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Sammanfattning 
Studiens syfte var att bidra med kunskap kring hur yrkesverksamma fritidspedagoger ser på 
elevernas lärande i fritidshemmet samt undersöka fritidshemmets och skolans kompletterande 
roller ur fritidspedagogernas perspektiv. Studiens forskningsfrågor var: 1) vad ser 
yrkesverksamma fritidspedagoger som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet? 2) 
hur uppfattar yrkesverksamma fritidspedagoger att fritidshemmet och skolan kompletterar 
varandra när det gäller elevernas lärande? En kvalitativ undersökning har genomförts där fyra 
fritidspedagoger intervjuats. Resultatet har analyserats genom tematisk analysmetod. Det 
resultat som presenteras i studien pekar på att eleverna främst lär sig av varandra under 
sociala, praktiska och spontana former i fritidshemmet. Ett annat resultat som framkommer i 
studien är att fritidspedagogerna i hög utsträckning talar om fritidshemmets och skolans 
kompletterande roller med utgångspunkt i det som sker i skolan. I studien dras slutsatsen att 
fritidspedagogerna ser lärandesituationer som inte sammankopplas med skolan som 
signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet. En annan slutsats som dras är att 
fritidshemmet, gällande det kompletterande uppdraget, i praktiken anpassar sig till skolan och 
att fritidspedagoger bör bli bättre på att framhålla fritidshemmets särart för klasslärare och 
rektorer vad gäller olika former av lärande och elevernas utvecklande av flera olika sorters 
kunskaper. 

Nyckelord: informellt lärande, fritidspedagog, skola 
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Inledning 
Innan jag började studera till grundlärare med inriktning mot fritidshem var ”lärande” ett ord 
som jag inte alls förknippade med fritidshemmets verksamhet. På den tiden grundade sig min 
föreställning om fritidshemmet i en väldigt omsorgsinriktad syn där det primära i 
verksamheten, enligt min uppfattning, var att ”ta hand om barn”. När man studerar vad 
skollagen (SFS 2010:800) anger gällande fritidshemmets uppdrag är det dock tydligt hur 
fritidshemmets verksamhet i allra högsta grad ska se till att elevernas lärande och utveckling 
stimuleras. Vidare framgår det i en samtalsguide som berör lärande och samspel i 
fritidshemmet (Skolverket, 2011a), att olika fritidshem kan skilja sig åt när det gäller hur 
fritidspedagogerna tolkar och förstår fritidshemmets uppdrag att främja elevernas lärande. 
Utifrån detta finner jag det relevant och intressant att fråga sig hur lärande uttrycks i den 
praktiska fritidshemsverksamheten. Dessutom står det i skollagen (SFS 2010:800) att 
fritidshemmet och skolan ska komplettera varandra. Vad innebär detta i praktiken när det 
gäller elevernas lärande?  

Detta är frågor som jag grunnat på sedan en rätt lång tid tillbaka. Än mer intressanta blir dessa 
frågor när man i Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) läser om de uppfattningar som 
tycks råda bland många vuxna när det gäller fritidshemmets respektive skolans uppdrag. 
Författarna beskriver hur det, trots den allmänna uppfattningen att leken anses vara mycket 
viktig för elevernas utveckling, tycks finnas en rådande föreställning där skolan betraktas som 
den specifika miljö där eleverna lär sig saker. Medan fritidshemmet istället företräder ett 
utrymme blott tillgängligt för elevernas lek och fritid. Detta berör även Haglund (2011) som 
skriver om elevernas tid på fritidshemmet. Haglund menar att jämfört med andra delar av 
dagen där innehållet ses som mer betydelsefullt, tenderar elevernas tid i fritidshemmet att 
framstå som överbliven tid och inte speciellt viktig. Under den senaste verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU), i takt med att jag fick vara verksam i fritidshemsverksamhet med dessa 
frågor i bakhuvudet, började det stå allt mer klart för mig att det är dessa frågor mitt 
examensarbete ska kretsa kring. 

För denna studie har jag valt att intervjua utbildade fritidspedagoger. Intervjuerna fokuserar 
fritidspedagogernas syn på elevernas lärande i fritidshemmet samt hur de ser på 
fritidshemmets och skolans kompletterande roller. Det empiriska material som samlas in 
genom intervjuerna kommer utgöra huvudinnehållet i denna studie. Min förhoppning är att 
dessa yrkesverksamma fritidspedagoger ska bidra till att stärka mina egna såväl som läsarens 
kunskaper kring detta område. Jag kommer i denna uppsats genomlöpande att använda mig av 
benämningen fritidspedagog när jag avser en person som är utbildad för arbete inom 
fritidshem. Detta gör jag eftersom min uppfattning är att merparten av de som innehar 
utbildning för arbete i fritidshem, själva benämner sig som just fritidspedagoger.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur yrkesverksamma fritidspedagoger 
ser på elevernas lärande i fritidshemmet. Vidare syftar denna studie även till att undersöka 
fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas lärande ur fritidspedagogernas 
perspektiv.  

Utifrån detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats.  

1. Vad ser yrkesverksamma fritidspedagoger som signifikativt för elevernas lärande i 
fritidshemmet? 

2. Hur uppfattar yrkesverksamma fritidspedagoger att fritidshemmet och skolan kompletterar 
varandra när det gäller elevernas lärande?  
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Bakgrund 
Fritidshemmets historik 
För att förstå fritidshemmets uppdrag så som det ser ut idag när det gäller elevernas lärande, 
görs här en historisk tillbakablick över fritidshemmets framväxt med fokus på fritidshemmets 
innehåll och vilka funktioner som fritidshemmet över tid har haft. 

Rohlin (2012) beskriver hur det i slutet av 1800-talet, i och med att industrialismen växte 
fram, uppstod en problematik kring barnens fria tid mellan skolans slut och fram till dess att 
föräldrarna slutade arbetet. Det fanns barn i södra Sverige som drog omkring sysslolösa på 
gatorna vilket ledde till att många hamnade i kriminella miljöer. Nilsson Ranta (2008) skriver 
att det fanns en filantropisk tanke som gick ut på att avskilja barnen från hemmet och erbjuda 
dem arbetsträning. Vidare skriver Nilsson Ranta att det i början av 1900-talet rådde nöd och 
svält i Norrbotten. Arbetsstugan kom så till för att hjälpa familjer som led i nöd. Det kunde 
vara barn som kom från ett vanvårdat hem, men de flesta var från fattiga hem. Det förelåg en 
avsevärd skillnad mellan arbetsstugorna i södra Sverige kontra Norrbottens arbetsstugor. I 
arbetsstugorna i södra Sverige befann sig barnen endast under en del av dagen, medan 
Norrbottens arbetsstugor var av mer internatliknande karaktär (Nilsson Ranta, 2008).  

Enligt Rohlin (2012) var arbetsstugans syfte att ge omsorg men också att förhindra tiggeri, 
skolk och andra beteenden som inte ansågs önskvärda. Arbetsstugans dominerande tanke var 
också enligt Andersson (2013) att fattiga barn skulle få lära sig att arbeta. Barnen lärde sig 
enklare sysslor inom hantverk, att sköta hygien samt värdet av arbete. Vidare skriver 
Andersson att arbetsstugornas innehåll, som i praktiken handlade om barnarbete, sedermera 
kom att få kritik från framför allt socialdemokratiskt håll. Kritiken ledde till att arbetsstugan, 
under 1930- och 1940-talet, ersattes av eftermiddagshemmet. Enligt Rohlin (2012) byttes nu 
arbetsstugans arbetsrelaterade aktiviteter mot eftermiddagshemmets verksamhet som 
utgjordes av fria sysselsättningar som fri lek och utevistelse. Disciplinering i form av att lära 
sig att passa tider, läsa läxor och bruka ett gott bordsskick var gemensamt för såväl 
arbetsstugan som eftermiddagshemmet. Andersson (2013) betonar att eftermiddagshemmen 
aldrig kom att bli någon omfattande verksamhet, men då bristen på arbetskraft på 1950- och 
1960-talet mynnade ut i att fler kvinnor tog plats på arbetsmarknaden ledde detta i sin tur till 
en ökad efterfrågan på offentlig barnomsorg. Från 1960-talet och framåt etablerades det 
moderna fritidshemmet samtidigt som en utbildning för fritidshemmets personal började ta 
form. År 1964 startades en försöksutbildning för att utbilda fritidspedagoger. Den reguljära 
utbildningen startade 1965 och kom att förläggas till yrkesskolan. Det dröjde fram till 1976 
innan fritidspedagogutbildningen intogs under högskolans regi. Utbildningen förlängdes år 
1993 till en treårig utbildning. År 2001 inrättades en lärarexamen som avsåg alla 
lärarkategorier och fritidspedagogutbildningens längd blev nu tre och ett halvt år. Med start 
hösten 2011 infördes fyra stycken lärarexamina, bland annat grundlärarexamen innehållande 
tre olika inriktningar, varav fritidshem var en. I och med detta återgick utbildningens längd till 
att omfatta tre år (Andersson, 2013).  

