience it is hard to define what learning in leisure centers means, and that the 

definition seems to differentiate between principals and leisure-time pedagogues. In this 

inquiry, I therefore ask myself the following questions: How does a principal and leisure-time 

pedagogue define learning in leisure centers, in relation to current regulatory documents? And 

how does a principal and a leisure-time pedagogue translate these regulatory documents to 

their operation regarding learning in leisure centers? My inquiry is based on qualitative 

methods as semi-structured interviews and open observations. The premises I use to analyze 

my results is visible learning, situated learning and policy. The result indicate a shared view 

of what learning in the leisure center means, but the translation from definition to operation is 

not coherent with what the principal and leisure-time pedagogue says. The conclusion is that 

the process in which the regulatory documents develops, affects the issue to understand its 

content and the establishment of the documents in their operation. 
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Sammanfattning 

Enligt min erfarenhet är det svårt att definiera vad lärande i fritidshem innebär, och att 

definitionen kan skilja sig mellan rektorer och fritidspedagoger. Därför har jag i denna 

undersökning ställt mig frågorna: Hur definierar rektor och fritidspedagog lärande i 

fritidshemmet, i förhållande till rådande styrdokument? Och hur översätter rektor och 

fritidspedagog styrdokumenten till verksamheten gällande lärande i fritidshem? 

Undersökningen baseras på kvalitativa metoder så som semi-strukturerade intervjuer och 

öppen observation. Utgångspunkterna i min analys av resultatet är synligt lärande, 

praktikbaserat lärande och policy. Resultatet visar på en samsyn av vad lärande i 

fritidshemmet innebär, men att det inte översätts till verksamheten på det sätt rektorn och 

fritidspedagogen säger. Slutsatsen är att den process där styrdokumenten tas fram, påverkar 

svårigheten att förstå dess innehåll och att implementera innehållet i verksamheten.  

 

 

Nyckelord: Lärande, styrdokument, fritidshem, policyprocess  
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1. Inledning  

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet. (Skolverket 2015, s. 10) 

 

Under en längre tid har jag funderat över begreppet ”lärande” i fritidshem och dess betydelse 

för fritidsverksamheten. Rektorer och fritidspedagoger/lärare i fritidshem har, enligt min 

erfarenhet, sin egen tolkning kring hur och vad eleverna lär sig på fritidshemmet. Jag har även 

uppfattat att denna tolkning skiljer sig en del mellan rektorer och fritidspedagoger.  

 

Styrdokumenten Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2015), hädanefter LGR11, och Allmända råd och kommentarer för fritidshem 

(Skolverket, 2014) ställer krav på att rektor är ansvarig för att skola och fritidshem samarbetar 

så att elevens mångsidiga lärande utvecklas (Skolverket 2015, s. 19) och bör organisera 

verksamheten på ett sätt som skall kunna skapa ett helhetsperspektiv på elevens lärande 

(Skolverket, 2014, s. 24). Min uppfattning är att rektorer inte alltid är medvetna om sitt ansvar 

över fritidsverksamheten och vad som sker där. Därför har jag börjat intressera mig för vad en 

rektor faktiskt anser att lärande i fritidshem innebär. 

 

Skolverket (2014, s. 34) förklarar även att det är fritidspedagogen eller lärare i fritidshem som 

är ansvariga för undervisningen. Alltså bör denne ha störst ansvar för att det sker lärande i 

fritidshemmet. I och med att fritidspedagogen eller lärare i fritidshem skall ansvara för 

lärandet ligger det i mitt intresse att förstå vad denne menar att lärande i fritidshem innebär. 

 

1.1 Bakgrund - vad säger styrdokumenten? 

1.1.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2015  

Lgr11 är uppdelad i tre olika delar;  

1. Skolans värdegrund och uppdrag,  

2. Övergripande mål och riktlinjer,  
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3. Kursplaner.  

Del ett och två gäller för fritidshemmet, därav presenteras endast dessa delar.  

 

I den första delen som handlar om skolans värdegrund och uppdrag skriver Skolverket att 

skolan skall främja alla elevers lärande, att skolan skall ta hänsyn till elevernas olika 

erfarenheter, behov och förutsättningar, och att skolan skall tydliggöra verksamhetens mål och 

innehåll för att eleverna skall kunna påverka verksamheten. Skolan skall dessutom förbereda 

eleverna för ett aktivt deltagande i samhället genom att delta i planering och utvärdering för 

att på så sätt utveckla förmågan att ta ansvar över sin utveckling och sitt lärande. I det aktiva 

lärandet skriver Skolverket att leken och skapande arbete är viktiga delar, framförallt under de 

tidiga skolåren. Genom att skolan ger utrymme för olika kunskapsformer kan lärandet 

utvecklas genom dess varierade innehåll och arbetsformer i verksamheten. (Skolverket 2015, 

s. 7-10). 

 

I den andra delen som handlar om skolans övergripande mål skriver Skolverket bland annat 

om normer, värden, kunskaper och elevinflytande. De övergripande mål som finns under varje 

rubrik behandlar de kunskaper varje elev skall ha med sig från grundskolan. Däribland kan en 

läsa att eleven skall visa respekt för närmiljön, utveckla väsentliga kunskaper för att fungera 

som samhällsmedlem, kunna samspela med andra människor samt kunna påverka sitt lärande 

genom inflytande över verksamheten. (Skolverket 2015, s. 12-15). 

 

1.1.2 Fritidshem – Skolverkets allmänna råd med kommentarer 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för fritidshemmet behandlar hur en kan förstå 

fritidshemmets uppdrag, utifrån bland annat Lgr11 (Skolverket 2014, s. 6). De allmänna råden 

är särskilt framtagna för att ge de som arbetar i fritidsverksamheten ett stöd i tillämpningen av 

aktuella bestämmelser, likt Lgr11. (Skolverket 2014, s. 10). Utifrån ett helhetsperspektiv 

belyser de allmänna råden fritidshemmets uppdrag. Ett kapitel fokuserar särskilt på lärande i 

fritidshem där en kan läsa att personalen bör se över elevernas behov och intressen för att 

kunna erbjuda en meningsfull fritid, arbeta på ett sådant sätt vilket utvecklar eleverna enligt 

del två i Lgr11 samt utgå från gruppen för att utveckla elevernas sociala samspel. (Skolverket 

2014, s. 32). 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att belysa hur en rektor och en fritidspedagog förstår 

”lärande” i fritidshem i relation till rådande styrdokument. Undersökningen görs på mikronivå 

där rektors/pedagogens uppfattning utgör grunden. Vad som intresserar mig extra är om och 

hur rektors och fritidspedagogs bild av vad lärande i fritidshem betyder, stämmer överens med 

hur det visar sig i styrdokumenten samt fritidshemsverksamheten. 