När det gäller det moderna fritidshemmet, skedde en förskjutning under mitten av 1990-talet. 
Dåvarande regering föreslog att organisationen av förskola, fritidshem och grundskola skulle 
förändras utifrån en helhetssyn på skola och omsorg. Dessutom hade kraven på individen ökat 
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när det gällde synen på att lära snabbt och lära nytt. Detta ställde större krav på utbildning och 
kunskaper också i fritidshemmet. Om eftermiddagshemmen utgjorde en socialpedagogisk 
arena, fick fritidshemmet under mitten av 1990-talet istället en mer utbildningspedagogisk 
karaktär (Rohlin, 2012). Vidare kan man i Anderssons (2013) avhandling läsa om en händelse 
under slutet av 1990-talet, närmare bestämt 1998, som innebar stora förändringar för 
fritidshemmet. Skolverket tog då över ansvaret att se över fritidshemmet och dess verksamhet; 
fram till dess hade ansvaret för tillsynen av fritidshemmet legat på Socialstyrelsens bord. De 
fritidshem som ännu inte hade sina lokaler i sammanslutning med skolan, flyttade då in sin 
verksamhet i skolans lokaler. Fritidshemmets personal kom att börja vara verksam inom 
ramen för den obligatoriska skoldagen. Nya regler började gälla för fritidshemmets 
verksamhet och tre centrala dokument tillkom som fritidshemmets personal skulle förhålla sig 
till: 1) skollagen där fritidshemmets uppgifter reglerades, 2) läroplanen för grundskolan vilken 
var anpassad för att även gälla fritidshemmet samt 3) Skolverkets allmänna råd för 
fritidshemmet (Andersson, 2013).  

Fritidshemmets uppdrag och syfte  
I detta avsnitt ges en kortfattad genomgång av fritidshemmets uppdrag och funktion, så som 
det anges i de aktuella styrdokumenten skollagen, läroplanen samt Skolverkets allmänna råd. I 
skollagen (SFS 2010:800) kapitel 14, 2 §, som fastslagits av Sveriges riksdag, beskrivs syftet 
med utbildningen i fritidshem enligt följande: 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 
fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (SFS 2010:800).  

Utöver skollagen finns även läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011b). För fritidshemmet är läroplanens första, andra samt fjärde del relevant. I 
läroplanens första del anges vilka grundläggande värden som ska prägla skolans verksamhet, 
exempelvis alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom 
redovisas här skolans uppdrag. I den andra delen presenteras skolans övergripande mål och 
riktlinjer. Här formuleras de normer och värden samt kunskaper vilka alla elever bör ha 
utvecklat när de lämnar grundskolan. Läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016a) vilken 
specifikt berör fritidshemmet, reviderades 2016 för att förtydliga fritidshemmets uppdrag och 
syfte. Här står det sammanfattningsvis hur eleverna genom undervisningen ska ges 
förutsättningar att utvecklas när det till exempel gäller förmågor såsom att pröva och utveckla 
idéer, samarbeta utifrån ett förhållningssätt som bygger på demokrati och empati, genom olika 
estetiska uttrycksformer skapa och uttrycka sig samt förstå vad som kan påverka hälsa och 
välbefinnande genom att röra sig allsidigt i olika miljöer (Skolverket, 2016a).  

I ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016b) framhålls att 
fritidshemmets verksamhet kompletterar skolan genom att lärandet i högre grad ska vara 
situationsbundet, baseras på upplevelser samt ha gruppen i fokus. Elevernas intressen och 
behov ska vara utgångspunkt för lärandet i fritidshemmet. Vidare framgår det hur skolan och 
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fritidshemmet kan arbeta med samma innehåll i respektive verksamhet, men man tillämpar 
olika arbetssätt och tar olika perspektiv på ett visst område (Skolverket, 2016b).  

Som ett stöd till fritidspedagogerna finns styrdokumentet Skolverkets allmänna råd med 
kommentarer för fritidshemmet (Skolverket, 2014). Styrdokumentet ger råd och vägledning 
för fritidspedagoger kring arbetet med fritidshemmets uppdrag i den praktiska verksamheten. 
Här kan ett illustrerande exempel vara på sin plats. I skollagen (SFS 2010:800) står det, som 
bekant, att fritidshemmet ska stimulera elevernas lärande. I de allmänna råden (Skolverket, 
2014) belyses bland annat vikten av varierande aktiviteter, arbetssätt samt arbetsformer och 
att eleverna får möta detta i verksamheten. På så vis är avsikten med de allmänna råden att ge 
exempel på hur elevernas lärande kan stimuleras i andra situationer och lärmiljöer än 
förskoleklassen och skolan.  

Litteraturöversikt 
I denna del presenteras tidigare forskning och litteratur vilken jag anser relevant för denna 
studies syfte och område. Inledningsvis kommer forskning som berör denna studies första 
forskningsfråga, vad som ses som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet, läggas 
fram. Därefter kommer denna studies andra forskningsfråga fokuseras, det vill säga hur 
fritidshemmet och skolan kompletterar varandra gällande elevernas lärande.  
Jensen (2011) redogör för olika former av lärande. Författaren beskriver formellt lärande som 
lärandesituationer som sker inom den organiserade utbildningens ramar. Informellt lärande 
menar Jensen är alla lärandesituationer som inte sammankopplas med skolan. Jensen lyfter 
även fram en tredje form av lärande, icke-formellt lärande. Denna form av lärande kan vara 
organiserad med ett bakomliggande syfte. Däremot sker detta lärande på frivillig basis, 
exempelvis genom ett studieförbund eller någon förening som inte är kopplad till skolan. 
Vidare skriver Jensen hur lärande är nära förknippat med kunskap. Här görs en uppdelning 
mellan två olika sorters kunskap; konceptuell kunskap som handlar om att tillägna sig 
faktakunskaper, exempelvis att Stockholm är Sveriges huvudstad. Dessutom beskrivs 
procedurell kunskap som inbegriper färdigheter såsom att kunna cykla eller läsa. Dessa 
definitioner vad gäller olika former av lärande och olika sorters kunskap kan vara nyttiga att 
känna till inför denna litteraturöversikts fortsättning.  

Beträffande det signifikativa för elevernas lärande i fritidshemmet skriver Falkner och 
Ludvigsson (2012) hur lärandet i fritidshemmet kännetecknas av att det tar sin början i 
spontana situationer samt att lärandet utgår från elevernas idéer och intressen. Vidare betonas 
hur det främst är i det sociala samspelet, mellan såväl vuxna och elever som mellan olika 
elever, erfarenheter inhämtas och kunskaper utvecklas hos eleverna. Att utgå från elevernas 
önskemål och intressen betonar även Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011). De skriver 
hur fritidspedagoger i arbetet att utmana elevernas tänkande och förståelse för något, tar 
utgångspunkt i det som engagerar eleverna.  

Låt mig nu åter fokusera den sociala aspekten av elevernas lärande i fritidshemmet. Precis 
som i Falkner och Ludvigsson (2012) belyses det sociala lärandets utpräglade roll i 
fritidshemsverksamheten även av Bardon (2008). Författaren skriver hur resultatet i dennes 
magister-uppsats styrker faktumet att det sociala lärandet är utmärkande i 
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fritidshemsverksamheten. Bardon menar att eleverna i fritidshemsverksamheten tillägnar sig 
en social kompetens. Den sociala aspektens betydelse för elevernas lärande berörs även av 
Ihrskog (2011) som lyfter fram det informella lärandet olika elever sinsemellan samt mellan 
vuxna och elever. Ihrskog menar att det informella lärandet tillvaratar erfarenheter och behov 
hos eleverna. Det informella lärandets friare karaktär ställer samtidigt större krav på elevernas 
sociala kompetens. Ett centralt mål för fritidspedagogerna är att skapa trygga elever som 
utvecklas i gruppen där de är aktiva deltagare i sitt lärande. De sociala relationerna blir för 
fritidspedagogerna ett centralt område där elevernas identitetsskapande äger rum (Ihrskog, 
2011). Vidare belyses en skillnad mellan skolan och fritidshemmet. I talet om skolan åsyftas 
ofta det formella lärandet som sker mellan en vuxen och en elev, där undervisningen följer 
kursplanemålen i syfte att stärka elevens kunskapsutveckling. Fritidshemmets verksamhet 
innehåller å andra sidan inga uppnåendemål. Istället ska fritidshemmets frivilliga verksamhet 
främja elevernas lärande i riktning mot skolans uppnåendemål. Fritidspedagogerna ska 
samtidigt ta användning av elevernas kompetens och erfarenheter i arbetet med elevernas 
lärande och utveckling (Ihrskog, 2011).  

Jensen (2011) riktar inte in sig lika påtagligt mot det sociala lärandet. Istället beskrivs vilka 
aktiviteter som tycks förekomma i fritidshemmet. Författaren lyfter fram byggandet av 
konstruktioner som ett exempel på en vanligt förekommande aktivitet i fritidshemmet. Jensen 
menar hur det brukar vara populärt bland eleverna att exempelvis bygga med kaplastavar. I 
denna aktivitet tillägnar sig eleverna olika sorters kunskaper. Jensen hävdar att eleverna lär 
sig konceptuellt genom att elevernas kunskaper kring begrepp som höjd och bredd ökar. 
Dessutom sker ett procedurellt lärande, vilket inbegriper färdigheten kring själva byggandet, 
som att kunna placera en kaplastav på ett för bygget stabilt sätt. Jensen påvisar vidare hur 
detta exempel kan innebära såväl individcentrerat som gruppcentrerat lärande. För en kort 
individ kan innebörden i begreppet höjd vara en annan jämfört med en längre individ. Likaså 
betonas samarbetet kring byggandet av konstruktionen och hur detta kan mynna ut i ett 
gruppcentrerat lärande. Genom att visa på detta exempel hävdar Jensen att det emellertid kan 
ske olika sorters lärande i fritidshemmet.  

Någon som också berör elevernas lärande i fritidshemmet är Wetterblad (2012) vars fokus 
ligger på lekens betydelse för lärandet. Wetterblad menar att det är i samspelet med andra 
genom leken, som elevernas personliga sidor kommer fram. Kamratrelationer, samarbete, 
kommunikation, samförstånd, att gå in i olika roller samt känna empati är några exempel på 
alla förtjänster som leken för med sig. Wetterblad betonar också tydligt att lärandet i 
fritidshemmet förekommer på ett annat sätt jämfört med lärandet i skolan: ”En målstyrd 
undervisning ersätts av samlärande mellan deltagarna och situationsbundet lärande som utgår 
från det som händer här och nu” (Wetterblad, 2012, s.12).  

Wetterblads uppfattning om ett situationsbundet lärande och en fritidshemsverksamhet där 
samlärandet mellan eleverna framhålls, understöds av Hippinen Ahlgren (2013). Hon skriver 
hur fritidspedagogen i upprättandet av lärandemiljöer i fritidshemmet, utgår från elevens 
tankar och erfarenheter. Även Hippinen Ahlgren talar om samlärande, men då i ordalag av att 
elever sinsemellan mycket väl kan ha mästare-lärlingförhållanden, vilket betyder att eleverna 
kan lära av varandra i fritidshemmet. Däremot fokuseras inte i lika stor utsträckning lekens 
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betydelse för elevernas lärande. Istället lyfts olika didaktiska verktyg som fritidspedagogen 
kan använda sig av i såväl fritidshemsverksamhet som i lärarledd verksamhet. Här ges 
exempel på verktyg av praktisk estetisk prägel såsom drama, rörelse, bild och musik. Vidare 
hävdas att fritidspedagogen utgår från en undervisning som är mer elevcentrerad när det gäller 
dennes didaktiska handlande i fritidshemmet. Således går många av fritidspedagogens 
handlingar i fritidshemsverksamheten ut på att inspirera, samtala och reflektera med eleverna 
samt komma med råd och initiera aktiviteter (Hippinen Ahlgren, 2013).  

Fritidshemmets och skolans kompletterande roller när det gäller elevernas lärande, berörs i en 
samtalsguide utgiven av Skolverket (2011c). Här fastslås att fritidshemmet kompletterar 
skolan tidsmässigt eftersom det är under de skolfria delarna av dagen och året som 
fritidshemmets verksamhet är tillgänglig. Vidare beskrivs att fritidshemmet även ska 
komplettera skolan innehållsmässigt genom att stärka arbetet med skolans kunskapsinnehåll, 
via erbjudandet av aktiviteter som på olika sätt förstärker och kan kopplas till arbetet med 
läroplanens mål. I Skolverkets samtalsguide ges olika förslag på aktiviteter, exempelvis 
tillämpning av måttenheter i lekar eller i en snickeriaktivitet. Här främjas elevernas kunskaper 
kring läroplanens mål att kunna ”lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 
sätt” (Skolverket, 2011c, s. 13). Skolverket påtalar också risker med fritidshemmets 
anpassning till skolans ramar i så pass stor utsträckning att fritidshemsverksamheten riskerar 
åsidosättas, exempelvis att fritidspedagoger lägger tid och kraft på arbetet med alltför 
skolartade uppgifter så varken energi eller tid kvarstår för att kunna ta ansvar för helheten. 
Avslutningsvis poängteras också vikten av kontinuerliga samtal mellan fritidspedagoger och 
lärarna i skolan, att det sker gemensam kompetensutveckling samt att planeringstiden används 
väl (Skolverket, 2011c). 

Fritidshemmets roll och funktion att erbjuda eleverna ett brett och varierat aktivitetsutbud, 
som berörs av Skolverket (2011c), är något som även lyfts fram av Saar, Löfdahl och 
Hjalmarsson (2012) i en studie där de intervjuat fritidspedagoger. Här framträder vikten av att 
erbjuda eleverna en verksamhet som bygger på frivillighet. En av de intervjuade 
fritidspedagogerna säger hur det märks på eleverna att de önskar ha mycket fritt efter den 
styrda obligatoriska skoldagen. Saar et al. visar också att fritidspedagogernas egna 
föreställningar handlar om att fritidshemmet ska erbjuda en verksamhet som jämfört med 
skolans besitter en annan typ av kvalitet och som i grunden handlar om fritidshemmets 
uppdrag att komplettera skolans verksamhet. Frivilligheten i erbjudandet, att eleverna får välja 
mellan ett utbud av olika aktiviteter som inte är målstyrda eller kopplade till kriterier som 
anger hur aktivitetens resultat ska bli, betonas av fritidspedagogerna i studien. Det fria 
deltagandet och att välja bland ett aktivitetsutbud ses istället som ett mål i sig. Saar et al. 
menar att fritidspedagogerna, genom att betona erbjudandets tydliga roll i 
fritidshemsverksamheten, framhåller den grundläggande skillnaden mellan fritidshemmet och 
skolan vad gäller personalens styrning av elevers aktiviteter och lärande och innehållet i olika 
aktiviteter. Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) är också inne på fritidshemmets 
friare miljö jämfört med skolan. Fritidshemmets verksamhet styrs inte i samma utsträckning 
av kursplanekraven som skolans ämnesindelade verksamhet gör. På så sätt ses elevernas 
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lärande i fritidshemmets friare miljöer som komplementärt (Hansen Orwehag & Mårdsjö 
Olsson, 2011). 