 

Frågorna jag söker svar på är således: 

o Hur definierar rektor och fritidspedagog lärande i fritidshemmet, i förhållande till rådande 

styrdokument? 

 

o Hur översätter rektor och fritidspedagog styrdokumenten till verksamheten gällande lärande 

i fritidshem? 

 

3. Tidigare forskning 

Till stor del är det forskning kring samverkan och fritidspedagogens yrkesroll som finns att 

tillgå inom det fritidshemspedagogiska området. Forskning kring hur en kan tolka lärande i 

fritidshem utifrån styrdokument och hur detta omsätts i verksamheten finner jag mycket 

bristfällig.  

 

Pedagog Sven Persson har i ”Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, 

förskoleklass och fritidshem” (2008) gjort en forskningsöversikt i vilken villkoren för barn i 

de lägre åldrarnas lärande i bland annat fritidshem tas upp (2008, s. 3). Viktigt att påpeka är 

dock att även om rapporten behandlar innebörden av lärande i fritidshem så gjordes den innan 

de nu rådande styrdokumenten kom. Vad Persson kunde se var att det i Anders Janssons 

studie framkom att lärandet som sker under fritidstid avser bland annat skapandet av 

relationer, ansvarstagande och kamratskap (Persson 2008, s. 42). Dessa är saker som numer 

ingår i det fritidshemspedagogiska uppdraget. 
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Filosof Monica Hansen Orwehag har i ”Fritidshemmet och skolan – det gemensamma 

uppdraget” skrivit ett kapitel (Fritidshemspedagogiken och skolan) vilket behandlar bland 

annat lärande i fritidshem. Hansen Orwehag (2015, s. 45) beskriver att en på fritidshemmet 

kan fånga lärande i oplanerade situationer som uppstår, att lärandet till stor del riktar sig mot 

det sociala området samt att lärandet till en större del utgår ur ett barnperspektiv. Vidare 

förklarar Hansen Orwehag (2015, s. 45) att en arbetar med mer övergripande och långsiktiga 

mål på fritidshemmet, däribland värdegrundsarbete, vilket gör att detta kan fångas upp i fler 

situationer. Ett utrymme för elevernas egenstyrda lärande menar hon också att en kan finna i 

fritidshemmet, där elevernas intresse och spontanitet styr när och vilket lärande som sker. 

(Hansen Orwehag 2015, s. 45).  

 

Filosof Monica Hansen Orwehag och pedagog Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson har i 

”Fritidspedagogik –fritidshemmets teorier och praktiker”skrivit ett kapitel i vilket de 

diskuterar hur lärande i fritidshem kan se ut och beskrivas. De beskriver ett lärande som sker i 

friare miljöer, utanför den mer fyrkantiga, formella skoldagen. (Hansen Orwhag och Mårdsjö 

Olsson 2011, s. 116). Vidare skriver Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011, s. 117) att 

en kan se både styrkor och svagheter i och med att det saknas formella ramar vilka reglerar 

lärandet i fritidshemmet. En styrka menar de kan vara att elevernas intresse driver lärandet 

framåt, och att en kan arbeta med långsiktiga mål vilket kommer gynna elevernas hela liv. En 

svaghet en kan se är att denna typ av lärande inte kommuniceras och är till viss del osynlig, i 

och med att lärandet inte mäts i resultat utåt sätt, vilket kan leda till en nedvärdering av 

verksamheten. (Hansen Orwhag och Mårdsjö Olsson 2011, s. 117). 

 

Pedagog Maud Ihrskog skriver i ”Lära, leva, utvecklas - Aspekter på fritidspedagogik och 

lärande” om vikten av att eleverna kan de sociala spelets regler, för att utvecklas och för ett 

lärande skall ske. Hon beskriver ett lärande som sker mellan barn och barn, istället för mellan 

vuxen och barn. Hon beskriver det som ett informellt lärande, där en tar tillvara på elevernas 

behov och erfarenheter. Hon menar på att det informella lärandet är så en ser på elevernas 

lärande på fritidshemmet. (Ihrskog 2012, s. 21).  

 

Pedagogerna Margareta Schröder och Jarko Tuisko tar i ”Fritidshemmets uppdrag  ett 

helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande” upp vad styrdokumenten säger om 

fritidshemmets uppdrag. De skriver även om vilken roll fritidsläraren har i barns lärandet och 
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beskriver detta ur olika perspektiv (Schröder och Tuisko 2015, s. 6). De menar på att en på 

fritidshemmet skall skapa förutsättningar för eleverna att utmana och stimulera elevernas 

lärande. För att kunna göra detta behöver fritidspersonalen förstå de styrdokument som gäller 

för fritidshemmet. (Schröder och Tuisko 2015, s. 26). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenterar jag de utgångspunkter jag kommer använda mig av i min analys. Jag har 

valt att använda mig av tre olika utgångspunkter, då dessa på olika sätt berör mina 

frågeställningar. De två första utgångspunkterna, synligt lärande och praktikbaserat lärande, är 

framförallt kopplade till frågan om hur lärande definieras och praktiseras. Den sista 

utgångspunkten, policy, är framförallt riktad till styrdokumentens roll i verksamheten. 

4.1 Synligt lärande 

Pedagogen John Hattie (2013, s. 16) förklarar att eleven skall kunna se sitt egna lärande, för 

att själva kunna reglera detta på ett sätt som bidrar till deras livslånga lärande. Lärandet i sig 

menar Hattie (2013, s. 16) är hur vi gör olika saker för att förstå oss på elevernas lärande för 

att sedan kunna påverka det. Hattie lägger ett stort fokus på att en skall tänka på hur 

verksamheten utformas för att sätta lärandet i första hand. (Hattie 2013, s. 16). När 

övningen/uppgiften i sig är målmedveten, och elever och lärare deltar aktivt och engagerat i 

lärandet blir det synligt. (Hattie 2013, s. 33). 

 

Hattie (2013, s. 35) förklarar att en lärare behöver ha planerat och tänkt igenom aktiviteten 

väl, för att eleven skall kunna utveckla sitt lärande. Genom att ha satt upp tydliga mål för 

aktiviteten, utifrån elevens erfarenheter och förkunskaper, kan en som lärare hälpa eleven att 

ge både meningsfulla och utmanande uppgifter. För att kunna genomföra detta menar Hattie 

(2013, s. 35) att läraren måste kunna få eleven att se saker ur flera perspektiv och även 

erbjuda eleven olika strategier för att uppnå målen. Om läraren gör detta skapas en trygg miljö 

för eleven där denne vågar prova nya vägar och saker, och känna att ett eventuellt 

misslyckande endast leder till någonting positivt, en större förståelse för sitt eget lärande. 