Skillnaden mellan fritidshemmets verksamhet och skolans dito är inte lika utmärkande när 
man läser vad Elofsson (2008) skriver kring detta. Författaren har i sin magister-uppsats 
intervjuat ett antal fritidspedagoger. Intervjupersonerna menar förvisso att det sker ett lärande 
i fritidshemmets pedagogiska praktik. Här lyfts bakning, samlingen samt en situation med 
sällskapsspel – där en elev och en vuxen spelar och samtalar med varandra – fram som ett par 
exempel på tillfällen när lärande sker i fritidshemmet. Samtidigt påpekas hur flera av 
intervjupersonerna beskriver aktiviteter av mer skolliknande karaktär när de ska redogöra för 
en lärandesituation i fritidshemmet. ”Ett lärande som sker vid ett särskilt tillfälle, i samband 
med en instruktion från eller vägledning av en pedagog” (Elofsson, 2008, s.18). Rohlin 
(2011), en forskare som berör fritidshemmets och skolans kompletterande roller med fokus på 
fritidspedagogen, skriver hur dagens fritidspedagoger befinner sig inom många olika 
sammanhang. Här ges klassrummet, rasterna och fritidshemmet som exempel. 
Fritidspedagogernas verksamhet bedrivs således genom deltagande i såväl skolans 
undervisning som att stödja utveckling och lärande i fritidshemsverksamheten. Vidare betonas 
även vikten av ett väl fungerande samarbete mellan klassläraren och fritidspedagogen som en 
grundförutsättning för att fritidshemmet och skolan ska kunna komplettera varandra. Det som 
eleven gör under skoltiden tenderar att få effekter för elevens tid i fritidshemmet och vice 
versa (Rohlin, 2011).  
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Metod  
I denna del motiveras valet av datainsamlingsmetod. Här redovisas även hur undersökningen 
efterföljer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. 
Vidare presenteras studiens avgränsning och urvalet av informanter. Utöver detta beskrivs 
studiens genomförande och hur empirin bearbetats och analyserats. Dessutom berörs studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet.  

Datainsamling 
Denna studies syfte är, som tidigare framgått, att undersöka hur yrkesverksamma 
fritidspedagoger ser på och resonerar kring vissa spörsmål rörande fritidshemmet och dess 
verksamhet. Trost (2010) klarlägger att det är rimligt att använda sig av kvalitativa intervjuer 
när man vill försöka förstå hur andra människor tänker och resonerar. Denna linje är också 
Johansson och Svedner (2010) inne på. De beskriver hur syftet med kvalitativa intervjuer är 
att få så uttömmande svar som möjligt. Bryman (2011) skriver om semistrukturerad 
intervjumetod. I en semistrukturerad intervju får informanten i hög grad utforma svaren som 
den själv känner för. Frågorna som ställs är dock förutbestämda utifrån olika områden. 
Dessutom finns möjlighet för den som intervjuar att ställa följdfrågor som inte bestämts i 
förväg, utifrån informantens svar. Följaktligen fann jag kvalitativ intervju i allmänhet och 
semistrukturerad intervju i synnerhet som en lämplig metod för datainsamling utifrån denna 
studies syfte.  

Forskningsetiska överväganden 
I genomförandet av denna studie beaktades de forskningsetiska principerna som hämtats från 
Vetenskapsrådet (2011). Informanterna informerades om att de hade rätt att avbryta sitt 
deltagande även om de gett godkännande i ett första skede, vilket gäller enligt 
samtyckeskravet. Informanterna försäkrades högsta grad av anonymitet, vilket 
konfidentialitetskravet innebär. Informanterna delgavs information om nyttjandekravet, alltså 
att uppgifterna som samlas in endast skulle användas för det här specifika examensarbetet. 
Informanterna informerades även om syftet med studien, vilket informationskravet innebär.  

Urval och genomförande 
Denna studie avgränsades mot yrkesverksamma fritidspedagoger eftersom det är deras 
uppfattning som efterfrågas i studiens syftesformulering. Intervjufrågor (se bilaga 1) med 
koppling till studiens syfte och forskningsfrågor utformades. För valet av informanter 
tillämpades ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver denna form av urval på 
så sätt att man väljer ut personer som finns nära till hands. Ett missivbrev (se bilaga 2) 
skickades via e-post eller sms till yrkesverksamma fritidspedagoger som jag under åren på 
grundlärarutbildningen fått kontakt med vid olika VFU-perioder. Informanterna gav frivilligt 
samtycke till att delta i studien. Varje informant valde själv tid och plats för intervjun. 
Respektive intervju tog ungefär trettio minuter och genomfördes under vårterminen 2017. 
Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. Före intervjuernas start 
tillfrågades informanterna om det gick bra att samtalet spelades in och de gav sitt samtycke 
till detta. De påmindes också om deras anonymitet i studien som gäller enligt de etiska 
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riktlinjerna. Dessutom informerades de om att ljudupptagningen skulle raderas när intervjun 
transkriberats.  

Databearbetning 
I relation till studiens syfte, att ta reda på yrkesverksamma fritidspedagogers tankar och 
uppfattningar, fann jag tematisk analysmetod som ett lämpligt tillvägagångssätt vid 
bearbetningen av informanternas svar. I databearbetningen tillämpades därför tematisk 
analysmetod utifrån Bryman (2011). Enligt Bryman syftar denna analysmetod till att dela upp 
informanternas svar i olika delar. Detta för att kunna urskilja olika teman samt synliggöra 
likheter och skillnader mellan informanternas svar inom respektive tema. Empirin i denna 
studie har således analyserats och bearbetats i fyra steg. I ett första steg har intervjuerna 
transkriberats och skrivits ut på papper. I ett andra steg har jag läst igenom intervjuerna ett 
flertal gånger, strukit under och markerat i den transkriberade texten för att kunna urskilja 
olika teman bland informanternas svar rörande respektive forskningsfråga. Dessa teman har i 
ett tredje steg organiserats under resultatavsnittet. I ett fjärde steg har informanternas svar 
sammanfattats i resultatanalysen, utifrån studiens syfte och forskningsfrågor samt knutits an 
till tidigare forskning och litteratur som presenteras i studien.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Patel och Davidson (2003) skriver att begreppet validitet (trovärdighet) i kvalitativa studier, 
inte enbart handlar om datainsamlingen utan omfattar hela forskningsprocessen. Författarna 
beskriver att detta exempelvis kan handla om forskarens förmåga att använda sin förförståelse 
genom hela forskningsprocessen. Johansson och Svedner (2010) skriver om svårigheten att 
genom intervjun få informanten att ge uttömmande svar som i hög grad stämmer överens med 
informantens erfarenheter. De framhåller också vikten av att den som intervjuar inte påtvingar 
informanten sina egna åsikter. I denna studie har de forskningsetiska principerna beaktats och 
under intervjuerna eftersträvade jag ett objektivt och neutralt förhållningssätt. Utifrån detta, i 
kombination med att informanterna själva fått välja tid och plats för intervjuerna, 
organiserades och genomfördes intervjuerna i avsikt att informanterna kände sig trygga att 
delta och på så sätt kunde berätta fritt och avge en riklig empiri.  

Patel och Davidson (2003) talar även om generalisering. Med generalisering i kvantitativa 
studier menas att erhållet resultat kan generaliseras från den studerade gruppen till en större 
population. Detta är möjligt även i en kvalitativ studie om deltagarna i studien valts ut 
systematiskt, vilket dock sällan förekommer, enligt författarna. Denna studie är dock en 
mindre och begränsad kvalitativ studie som fyra informanter deltagit i. Avsikten har inte varit 
att göra ett systematiskt urval för att generalisera utifrån studiens resultat och slutsatser, utan 
att fånga ett antal fritidspedagogers uppfattningar som är verksamma under de förutsättningar 
som gäller idag.  
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Resultatredovisning 
I denna del presenteras resultaten utifrån en analys av de kvalitativa intervjuerna. Resultaten 
redovisas utifrån informanternas perspektiv i ett antal teman som svarar mot studiens 
forskningsfrågor; under första forskningsfrågan, vad fritidspedagogerna ser som signifikativt 
för elevernas lärande i fritidshemmet, presenteras fyra olika teman. Under andra 
forskningsfrågan, hur fritidspedagogerna uppfattar fritidshemmets och skolans 
kompletterande roller för elevernas lärande, redovisas fem olika teman.  

Informanternas namn har fingerats. Samtliga informanter har över tio års erfarenhet inom 
fritidspedagogyrket. Informanterna presenteras med följande namn: 

• Lena 
• Robin 
• Alex 
• Kim 

Vad ses som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet? 
Socialt lärande 
Samtliga fyra informanter nämner det sociala som en stor del av elevernas lärande i 
fritidshemmet. Lena pratar om det sociala som en grundförutsättning för att eleverna ska 
kunna lära sig: ”Har du inte det sociala på det torra då tänker jag att då lär man sig ju inte 
på samma sätt i alla fall, vad det än handlar om”. Övriga informanter menar att det blir 
mycket gruppbetonat, men även vikten av att eleverna får lära sig konflikthantering framhålls 
när det gäller det sociala lärandet. Alex talar om att försöka utmana eleverna när det gäller 
vardagliga situationer i fritidshemmet, till exempel att samsas kring ett särskilt utrymme. Alex 
påvisar vikten av att inte servera eleverna lösningar utan att de själva får träna på att diskutera 
med sina kamrater och kompromissa. Ett exempel ges här: 

Vi har ju en liten gympasal. Också är det några som spelar bandy där också kommer några och 
”vi vill spela, eller vi vill skjuta lite fotboll så här mellan varandra”. Ja men hur kan man då 
göra? De är ju där redan och spelar så att de har ju, de är ju som där i lokalen. Men om du nu 
vill göra det här andra, hur skulle du kunna göra då? Också kan man ju ge dem tips på att man 
kan gå in och fråga, att ja men hur man använder rösten. Inte att man bara kommer in ”JAG 
SKA OCKSÅ VARA HÄR” (höjer rösten) utan att, ”kan vi också?”, att man använder tonen 
hur man pratar också att man frågar lite snällt så där. (Alex) 

Alex menar att mycket av elevernas sociala lärande i fritidshemmet handlar om hur man 
pratar med varandra och löser en konflikt. Fritidspedagogen Robin pratar också om 
konflikthantering och menar att det finns stora möjligheter att göra ändringar med kort varsel i 
planeringen för fritidshemmet utifrån olika behov: 

Om man känner liksom på måndagen att ja vi skulle ha pyssel nu men det känns som att det är 
väldigt oroligt i gruppen. Då kanske man kan ha värdegrund istället och prata om, ja, om det nu 
har hänt någonting, kan man ju prata om det istället för att ha pyssel. Man kan liksom ja men 
ersätta aktiviteterna med någonting annat. Det spelar som ingen roll. (Robin) 
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Att göra tvära omkastningar i planeringen utifrån olika behov är enligt Robin inte lika enkelt 
för lärarna i skolan, eftersom de har saker som ska hinnas med och det finns ett annat krav på 
vad verksamheten måste innehålla under ett läsår. Alex pratar om samspelet mellan olika 
elever samt mellan vuxna och elever som betydelsefullt för det sociala lärandet i 
fritidshemmet: 

Man kan sitta vid ett bord och rita eller pyssla eller någonting sådant där, som, då tränar man ju 
också på saker, just i det momentet. Men det kan också leda till ett samtal om man sitter fyra-
fem stycken runt ett bord. Då kan det bli som ett samtal mellan de som sitter där, kanske 
tillsammans med en vuxen. Och man får höra hur barn resonerar lite grann och man kan fråga 
hur tänker du kring det eller om de säger någonting, varför tror du det är så? Att man hjälper 
dem att utveckla sina tankar. (Alex) 

Utöver själva aktiviteten som eleverna utför, påpekar Alex hur det sociala samspelet runt 
pysselbordet i detta fall, leder till att eleverna lär av varandra.  

Praktisk verksamhet 
Förutom det sociala talas det även i stor utsträckning om det praktiska som centralt vad gäller 
elevernas lärande i fritidshemmet. Detta berörs av samtliga informanter. Robin menar att 
eleverna tillägnar sig många sociala färdigheter genom fritidshemmets praktiska verksamhet. 
Här ges elevernas lek som ett exempel:  

Det är ju det praktiska, ja men som att leka lekar, bara där har du ju femton mål liksom som de 
övar i varenda lek. Lära sig att vänta på sin tur, lyssna och förstå regler. Allt sådant där som bara 
kommer liksom i en planerad lek. (Robin) 

Alex pratar också om lekens betydelse i den praktiska fritidshemsverksamheten: ”Om man 
leker café till exempel. Där lär man sig ju också, där kan det ju vara lite matte, att man 
sorterar grejer eller man tar betalt och ger tillbaka pengar”. Ett annat exempel på vad det 
praktiska kan vara i fritidshemmet ges av Lena: 

Pratar man rymden så kanske man kan bygga planeterna och bygga upp ett solsystem för då får 
du ju det här, för dem som inte har bara det här teoretiska, de som har svårt att ta in via läsandet, 
som har mer lätt att få göra saker. Att om de gör ett solsystem kanske de kommer ihåg 
ordningen på planeterna och vilka som var stora och, jämfört om du bara har läst det i boken. 
(Lena) 

Elevernas rörelsebehov 
Förutom det sociala och det praktiska framträder även elevernas rörelsebehov som ett tema 
bland informanternas svar. Här framhåller Kim fritidshemmets möjligheter till samverkan 
med föreningslivet, för att just främja stillasittande elevers behov av rörelse och väcka deras 
lust och intresse för något. Här ges basket som exempel:  

Nu har det varit ganska många som har tyckt att basket har varit liksom kul och sådana som 
egentligen inte har rört på sig så mycket har nu faktiskt börjat spela basket, någon av dem. Då 
blir man ju som glad, när det leder till sådana beslut för dem, att de kommer ifrån det där bara 
att som isolera sig hemma vid en skärm eller så. (Kim) 
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Kim hävdar att det finns goda förutsättningar för fritidshemmet att skapa en verksamhet där 
eleverna får röra på sig även utan föreningslivets inverkan, exempelvis genom att gå till 
skogen eller leka lekar inom- eller utomhus. Lena och Alex berör också elever som kan ha 
svårt att sitta stilla och pratar om deras behov av rörelse för att hålla fokus. Så här säger Lena: 
”Det är många som har, de har myror i brallan och det är svårt att sitta still, men när de får 
upp och göra någonting då kan de koncentrera sig bättre”. 