(Hattie 2013, s. 35).  
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4.2 Praktikbaserat lärande 

Antropologen Jean Lave och vetenskapsforskaren Etienne Wenger skriver om hur 

praktikbaserat lärande kan ses som en aktivitet, i vilken lärandet bygger på en 

deltagandeprocess som i sin tur leder till ett indirekt lärande (Lave och Wenger 1991, s. 29).  

 

Wenger (1998, s. 4) utgår från att vi är sociala varelser, vilket är en stor del av det 

praktikbaserade lärandet. Lave och Wenger (1991, s. 51) menar på att vi lever i en social värld 

där lärande och kunskap sker i relation till ett socialt samspel mellan människor i olika 

aktiviteter. Därmed blir aktiviteten och deltagare beroende av varandra för att det 

praktikbaserade lärandet skall ske (Lave och Wenger 1991, s. 50). 

 

Personerna som deltar i den gemenskap i vilken ett praktikbaserad lärande sker, visar på att 

lärande kan ske i andra former än klassrumsundervisning. (Lave och Wenger 1991, s. 54-55). 

Lärandet i sig går inte att förutse, utan deltagarna i aktiviteten eller situationen som uppstår, 

bestämmer vilket typ av lärande som sker. Det en vet är dock att något typ av lärande sker 

under utövandet av aktiviteter, men deltagare och situation avgör vad som lärs. (Lave och 

Wenger 1991, s. 93). Det praktikbaserade lärandet i sig är så pass informellt att det inte 

hamnar i fokus, trots sin stora roll i lärandet (Wenger 1998, s. 7). 

 

Lave och Wenger (1991, s. 113-114) påpekar också att även i målstyrda aktiviteter, där ett 

visst typ av lärande förväntas ske, kan det uppstå andra typer av lärande tack vare det sociala 

samspelet mellan deltagarna. Likt elever som går till skolan med syftet att uppnå vissa 

kunskapskrav, menar Wenger (1998, s. 6) att en lärandeprocess påbörjas när elevern kliver in 

i skolan och blir deltagare av den sociala tillvaron. 

 

4.3 Policy 

4.3.1 Vad är en policy? 

Pedagogen Michael Hill (2007, s. 15) ser svårigheter med att definiera vad en policy är. Han 

menar på att en policy förändras med tiden, beroende på vilka beslutsfattarna är. En tidigare 

definition av policy, gjord av Oxford English Dictionary, är ” ett försiktigt, opportunt eller 

fördelaktigt tillvägagångssätt” (Hill 2007, s. 16). Oxford Enlish Dictionary definierar numer 

policy som ”en handlingslinje som antas och drivs av en regering, ett parti, en härskare eller 
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statsman” Hill 2007, s. 14). Att inte kunna definiera den faktiska betydelsen av vad en policy 

är gör också att det blir problematiskt att förstå dessa av dess praktiserare (Hill 2007, s. 15). 

Hill förklarar att en brittisk statstjänsteman, Cunningham, har beskrivit en policy som 

någonting en känner igen när en ser den, fast en inte riktigt vet vad det är. (Hill 2007, s. 14). 

 

Antropologerna Cris Shore och Susan Wright problematiserar hur policys används som 

verktyg för den politiska beslutsprocessen och varför den bestämda policyn inte fungerar på 

det sätt beslutsfattarna planerade. (Shore och Wright 1997, s. 3). Genom en policy menar 

Shore och Wright (1997, s. 4) att individen blir tilldelad en roll som bland annat subjekt, 

professionell eller medborgare. Den tilldelade rollen är avgörande för hur en skall förhålla sig 

till olika policys. 

 

Shore och Wright förklarar att policys kan användas som ett verktyg för att kontrollera 

samhället och dess utveckling. Dessa blir då något som sittande politiker utformar på ett sätt 

som passar den förändring de vill se av samhället och individen samt för att lösa de problem 

som redan finns. (Shore och Wright 1997, s. 5). På så sätt kan policys skapa helt nya 

relationer mellan bland annat individer och institutioner (Shore och Wright 1997, s. 7). 

 

4.3.2 Policyprocessen 

Hill (2007, s. 11) förklarar att policyprocessen, hur en policy blir till, är en väldigt komplex 

politisk process. I policyprocessen menar Hill (2007, s. 11)  att det finns flera deltagande i 

framställningen, däribland politiker, statstjänstemän och yrkesgrupper inom den offentliga 

sektorn vilka berörs av policyn. Problemet med policyprocessen är att de som skall följa den 

inte har särskilt stort inflytande på de beslut som fattas, vilket kan försvåra implementeringen 

av policys. (Michael Hill 2007, s. 11). För att få en effektiv implementering av policys menar 

Hill (2007, s. 185) att ett vanligt tips till beslutsfattarna är att se till att policyn som skall 

implementeras är tydlig för mottagarna.  

 

5. Metod och material 

Jag använder mig av en kvalitativ analysmetod där mitt empiriska material utgörs av 

semistruktruerade djupintervjuer med en rektor och en fritidspedag, vilka jag transkriberat, 
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samt öppna, icke-deltagande observationer av fritidsverksamheten. I texten använder jag mig 

av fiktiva namn för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

 

5.1 Urval 

Alvehus (2013, s. 67) skriver att när en skall göra intervjuer kan det vara av stort intresse att 

välja sådana personer som kan förhålla sig till de frågeställningar en har. Jag väljer därför att 

börja med ett tvåstegsurval. Detta innebär att jag i det första steget vilken organisation, i mitt 

fall en specifik skola, och i det andra steget väljer jag vilka individer från skolan jag skall 

intervjua. (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s. 42). 

 

De val jag gör faller inom kategorin strategiskt urval. Valet baseras på att jag känner till den 

miljö respondenterna befinner sig i, samt att dessa personer har de erfarenheter jag efterfrågar 

för att kunna bidra till mina undersökningsfrågor. (Alvehus 2013, s. 67). Valet att intervjua 

både en rektor och en fritidspedagog är för att kunna undersöka huruvida svaren skiljer sig 

mellan yrkeskategorierna. 

 

5.2 Insamling av material 

Efter urvalet var gjort kontaktade jag rektor via mail, där jag informerade om mitt 

självständiga examensarbete, varför jag ville genomföra en intervju med just denna rektor 

samt om denne kunde kontakta en fritidspedagog från verksamheten, för att kunna genomföra 

en intervju med denne också. Jag skickade med ett informationsbrev, se bilaga 1, med mer 

ingående information kring arbetet och sekretess. 

 

Jag valde att använda mig utav kvalitativa intervjuer då intervju som metod kan hjälpa en att 

få insikt i respondenternas synsätt och hur det kan förstås. Intervjun ger en möjlighet att, 

genom frågor, få kunskap kring rektorers och fritidspedagogers syn på lärande i fritidshem. 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s. 36). Fördelen med att jag valde en kvalitativ 

intervjumetod är att jag kunde anpassa mig efter intervjusituationen och ställa frågor i annan 

ordning än tänkt. Mer specifikt gjorde jag en semistrukturerad djupintervju. Detta betyder att 

jag använde mig av öppna frågor vilka saknar fasta svarsalternativ, för att respondenten skulle 

få utrymme att ge svar med sina egna ord. (Patel och Davidson 2011, s. 76, 81). 
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Den första intervjun gjordes med fritidspedagogen Joline. Hon har varit verksam inom 

fritidshemmet i ungefär 15 år, där hon har arbetat mest med förskoleklass och ettor de senaste 

10 åren.  

 

Den andra intervjun gjordes med rektorn för skolan, Colin. Han har varit rektor på denna 

skola i 5 år, men har arbetat som rektor och biträdande rektor sedan 90-talet. I grunden är han 

utbildad fritidspedagog.  

 

Båda intervjuerna gjordes på skolan i rektors arbetsrum där vi fick sitta ostört, utan press på 

att lokalerna skulle användas till annat, och varade i cirka trettio minuter vardera. Innan 

intervjuerna började frågade jag om det var okej att jag spelade in intervjun, för att kunna 

fokusera på vår dialog. Detta var okej för båda respondenterna. Att få genomföra intervjuerna 

i lugn och ro gjorde att dessa flöt på utan avbrott och vi kunde fokusera på det vi gjorde. 

Utmaningen i att vi faktiskt blev distanserade från verksamheten var att hålla sig det intervjun 

faktiskt skulle handla om. Då en kommer in på väldigt intressanta ämnen gällde det att vara 

skärpt och kunna leda tillbaka intervjun till dess syfte, utan att avbryta respondenternas 

tankebana.  

 

Efter båda intervjuerna var gjorda frågade jag rektor om jag även fick genomföra en 

observation av fritidshemsverksamheten nästkommande vecka, för att kunna följa upp mitt 

insamlade intervjumaterial. Detta var okej, och jag skulle maila ett informationsbrev, se bilaga 

2, om min närvaro och examensarbetet, vilket skulle förmedlas till föräldrarna. Inför 

observationen hade jag transkriberat båda intervjuerna, för att kunna genomföra observationen 

med svaren som en del av mina utgångspunkter.  

 

Jag använde mig av öppen observation, vilket betyder att jag informerade eleverna om varför 

jag var där och vad jag skulle göra med min observation. Genom att jag valde en öppen 

observation fick jag räkna med att den så kallade ”forskareffekten”, vilket betyder att vissa 

elever anpassar sitt beteende efter mitt syfte med observationen. (Lalander 2011, s. 89-90). 

Observationen var även ostrukturerad, vilket innebar att jag kunde registrera och hämta in så 

mycket information som möjligt, där jag antecknade för mig väsentlig information och 

nyckelord. (Patel och Davidson 2011, s. 97-98). 
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Observationen skedde dag före röd dag och började direkt efter att skoldagen tog slut och 

fritids eftermiddagsverksamhet skulle ta vid. Detta blev en utmaning då det gjorde att många 

elever gick hem direkt och fritidsverksamheten såg därför inte ut "som vanligt". Att det var en 

ostrukturerad observation gjorde att jag kunde se mer information  än jag hade gjort om jag 

hade genomfört en strukturerad observation. Jag hade ett anteckningsblock med mig där jag 

skrev ner allt jag fann väsentligt för mitt syfte. Observationen pågick i cirka två timmar. 

 

5.3 Etiska överväganden 

I samband med min undersökning finns det några forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. 

De individer som deltar imin undersökning får inte utsättas för någon typ av kränkning och 

jag behöver därför ta hänsyn tillföljande: 

-att informera berörda personer om syftet med undersökningen, 

-att mina respondenter och observanter har rätt att besämma om de vill medverka eller inte, 

-att deltagandes personuppgifter inte skall nås till obehöriga,  

-att de uppgifter jag har fått endast skall användas till min undersökning, 

(Patel och Davidson 2011, s. 63).  

 

I de informationsbrev jag skickar ut till rektor och föräldrar försäkrar jag att de vuxna, barnen 

samt verksamheten förblir anonyma. 

 

6. Resultat och analys 

6.1 Vad kom fram under intervjuerna? – En sammanfattning 

Colin, rektorn, berättar att de först och främst arbetar med Skolverkets allmänna råd för 

fritidshem och sedan även Skolverkets läroplan Lgr11. Han berättar att de har studiecirklar 

kring dessa och även andra böcker om fritidshemmet och dess uppdrag. Mycket fokus ligger 

på ett utvecklingsarbete av fritidshemmet, menar Colin.  

 

När Colin skall definiera ”lärande” i fritidshem utifrån sin egna uppfattning förklarar han att 

det framförallt är det pedagogiska uppdraget att observera elevernas intresse och lyfta dessa 
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till en ny nivå. Men även att sätta ord på lärandet framför eleverna, i det dem gör i bland annat 

lek och spel. Att sätta ord på lärandet menar Colin gör att eleverna själva kan få syn på att och 

vad de lär sig på fritidshemmet. Han säger även att det informella lärandet som sker genom 

socialt samspel, lek och spel kan bidra till elevens totala utveckling, och därmed hjälpa eleven 

att nå de kunskapskrav som ställs i Lgr11. 

 

Joline berättar att de arbetar efter Skolverkets läroplan Lgr11, och att de har börjat titta lite i 

Skolverkets allmänna råd för fritidshem. Ur styrdokumenten förklarar hon att de mål de 

arbetar mest med just nu är elevinflytande och medbestämmanderätten. På deras fritidsmöten 

pratar de mycket om hur de skall uppnå dessa mål och på så sätt inkludera eleverna i 

utformningen av verksamheten. Joline menade på att ju mer de inkluderar eleverna i 

processen, desto bättre blir verksamheten och elevens utveckling av lärande. 