Det spontana och situationsbundna lärandet 
Vidare trycker Lena på spontanitetens roll som signifikativt för elevernas lärande i 
fritidshemmet: 

Jag hade igår morse en som började resonera om kroppen. Vi har ju den här dockan med 
lungorna och hela… och det slutade, vi hade världens bästa diskussion om hur alla, ja men 
organ och hur det var. Hur stort är hjärtat och vad gör det? Och ja men att det faktiskt pumpar 
på natten också när man ligger och sover och, ja men lite sådana grejer, det här spontana som 
man inte alltid planerar. Det tycker jag är ganska läckert. (Lena) 

Lena pratar om fördelen att i en viss situation kunna ”haka på lite lättare där barnen är just 
nu i tanken”. Det situationsbundna lärandet är något som även Alex framhåller: 

Jag tänker som att det är lite mer situationsbundet på något vis i fritidshemmet, och att man 
fångar det lite grann i nuet det som händer. I skolan kanske man jobbar med ett specifikt ämne 
om man har en speciell grej som man gör just då, men här på fritids då är det, kanske mer i det 
fria att man försöker fånga något som händer och utmana barnen lite grann och komma vidare i 
och få tänka lite vidare. Om barnen har några byggrejer som de leker med till exempel, man 
börjar sortera lite grejer eller, mäta, man kan mäta med, om man lägger sig ner. Om jag lägger 
mig på golvet hur många pinnar lång är jag då? Så får barnen lägga bredvid. (Alex) 

På så vis menar Alex att man som vuxen kan smyga sig in och skapa lärandesituationer i 
elevernas lek i fritidshemmet. Även Lena menar att det är svårare att fånga elevernas 
resonemang och tankar i skolans miljö, till exempel om man står och håller i en musiklektion.  

Fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas lärande  
Komplettera med fritidshemmets verksamhet 
Tre av informanterna, Alex Lena och Kim, är tydliga med att de föredrar att komplettera 
skolan med fritidshemmets verksamhet och inte som personer under den obligatoriska 
skoldagen. Kim betonar möjligheten att få ta ut elever i mindre grupper och arbeta istället för 
att vara inne i klassrummet och ”stötta enskilda elever”. Lena är inne på samma linje och 
uttrycker sig så här:  

Oftare är det också så att då går jag in i en färdigplanerad verksamhet och är bara en extra 
vuxen. Medan om jag som verksamhet ska komplettera, då har ju jag planerat utifrån mitt 
synsätt eller fritidshemmets synsätt. (Lena) 

Lena menar att det inte är utvecklande att som pedagog gå in i ett färdigplanerat sammanhang 
och få informationen samtidigt som eleverna. Detta pratar även Alex om:   
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Vi jobbar på det sättet att barnen kommer till oss och har aktiviteter, skolsamverkan så, där vi 
planerar innehållet. Det tycker jag är ett bättre sätt att komplettera på än att man går in och är 
mer en sådan som hjälper till och håller ordning och reda, alltså. Om jag får uttrycka mig så. 
Vår kompetens kommer bättre till rätta så tycker jag. (Alex) 

Alex upplever de bestämda träffarna med klasslärarna, där elevernas behov och liknande 
diskuteras, som värdefulla i planeringen av skolsamverkansaktiviteterna. Robin däremot 
värdesätter båda sätten att komplettera skolan. Robin menar att man får en bättre helhetssyn 
på eleverna genom att vara inne som resurs i klassrummet:  

Man vet att elever inte är likadana på skolan och på fritids. Det kan vara de som är skoltrötta till 
exempel, som är mer beroende av lärandet på fritids än andra. Och är man inte i skolan så 
kanske man inte har den helhetssynen. (Robin)  

Robin menar att man genom en helhetssyn på eleven kan se om någon, till exempel, har 
problem socialt i klassrummet. Det kan man sedan arbeta med i fritidshemsverksamheten. På 
så sätt kompletterar skolan och fritidshemmet varandra, enligt Robin. Samtidigt nämner Robin 
det arbetssätt som övriga informanter är inne på, nämligen att själv arbeta med eleverna 
utanför klassrummet:  

Man kanske tar ut 4-5 stycken och jobbar med dem i ett grupprum. Om de har matte till 
exempel, då kanske man kan ta ut de som har svårt att förstå det här med tiotal och hundratal, då 
kan man ju ta ut pengar eller sådana här stapelklossar och kanske jobba mera praktiskt med 
dem. (Robin) 

Här poängterar Robin vikten av gemensam planeringstid och formella träffar med 
klasslärarna, vilket han uppger inte sker där han arbetar. Istället sker kommunikationen 
mellan fritidshemmets och skolans personal spontant i exempelvis personalrummet.  

Rasterna 
Vidare när det gäller fritidspedagogernas arbete att komplettera under den obligatoriska 
skoldagen, lyfts rasternas betydelse. Kim framhåller rasternas roll för elevernas sociala 
samspel:  

Skolan glömmer bort det här, kan jag uppleva, liksom hur viktigt även raster är på skoltid och 
att det ska fungera bra även när eleverna är ute, det här sociala samspelet med raster och så. För 
det kan ju påverka när de kommer in och ska jobba. (Kim) 

Rasterna är något som även Lena framhåller som ett viktigt område när det gäller att 
komplettera skolan. Lena betonar vikten av fritidspedagogernas roll ute på rasterna, då det på 
många skolor enligt Lena enbart är fritidspedagoger som är ute på rasterna vilket drabbar 
lärarnas helhetssyn:  

Lärarna tappar en del av det här att se barnet hela dagen för då får de bara den här 
klassrumssituationen, kanske ute i korridoren, men medan barnet som är tyst och lugnt inne, kan 
ha det jättejobbigt ute och tvärtom. (Lena) 

Robin nämner inte rasterna ordagrant, men talar också om utevistelsens betydelse. Robin ger, 
precis som Kim, ett exempel av social prägel:  
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Om det kommer en ny elev till exempel som har svårt att komma in i gruppen så får vi ju kanske 
fokusera på det på fritids. När det är mera, när vi är mer personal ute till exempel. Då kan ju en 
följa den eleven och hjälpa den in i gruppen på ett annat sätt än vad läraren kan. (Robin) 

Robin hävdar att fritidspedagogernas arbete, likt detta exempel, är mycket viktigt eftersom de 
har en bättre helhetssyn på eleverna jämfört med klassläraren, då denne aldrig är inne i 
fritidshemmets verksamhet.  

Praktiska och estetiska ämnen 
Lena och Kim är de enda informanterna som pratar om att komplettera skolan genom 
undervisning i praktiska och estetiska ämnen. Kim menar att det ofta glöms bort att 
fritidspedagoger också har kunskap och kompetens inom musik, rörelse, bild eller drama: 
”Där kan vi också gå in och samverka, så jag tycker att då ska vi som användas till det som vi 
är som bäst på, i skolan”.  

Lena berör också detta, men pratar endast om idrott och hälsa-ämnet, där hon och klassläraren 
delar på undervisningen:  

Jag har idrott och får ju då den delen att jag får planera och jag får, jag känner ju också att 
mycket när jag planerar idrotten, så planerar jag ur ett fritidspedagogiskt perspektiv lite grann, 
att jag tänker lite gruppsammansättning och så. (Lena) 

När Lena och klassläraren ska skriva bedömning kring elevernas deltagande i idrott och hälsa-
undervisningen, säger Lena att det är svårt att bedöma eleverna individuellt. Lena har mer 
fokus på hur eleverna fungerar som grupp, medan klassläraren tittar mer på elevernas 
individuella utföranden under lektionerna.  

Hittills har informanternas tankar kring fritidshemmets och skolans kompletterande roller 
presenterats med utgångspunkt i den obligatoriska skoldagen. Hur ser informanterna på 
fritidshemmets morgon- och eftermiddagsverksamhet och uppdraget att med dess innehåll 
komplettera skolan när det gäller elevernas lärande?  