 

Lärandet på fritidshemmet säger Joline innefattar väldigt mycket. Det är halvklasser under 

dagtid där fritidspersonalen har styrd verksamhet, lektioner, ur ett fritidspedagogiskt 

perspektiv. Under eftermiddagen och på rasterna är det mycket informellt lärande som sker, 

menar Joline.  

 

Utmaningen i att ha en fritidshemsverksamhet vilken gynnar elevernas mångsidiga lärande är 

stor, förklarar Joline. Strukturellt är det svårt att få ihop verksamheten så att alla får utmanas 

och utvecklas. Eleverna vill göra många olika saker och då finns det en utmaning i att få ihop 

en fritid som är spännande, lockande och passar de flesta eleverna, samtidigt som 

fritidspersonalen skall säkerställa att ett lärande sker.  

 

6.2 Vad hände under observationen?  

När jag började min observation skulle eleverna in på samling med en fritidspedagog och en 

annan fritidspedagog började förbereda mellanmålet, vilket denna dag var att göra våfflor. 

Efter uppropet var klart i samlingen skulle eleverna köra frågesport i väntan på mellanmålet. 

Detta var en aktivitet som bestämdes av personalen.  

 

När Joline hade gjort i ordning några våfflor fick mellan 5-10 barn komma in i köket åt 

gången för att äta mellanmålet. Även denna aktivitet, som mellanmålet blev i och med 
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våffeldagen, var bestämd av personalen. Eleverna var noga med att använda sin miljöstation 

vilken de byggt själva, under mellanmålet. Ovanför den sitter en sorteringsguide som hjälp 

om de glömmer bort hur de skall sortera.  

 

Under hela mellanmålssituationen kunde jag se att Joline uppmuntrade eleverna till 

matematiska samtal. Joline var även väldigt positiv i sitt bemötande av elevernas tankar och 

funderingar och använde sig mycket av positiv förstärkning. En stor fråga från elevernas sida 

var huruvida Joline delade ut våfflor rättvist, fick alla lika mycket, var alla våfflor lika stora, 

varför fick vissa en hel och vissa en halv. Detta mynnade också ut i matematiska samtal.  

 

Efter mellanmålet fick eleverna välja på att gå på idrottslyftet där de denna gång skulle få 

prova på Amerikansk fotboll. De som inte ville följa med fick stanna kvar och leka, där flera 

valde att bygga med klossar eller spela miniatyrbowling. Inga av dessa aktiviteter var 

bestämda av eleverna, utan helt och hållet planerade och bestämda av fritidspersonalen.  

 

Under observationen var det tydligt vilken stor plats det informella lärandet faktiskt tar i 

fritidshemsverksamheten. Genom det som blev matematiska samtal om våfflorna, spontana 

samtal om vem som cyklar snabbast på en bestämd sträcka och hjälpa till att blanda saft, 

kunde jag se hur fritids bidrar till att utveckla elevernas lärande. Utöver ett “ämneslärande” 

var det även tydligt att eleverna fick träna på det sociala samspelet genom att få vänta på sin 

tur att äta, dela lika gällande sylt och grädde, ta eget ansvar över sina rester och sitt skräp samt 

diska efter sig.  

 

6.3 Analytiska teman 

6.3.1 ”Vi går ju efter läroplanen höll jag på att säga”  

Innan vi skulle gå in på definitionen av lärande ville jag veta vilka styrdokument de arbetade 

med. Här blev det tydligt att Colin och Joline inte delar samma bild av vilka styrdokument de 

arbetar med, och ska arbeta efter. Medan Colin var snabb på att nämna att de framförallt 

arbetar utifrån de Allmänna råden för fritidshem, nämnde Joline det mer som en bisak, då hon 

sa att ”nu har vi börjat kolla i den här allmänna råden lite grann”. Colin nämnde naturligtvis 

att de även arbetar med de delar som riktar sig till fritidshemmet i Lgr11,  men enligt honom 
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var det inte det primära styrdokumentet. Joline tog även hon upp Lgr11, dock inte på det sätt 

jag förväntade mig, då hon sa att ”vi går ju efter läroplanen höll jag på att säga”.  

 

Det blev tydligt för mig att Colin är väl medveten om vilka dokument de ska arbeta utifrån, 

och tycker även att de använder sig av dessa i fritidshemsverksamheten. Däremot anser jag 

det oklart huruvida Joline arbetar utifrån styrdokumenten, som hon uppenbarligen vet vilka 

det är. Likt Hill (2007, s. 185) förklarar kan Jolines bristande användning av styrdokument 

bero på att de inte är tydliga nog, för att kunna arbeta med dem på daglig basis. 

 

6.3.2 ”Allt man gör är ju lärande” – definitionen av lärande 

De Allmänna råden för fritidshemmet, definierar lärande i fritidshemmet på följande vis: 

 

Eleverna skall erbjudas en varierad och meningsfull fritidshemsverksamhet utifrån intressen 

och behov, aktiviteter och arbetsformer skall hjälpa eleverna att utvecklas på ett sådant sätt 

som hjälper dem att nå de övergripande målen i Lgr11, utgå från det sociala samspelet i 

gruppen för att utveckla den sociala kompetensen samt ge eleverna möjlighet att fördjupa 

sina kunskaper men även inhämta ny kunskap. (Skolverket 2014, s. 32) 

 

Utifrån de Allmänna råden för fritidshemmets definition kan en se ett tydligt fokus på det 

praktikbaserade lärandet (informellt lärande), som bygger på att vi hör till en social värld, likt 

den sociala tillvaron i fritidshemmet (Lave och Wenger 1991, s. 51). 

 

Den sociala tillvaron fritidshemmet är, tar även Joline och Colin tillvara på. De har en väldig 

samsyn när de skall definiera vad lärande i fritidshem är. De båda säger att det sociala 

samspelet är det största lärandet som sker på fritidshemmet. Utöver det menar både Joline och 

Colin att eleverna lär sig massor när de spelar spel, leker, går till skogen. De båda förklarar att 

eleverna här får lära sig bland annat turtagning, matematik, förstå intruktioner, 

konflikthantering och samarbete. Det blir uppenbart att de ser det informella lärandet som en 

definition av vad lärande i fritidshemmet är. 

 

Något Colin även trycker på är hur stor roll elevinflytande har i definitionen av lärandet. Han 

förklarar att eleverna numer är mycket delaktiga i planering av verksamheten och att en 
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utomstående organisation har uppmärksammat hur väl de arbetar med elevinflytande. Denna 

syn delar Joline och även hon påvisar en stolthet i elevernas inflytande över verksamheten. 