Dela på ett ämne 
Här talar samtliga fyra informanter om att i fritidshemmet arbeta med samma områden och 
ämnen som eleverna möter i skolan, men med andra arbetssätt och metoder. Lena pratar om 
att skolan och fritidshemmet ”delar på ett ämne”. Ett exempel ges på hur detta kan se ut i 
fritidshemmets praktik:  

Skolan eller läraren tar kanske lite mer den teoretiska delen och vi tar ett mer praktiskt fokus. En 
gång för längesedan arbetade de med bondgården i skolan, det var en årskurs ett. Då provade vi 
att göra smör på fritids samtidigt, och jag tänker på något sätt att det är ju lättare att man då får 
med alla delar och inte bara den här teoretiska delen. (Lena)  

För att det ska finnas en röd tråd i arbetet med att dela på ett ämne, poängterar Lena vikten av 
gemensam planeringstid med klassläraren. Vidare menar samtliga informanter att 
fritidshemmet och skolan, i synen på elevernas lärande, är eniga om att olika elever lär sig på 
olika sätt. Kim framhåller, precis som Lena, vikten av kommunikation och samtalsträffar 
mellan fritidshemmets och skolans personal. Enligt Kim är detta viktigt för att stärka 
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helhetssynen på eleverna. Alex är också inne på Lenas linje att tillämpa olika arbetssätt kring 
samma innehåll. Här framhålls elevernas lek i fritidshemmet: ”Jag tänker att det är ju ett bra, 
att man kanske kompletterar, man tränar på saker som man har hört eller lärt sig i skolan. Att 
man tränar det på ett annat sätt då när man leker”.  

Friare ramar 
Fortsättningsvis gällande fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas 
lärande, understryker Kim att eleverna i fritidshemmet får möjlighet till att ompröva sina idéer 
och att verksamheten i hög grad styrs av elevernas intressen. Kim menar vidare att det i 
fritidshemmet inte är resultatet eller själva slutprodukten som står i fokus: 

Här behöver det ju kanske inte vara det kravet att slutprodukten ska bli till något speciellt. Utan 
här kan man ju meka och mixtra med grejer och se hur det funkar, på ett annat sätt tänker jag. 
(Kim) 

Fritidshemmets friare ramar jämfört med skolan, berörs även av Robin: ”Vi har ju friare på 
fritids, de ska inte ha tre timmar matte i veckan, vi kan ju bestämma själv vilka mål som vi ska 
jobba extra mycket med”. Robin menar att den stora friheten när det gäller att forma 
verksamheten är en fördel för fritidshemmet. Alex är också inne på detta och pratar om 
fritidshemmets mindre kravfyllda tillvaro jämfört med skolan där det finns kursplaner och där 
det är mer styrt vad eleverna ska lära sig:  

Ibland kan jag uppleva att det kan bli lite stressande kanske för en del. Att man måste hinna med 
och jobba med det här som är i kursplanen och att man glömmer bort att det är som att, ja men 
ibland kan jag känna att allt som, det man lär sig det behöver inte vara på papper jämt. Alltså det 
behöver inte vara i en bok eller nedskrivet. (Alex)  

Alex belyser att eleverna lär sig även utanför klassrummet och menar att det är något som 
fritidspedagoger kan bli bättre på att synliggöra i verksamheten. Detta nämns också av Lena 
som menar att insamling av olika naturföremål ute i skogen, exempelvis att eleverna ska 
hämta en pinne som är trettio centimeter lång, uppfattas som ren lek av eleverna. Medan de i 
själva verket tillägnar sig kunskaper om måttenheter och olika föremåls storlek.  

Analys 
Här analyseras informanternas svar som presenteras i resultatdelen. Detta görs i förhållande 
till studiens forskningsfrågor med hjälp av tidigare forskning och litteratur som presenteras i 
bakgrundsdelen.  

Vad ses som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet?  
Vad gäller det sociala lärandet i fritidshemmet, ett utpräglat tema bland informanternas svar, 
framhåller informanterna några olika områden. Exempelvis betonar Lena vikten av att fungera 
socialt för att kunna lära sig. Detta berörs av Ihrskog (2011) som menar att 
fritidspedagogernas centrala mål bland annat är att skapa elever som är trygga och på så sätt 
utvecklas i gruppen. Bland informanternas tal om det sociala ges även konflikthantering 
utrymme. Alex berör vikten av att som vuxen inte lägga sig i för mycket, utan att istället 
försöka utmana eleverna att själva kompromissa och lösa uppkomna situationer. Bardon 
(2008) nämner inte konflikthantering specifikt men väl det sociala lärandets tydliga roll i 
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fritidshemmet. Dessutom understryker Bardon att eleverna tillägnar sig en social kompetens i 
fritidshemsverksamheten. Alex trycker även på samspel mellan olika aktörer i fritidshemmet 
som viktigt för det sociala lärandet, exempelvis det samtal som kan uppstå runt ett pysselbord, 
när det gäller elevernas lärande av varandra. Falkner och Ludvigsson (2012) är också inne på 
detta där de menar att det är i det sociala samspelet, mellan såväl vuxna och elever som olika 
elever sinsemellan, kunskaper och erfarenheter utvecklas hos eleverna. Även Ihrskog (2011) 
berör samspelet och framhåller det informella lärandet som sker mellan vuxna och elever samt 
mellan olika elever i fritidshemmet. Samtidigt påpekar Ihrskog att det informella lärandets 
friare karaktär ställer större krav på elevernas sociala kompetens.  

När det gäller fritidshemmets praktiska verksamhet, ett tydligt tema bland informanternas 
svar, talar både Alex och Robin om lekens roll i det hela. Jensens (2011) uppdelning mellan 
konceptuell kunskap (faktakunskap) och procedurell kunskap (färdigheter) kan här vara 
lämplig att påminna om. Informanten Robin beskriver att eleverna genom leken utvecklar 
sociala färdigheter som att vänta på sin tur. Alex betonar i beskrivningen av elevers café-lek, 
hur eleverna utvecklar kunskapen att kunna räkna genom att de tar betalt och ger tillbaka 
pengar. Någon som också berör lekens betydelse för elevernas lärande i fritidshemmet är 
Wetterblad (2012), som redogör för en rad olika sociala förtjänster med elevernas lekande. 
Bland annat framhålls främjandet av kamratrelationer och förmågan att känna empati. 
Följaktligen ger Wetterblad, likt informanterna Robin och Alex, exempel på hur eleverna 
utvecklar kunskaper i leken som enligt Jensen (2011) kategoriseras som procedurella. 

Informanten Lena ger ett annat exempel på vad det praktiska lärandet kan handla om i 
fritidshemmet; exempelvis att vid arbete om rymden bygga ett solsystem och sätta ut 
planeternas placering i solsystemet. Hippinen Ahlgren (2013) skriver just om 
fritidspedagogens möjligheter att tillämpa olika didaktiska verktyg av praktisk estetisk prägel 
i fritidshemsverksamheten; som tydligt framgår har planetbyggandet direkt samband med det 
estetiska ämnet bild. Jensen (2011) påpekar när det gäller aktiviteter där eleverna bygger och 
konstruerar, hur eleverna kan utveckla flera olika sorters kunskap parallellt under en sådan 
aktivitet, såväl konceptuell som procedurell kunskap. Informanten Lena uppehåller sig dock 
vid den konceptuella kunskapen i rymdexemplet och menar att vissa elever enklare kan 
memorera ordningen på planeterna med hjälp av ett praktiskt görande. 