 

6.3.2.1 Informellt lärande 

 

I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt 

och situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i 

arrangerade inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta 

tillvara elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i 

sitt lärande. (Skolverket 2014, s. 14) 

 

Fritidshemmet som en del i den sociala världen visar på att lärande är någonting som kan 

uppstå ur alla tänkbara situationer (Lave och Wenger 1991, s. 93), likt det en kan läsa i de 

Allmänna råden för fritidshemmet (Skolverket 2014, s. 14). Detta påpekar även Joline. När 

hon pratar om det informella lärandet nämner hon konflikthantering som ett exempel. Hon 

förklarar att när en konflikt uppstår så för man sedan ett samtal om detta där potentiella 

lösningar diskuteras, vad en kan göra annorlunda nästa gång och vikten av att ta ansvar över 

sina handlingar. Detta är ett tydligt exempel från Joline, när ett lärande inte sker i en 

arrangerad inlärningssituation (Skolverket 2014, s. 14).  Här påpekar Colin vikten av att inte 

vara en åskådare som pedagog, utan att gå in i en situation som uppstår och genom deltagande 

skapa ett informellt lärande. Detta lärande går självklart inte att förutse, men vad som blir 

tydligt är att deltagandeprocessen har lett till ett lärande (Lave och Wenger 1991, s. 29). 

 

Skolverket trycker på vikten av lek och skapande arbete som en del av lärandet. Så till 

skillnad från vad Wenger säger, att det informella lärandet inte sätts i fokus (Wenger 1998, s. 

7) kan jag se att Skolverket, Colin och Joline faktiskt sätter denna lärandeform i fokus för 

fritidsverksamheten.  

 

Att det informella lärandet är en stor del av verksamheten stämde väl överens med vad jag såg 

under min observation. Vad som egentligen skulle vara en måltid, mellanmålet, blev till en 

informell lärandesituation tack vare Jolines uppmuntrande samtal och intresse för elevernas 

frågor och utsagor. Colin påpekade just detta, pedagogens roll i att ta tillvara på intressen för 

att utveckla lärandet. Huruvida det var ett aktivt val av Joline att uppmuntra eleverna till bland 
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annat matematiska samtal finner jag oklar, då hennes antydan om att styrdokumenten inte 

ligger i fokus för arbetet gör mig osäker. Problematiken som uppstår då är att den aktuella 

policyn (styrdokumenten) ej fungerar som tänkt, och den samhällsutveck lingen som förväntas 

av beslutsfattarna inte kommer ske (Shore och Wright 1997, s. 5).  

 

6.3.2.2 ”Vuxna på skolan bestämmer att såhär är det” - Elevinflytande 

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och ta ansvar. (Skolverket 2015, s. 8) 

 

Att eleverna skall bli demokratiska medborgare som kan verka i samhället (skolverket 2015, 

s. 8) ställer krav på de som arbetar inom skolan. Eleverna förväntas lära sig ta ansvar över sitt 

lärande genom att få påverka verksamheten. För att kunna påverka verksamheten behöver 

personalen på skolan lyssna till eleverna och låta de vara en del av verksamhetens utformning. 

 

Colin förklarade att skolan generellt har fått mycket kritik av Skolverket kring att eleverna 

inte får vara med och påverka verksamheten på de sätt styrdokumenten kräver, men var noga 

med att påpeka att de inte har varit på just hans skola. Istället lyfter Colin fram elevinflytandet 

som en av de sakerna de lyckas bäst med i fritidsverksamheten. Vilket även Joline höll med 

om. Joline gick mer in på detalj hur bra de var på att arbeta med detta genom att inte säga 

”såhär skall vi göra nu”, utan låta eleverna påverka verksamhetens innehåll. Detta förklarade 

Joline görs genom förslagslådor, fritidsmöten med barnen de får lyfta upp vad som fungerar 

bra på fritids samt vilka ändringar de vill se. När Joline sa att eleverna inte tar upp så mycket 

under fritidsmötena blev jag väldigt fundersam kring hur de påverkar verksamhetens innehåll, 

om de inte säger så mycket. Skolverket säger ju att eleverna skall utveckla förmågan att ta ett 

eget ansvar, genom att exempelvis få delta i planeringen av verksamheter men även välja 

vilka aktiviteter denne skall delta i (Skolverket 2015, s. 8). Då Hattie (2013, s. 35) påpekar 

just vikten av ett bra klimat där en skall våga nya saker, vilket här blir att uttrycka sin åsikt, 

för att kunna bidra till sitt lärande, kan en tolka det som att de inte arbetar aktivt för att skapa 

ett sådan klimat.  
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Då både Colin och Joline förklarade mycket stolt hur de arbetar extra mycket med just 

elevinflytande förväntade jag mig att se detta under min observation. Istället fick jag se hur 

problematiskt det kan vara att översätta styrdokumenten till verksamheten. Där kan en se hur 

problematisk policyprocessen är när den inte anpassas efter hur det faktiskt ser ut i 

verksamheten, strukturellt. I och med detta är det kanske inte så konstigt att policyn inte 

används på det sätt beslutsfattarna har tänkt sig. (Shore och Wright 1997, s. 3).  

 

Vad som genomsyrade min observation var att samtliga aktiviter var bestämda av personalen, 

vilket var förvånande med tanke på att det gick emot vad både Colin och Joline hade sagt. Det 

kan då bli problematiskt för eleverna att delta aktivt och engagerat i lärandet (Hattie 2013, s. 

33). Jag ser det dock inte som att personalen bedriver en dålig verksamhet, utan bristen av 

elevinflytande kan härledas till svårtolkade styrdokument, vilket Hill (2007, s. 14) förklarar. 

Kan personalen inte förstå de dokument som skall användas är det inte konstigt att det blir 

problem med att praktisera dessa (Hill 2007, s. 14). 

 

6.3.3 ”Mer respekt för verksamheten” – att synliggöra lärandet 

 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Skolverket 2015, s. 8) 

 

Skolverket är tydliga i sin förklaring att aktuella mål skall förmedlas till både elever och 

föräldrar. Precis som Hattie säger måste detta göras för att eleverna skall kunna påverka 

verksamheten på ett sådant sätt som leder till ett utvecklande av sitt lärande (Hattie 2013, s. 

35). Joline förklarar att de på fritids ”försöker ha lite mål” och att de pratar om dessa under 

sina möten för att se om de följer de mål som har satts upp. Min uppfattning är att Colin inte 

delar denna syn då han i början av vår intervju påpekade att de jobbar utifrån styrdokumenten 

och därmed använder sig av de mål som finns där. 

 

Att ha mål i verksamheten, eller att följa de mål som styrdokumenten har, anser jag väsentligt 

för att kunna utvärdera huruvida utveckling och lärandet går framåt. Bristen på detta gör det 
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svårt för mig att se att Joline och Colin synliggör elevernas lärande för de själva och deras 

vårdnadshavare. Hattie (2013, s. 35) menar på att det inte är förrän det finns tydliga mål en 

kan ge eleverna utmanande uppgifter som lärandet kan utvecklas. Betyder det då att eleverna 

på detta fritidshem inte utvecklas i sitt lärande? Detta är problemet med Hatties syn på 

lärande, att det är så pass målstyrt. Samtidigt kräver styrdokumenten att verksamheten har 

tydliga mål och då skall detta självklart följas.  

 

Joline pratar om att det är strukturella problem som gör att det blir svårt att ha mål. Hon 

menar på att även om en sätter upp mål, är det lätt att i vardagen glömma bort dessa och 

fokusera på hur de skall uppnå målen. Både Joline och Colin berättar att de har en skolportal 

där de, på ett lätt sätt, kan förmedla målen till vårdnadshavare. Trots det enkla sättet görs det 

inte, vilket är underligt då Joline påpekar hur viktigt det är att synliggöra lärandet i fritidshem, 

för att öka respekten för verksamheten.  

 

Colin menar däremot att de synliggör lärandet genom att sätta ord på det, när det sker, i spel 

och lekar bland annat. Genom att göra detta menar Colin att eleverna kan bli medvetna om det 

lärande som sker, och på så sätt bidra till att kunskapskraven i Lgr11 uppnås. På detta sätt får 

eleverna, i enlighet med Hattie, syn på att och vad de lär sig, vilket bidrar till det livslånga 

lärandet (Hattie 2013, s. 16). 

 

6.3.4 ”Ett väldigt tydligt huvudansvar” – ansvar över elevernas lärande 

 

Alla som arbetar i skolan ska [...] samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande,[...] stärka elevernas vilja till att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan,[...] organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 

(Skolverket 2015, s.14) 

 

Skolverket är väldigt tydlig i vad skolan skall göra, men inte tydlig i hur det skall göras. Colin 

är väl medveten om att det är fritidspedagogen som har det pedagogiska huvudansvaret och 

beskriver det som väldigt tydligt. Han är även medveten om att leda eleverna mot ett livslångt 

lärande är en konstant utvecklingsprocess. Shore och Wright (1997, s.4) påpekar att genom 

policyn (styrdokumenten) får personalen olika roller. I rådande styrdokument blir 
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fritidspedagogen tilldelad rollen som ansvarig, då det står att det är ”fritidspedagoger som 

ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och det är deras uppdrag att se till att arbetet 

bedrivs med utgångspunkt i läroplanen” (Skolverket 2014, s. 34), vilket Colin instämmer 

med. Colin säger även att det är vitkigt att påpeka att fritidspedagogens uppdrag skiljer sig 

från en, för yrket, outbildad personal. Han säger också att personalen skall samarbeta i de 

olika uppdragen.  

 

Joline nämner inte att det är hon och övriga fritidspedagoger som bär huvudansvaret för 

verksamheten, men så småningom förstår jag att hon är medveten om de ansvar som krävs av 

de som är, för yrket, rätt ubildade. Hon berättar om att de har startat en utvecklingsgrupp, där 

fritidspedagogerna samlas och skall driva ett utvecklingsarbete. Denna grupp nämner Colin 

som ansvarig för att se till att verksamheten bedrivs utifrån rådande styrdokument, något som 

Joline inte nämner trots att hon är med i gruppen.  

 

Det blir tydligt att Colin tar sitt uppdrag som rektor på allvar genom att ”utforma 

kompetensutvecklingsinsatser för personalen i fritidshemmet utifrån [...] verksamhetens 

behov i förhållande till fritidshemmets specifika uppdrag” (Skolverket 2014, s. 16). 

Utvecklingsgruppen ska, förklarar Colin, hjälpa den outbildade personalen att bli medveten 

om fritidshemmets uppdrag för att kunna säkerställa att elevernas lärande utvecklas.   

 

7. Diskussion och slutsats 

När jag gick ut för att göra min undersökning ville jag ta reda på hur en rektor och en 

fritidspedagog definierar lärande i fritidshem i förhållande till styrdokumenten Lgr11 och 

Allmänna råd och kommentarer för fritidshemmet. Jag ville även ta reda på hur de översätter 

styrdokumenten till verksamheten, genom intervjua och observera för att både får höra vad de 

anser, men även se hur det faktiskt ser ut.  

 

Valet att bara undersöka hur det ser ut på en skola gjordes för att kunna genomföra ordentliga 

intervjuer och gå på djupet med dessa, istället för att intervjua rektorer och fritidspedagoger 

på flera skolor och leta efter statistik. Kvalitét var viktigare än kvantitet. Detta betyder att jag 

bara har belyst hur en skola definierar och använder sig av styrdokumenten,  och kan därmed 
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inte göra några antagandet kring att detta görs överallt. Vad jag däremot kan se är att mycket 

av det som kom fram av både intervju och observation stämmer överens med min 

arbetslivserfarenhet inom fritidshemmet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Det första jag tog reda på var vilka styrdokument som används. När det visade sig att rektor 

och fritidspedagog inte har en samsyn kring vilka styrdokument de arbetar med, ställde jag 

mig väldigt undrande över hur de kan arbeta utan att veta vilka dokument de skall följa? 

Rektorn talade mer ur ett övergripande perspektiv och ansåg att de faktiskt använder sig av 

styrdokumenten i verksamheten, medan fritidspedagogens svar och utfallet av min 

observation sade någonting annat. Den verklighet rektorn förmedlade stämde inte överens 

med vad jag såg. Detta leder mig till att tro att styrdokumenten är svårtolkade vilket försvårar 

användningen av dessa i verksamheten. 

 

Den samsyn som fanns mellan rektor och fritidspedagog var hur det sociala samspelet är det 

största lärandet som sker på fritids. Likt vad Hansen Orwehag (2015, s. 45) säger så sker 

mycket lärande i oplanerade situationer men i sociala sammanhang. Ihrskog (2012, s. 21) 

delar uppfattningen om att det sociala samspelet är av stor vikt och att eleverna behöver kunna 

de sociala spelets regler för att utveckla sitt lärande. 

 

I rektors och fritidspedagogs definition av lärande, i förhållande till styrdokumenten, kommer 

det fram att det informella lärandet och elevinflytande också är stora delar av lärandet i 

fritidshemmet. Det positiva med detta lärande är att det är elevernas intresse som utgör en 

grund för vilket lärande som sker (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson 2011, s. 117). 

Utfallet av min observation visade dock på att hur de definierar lärande i fritidshem, kanske är 

svårare att översätta till verksamheten, än vad som kom fram under intervjuerna. Även om jag 

såg mycket av det informella lärandet, var det oklart kring hur medvetet det var ur 

fritidspedagogens synpunkt, då denne hade påpekat att styrdokumenten inte ligger i fokus. 

 

Problemet att översätta styrdokument till verksamheten blev väldigt tydlig angående 

elevinflytande. Medan både rektor och fritidspedagog lyfte upp hur väl de arbetar med 

elevinflytande visade verkligheten någonting annat. När eleverna har ett forum där de kan 



  ~ 24 ~ 

 

påverka verksamheten, men inte säger någonting, tyder på att det saknas en viss trygghet i att 

uttrycka sin åsikt. Hur skall eleverna kunna delta i planeringen om personalen inte hjälper 

dem att skapa ett klimat där eleverna lär sig uttrycka sin åsikt, så de kan påverka innehållet i 

verksamheten? Kanske hänger de ihop med att eleverna inte vet vilka mål som finns för 

verksamheten. För att de skall få veta det, krävs det först att personalen sätter upp mål och 

tydliggör dessa, vilket de enligt fritidspedagogen inte har gjort i någon större utsträckning. 

Avsaknaden av mål skall enligt fritidspedagogen bero på strukturella problem, vilket leder till 

en problematik i att synliggöra lärandet för eleverna.  

 

För mig blir det tydligt att det bristande arbetet utifrån styrdokumenten är orsaken till att 

verkligheten inte stämmer överens med både rektors och fritidspedagogens bild av hur de 

praktiserar dessa. Precis som Schröder och Tuisko (2015, s. 6) skriver så behöver de som 

arbetar inom fritidshemsverksamheten förstå de styrdokument som gäller. Förstår en inte 

vilket uppdrag en har är det inte konstigt att styrdokumenten är svåra att översätta till 

verksamheten. 

 

7.2 Slutsatser 

Att definiera lärande i fritidshem utifrån styrdokument visar sig lättare än att översätta dessa 

till verksamheten. Styrdokumenten som verktyg för att leda samhällsutvecklingen åt önskat 

håll bör kanske ses över. Det blir tydligt att dokumenten är lätta att känna igen, men innehållet 

i dem blir svåra och definitionen av lärande i fritidshem saknar därmed en 

verklighetsförankring.  

 

Utifrån observationens utfall upplever jag att den process i vilken styrdokumenten tas fram 

och förankras bör således ses över, och utgå ifrån verksamma inom yrket dessa styrdokument 

lämpar sig för.  Om en förståelse för verksamheten finns redan innan styrdokumenten tas 

fram, kan den roll en blir tilldelad av dessa förstås bättre och implementeringen av 

styrdokumentet torde underlätta. Genom att göra på detta sätt kan styrdokumenten inte bara 

bli något en känner igen, utan något man vet vad det är och hur det skall användas. 

Förhoppningsvis leder det till att hur en definierar lärande i fritidshem genomsyrar det 

fritidspedagogiska arbetet. 
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7.3 Förslag på fortsatt forskning inom ämnet 

Självfallet kan en inte dra slutsatser kring att mina resultat är någonting vedertaget som gäller 

på alla fritidshem. Därför skulle det vara intressant att fortsätta undersöka dessa frågor på 

andra fritidshem, för att få en större bild kring hur en förstår och praktiserar styrdokumenten.  

 

Lärande är ett väldigt brett begrepp vilket innefattar flera olika saker, vilket syns i mina 

resultat. Därför skulle det även vara intressant att genomföra forskning där en kan gå på 

djupet med de olika definitionerna av lärande.  

 

Slutligen skulle det vara av stort intresse att undersöka den process i vilken styrdokument tas 

fram, för att få en större förståelse för hur de skall förstås och implementeras i 

fritidshemsverksamheten. 
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9. Bilagor 

9.1 Brev till rektor/fritidspedagog 

ort 10/3-16 

Hej!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och mitt kommande yrke som lärare 

i fritidshem. Studien kommer att handla om hur rektorer och lärare förklarar ”lärande i 

fritidshem” utifrån rådande styrdokument samt hur detta praktiseras i verksamheten. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja göra en intervju med dig. Under 

intervjutillfället önskar jag få spela in och föra mindre anteckningar, för att kunna fokusera på 

intervjun och dess innehåll. Ljudupptagningen kommer endast användas av mig för 

transkribering och analys, och raderas efter studien är avslutad.  

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att elevens, familjens, personalens, fritidshemmets och skolans 

identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Melinda Landegren 

 

Melinda Landegren   Elisabeth Wollin Elhouar 

telefonnummer   Södertörns högskola 

epostadress    epostadress
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9.2 Informationsbrev till föräldrar 

 

 

ort 24/3-16 

Hej! 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och mitt kommande yrke som lärare 

i fritidshem. Studien kommer att handla om vad lärande i fritidshem innebär och hur det 

praktiseras i fritidshemsverksamheten. 

 

För att samla in material till studien kommer jag genomföra en observation av 

fritidshemsverksamheten idag den 24/3. Under observationen kommer jag undersöka hur 

pedagogerna översätter styrdokumenten till verksamheten. 

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering, vilket innebär att elevens, personalens, fritidshemmets och skolans identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Vänliga hälsningar, 

Melinda Landegren 
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9.3 Intervjuguider  

 

Intervjuguide rektor  

Hur länge har du varit rektor på ditt arbetsställe?  

Hur många fritidspedagoger eller lärare i fritidshems finns på skolan?  

Vilka styrdokument arbetar ni utifrån och med?  

Hur används styrdokumenten i verksamheten? Exempel.  

Vad innebär lärande i fritidshem för dig?  

Vad säger styrdokumenten om lärande i fritidshem?  

 

Intervjuguide fritidspedagog  

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog  

Vilka styrdokument arbetar ni utifrån och med?  

Hur används styrdokumenten i verksamheten? Exempel.  

Vad innebär lärande i fritidshem för dig?  

Vad säger styrdokumenten om lärande i fritidshem? 