Elevernas rörelsebehov är ett tema som flera av informanterna berör. Informanten Kim talar 
om fritidshemmets samverkan med föreningslivet för att väcka stillasittande elevers intresse 
för någon fysisk aktivitet. Kim pekar också på fritidshemmets möjligheter att gå till skogen 
eller leka lekar i olika miljöer, i syfte att tillgodose elevernas behov av rörelse. Även Lena och 
Alex talar om elevers behov av rörelse då många elever ”har myror i brallan”. Såväl Alex som 
Lena menar att många elever behöver röra på sig för att kunna koncentrera sig bättre. 
Hippinen Ahlgren (2013) nämner rörelse som ett didaktiskt verktyg fritidspedagogen kan 
använda sig av när det gäller elevernas lärande. Hippinen Ahlgren poängterar även att en stor 
del av fritidspedagogens handlingar i undervisningen, som är mer elevcentrerad i 
fritidshemmet, går ut på att initiera aktiviteter och inspirera eleverna. 
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Det spontana och situationsbundna lärandet utgör det fjärde och sista temat bland 
informanternas svar rörande denna forskningsfråga. Här framhålls fördelen att i fritidshemmet 
kunna haka på elevernas tankar och funderingar i stunden. Alex beskriver det 
situationsbundna lärandet genom att kunna tillvarata en situation i elevernas lek och utveckla 
den genom att utmana eleverna och skapa lärandesituationer. Såväl Lena som Alex menar att 
detta är svårare att lyckas med i skolans miljö där många gånger ett särskilt ämne är i fokus. 
Falkner och Ludvigsson (2012) och Wetterblad (2012) menar att lärandet i fritidshemmet 
utgår från spontana situationer. Wetterblad (2012) hävdar dessutom, likt informanten Alex, att 
fritidshemmets verksamhet i hög grad utgörs av ett situationsbundet lärande. Hansen Orwehag 
och Mårdsjö Olsson (2011) skriver inte lika tydligt om det situationsbundna lärandet. Dock 
framhålls hur fritidspedagoger tar utgångspunkt i det som engagerar eleverna när det gäller att 
utmana deras tänkande och förståelse.  

Fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas lärande 
Ett tydligt tema som framträder här är informanternas uppfattning att komplettera med 
fritidshemmets verksamhet men inte som assistenter i klassrummet. Tre av informanterna 
undviker helst att komplettera som en assistent eller stödresurs inne i klassrummet. Kim, Alex 
och Lena föredrar istället att arbeta med eleverna i grupper utanför klassrummet. På så sätt får 
informanterna själva planera utifrån fritidshemmets synsätt. Alex menar att 
fritidspedagogernas kompetens används bättre med ett sådant arbetssätt. Robin pratar också 
om att arbeta med eleverna utanför klassrummet, exempelvis med praktisk matematik, men är 
till skillnad från övriga informanter också gärna inne i klassrummet eftersom det bidrar till en 
bättre helhetssyn på eleverna enligt honom. Skolverket (2011c) fastslår att fritidshemmet ska 
komplettera skolan såväl tidsmässigt som innehållsmässigt. Fritidshemmet ska till exempel 
stärka arbetet med skolans kunskapsinnehåll genom att bland annat erbjuda olika aktiviteter 
som kan kopplas till arbetet med läroplanens mål. Rohlin (2011) påpekar dessutom att 
fritidspedagogen idag befinner sig i många olika sammanhang, där klassrummet ges som ett 
exempel. Enligt Rohlin deltar dagens fritidspedagoger i såväl skolans undervisning som i 
fritidshemsverksamheten.  

Rasterna är ett annat tema bland informanternas svar. Kim är en av informanterna som 
framhåller rasternas betydelse för elevernas sociala samspel. Kim menar att det som händer på 
rasterna kan påverka eleverna när de ska arbeta i skolan. Lena menar att klasslärarna många 
gånger tappar helhetssynen på eleverna, eftersom det enligt Lena oftast enbart är 
fritidspedagogerna som är ute på rasterna. Rohlin (2011) nämner dessutom rasterna som ett 
exempel på de olika sammanhang där fritidspedagoger idag förväntas verka.  

Att komplettera skolan genom praktiska och estetiska ämnen betonas av två informanter, 
Lena och Kim. Lena talar enbart om idrott och hälsa-ämnet där hon delar undervisningen med 
klassläraren. Kim menar att det ofta glöms bort att fritidspedagoger har kunskap och 
kompetens när det gäller ämnen som bild, drama, musik och rörelse. Kim betonar att det är i 
skolan fritidspedagogerna ska gå in och komplettera med praktiska och estetiska ämnen. 
Hippinen Ahlgren (2013) nämner bild, drama, rörelse och musik som verktyg 
fritidspedagogen kan använda sig av i såväl fritidshemmet som i lärarledd verksamhet.  
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Att dela på ett ämne, där fritidshemmet och skolan arbetar med samma innehåll men med 
olika metoder och arbetssätt, framgår som ett tydligt tema bland informanternas svar. Enligt 
informanterna utgör detta en stor del av fritidshemmets morgon- och eftermiddagsverksamhet 
när det gäller komplettering av skolan. Alex understryker hur eleverna genom leken i 
fritidshemmet utvecklar sådant de lärt sig i skolan på ett annat sätt. Lena ger exemplet att göra 
smör med eleverna i fritidshemmet när skolan arbetar med bondgården. De fritidspedagoger 
som Elofsson (2008) intervjuat nämner bland annat bakning som ett exempel där lärande sker 
i fritidshemmets verksamhet. Samtidigt poängterar de fritidspedagoger Elofsson intervjuat att 
många lärandesituationer i fritidshemmet liknar de som eleverna möter i skolan. 
Intervjupersonerna i Elofssons magister-uppsats beskriver lärandet i fritidshemmet som något 
som sker vid ett särskilt tillfälle där en pedagog vägleder och instruerar eleverna. Informanten 
Lenas exempel om smörtillverkning i fritidshemmet, som gavs i syfte att belysa skillnaden 
mellan skolan och fritidshemmet, är en aktivitet som även infaller under intervjupersonernas 
beskrivningar i Elofssons (2008) uppsats av fritidshemmets mer skolartade aktiviteter.  

Fritidshemmets friare ramar jämfört med skolan är det sista temat som framgår bland 
informanternas svar gällande denna forskningsfråga. Informanten Kim menar att eleverna i 
fritidshemmet får chansen att ompröva sina idéer i en verksamhet som i hög grad styrs av 
elevernas intressen. Kim hävdar att det är enklare för eleverna att mixtra med grejer på ett 
annat sätt i fritidshemmet. Enligt Kim står inte själva resultatet eller slutprodukten i fokus i 
fritidshemmet. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) skriver hur fritidspedagogerna som de 
intervjuat betonar erbjudandets roll i fritidshemmet. På så sätt menar Saar et al. att 
fritidspedagogerna framhåller den grundläggande skillnaden mellan skolan och fritidshemmet 
vad gäller personalens styrning av innehållet i elevers aktiviteter och lärande. Det uteblivande 
resultatfokuset i fritidshemmet som Kim är inne på går även att läsa om i Saar et al. (2012), 
där valmöjligheterna för eleverna att välja mellan olika aktiviteter som inte är målstyrda eller 
styrs av olika kriterier, istället ses som ett mål i sig i fritidshemmet.  

Informanten Robin betonar friheten att i större utsträckning välja vilka mål de ska arbeta med 
i fritidshemmet, eftersom det inte finns lika tydliga krav på vad verksamheten ska innehålla. 
Robin jämför med skolan som kan ha ett specifikt krav på tre timmar matematik i veckan. 
Även Alex, som upplever kursplanens riktlinjer för skolan som stressande, talar om 
fritidshemmets mindre kravfyllda tillvaro. Alex menar att det glöms bort att lärande sker även 
utanför klassrummet, eller som han uttrycker det ordagrant: ”Det man lär sig det behöver inte 
vara på papper jämt”. Detta berörs av Lena också där leken att hämta en pinne som är trettio 
centimeter lång, i själva verket handlar om kunskaper om måttenheter. Hansen Orwehag och 
Mårdsjö Olsson (2011) skriver att fritidshemmets verksamhet inte styrs av kursplanekraven på 
samma sätt som den ämnesindelade verksamheten i skolan. Författarna menar att elevernas 
lärande i fritidshemmets friare miljöer ska ses som just komplementärt. Ihrskog (2011) berör 
också fritidshemmets friare karaktär. Fritidshemmets frivilliga verksamhet, som till skillnad 
från skolan inte styrs av några uppnåendemål, ska istället främja elevernas lärande i riktning 
mot skolans uppnåendemål enligt Ihrskog.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap kring hur yrkesverksamma 
fritidspedagoger ser på elevernas lärande i fritidshemmet samt att undersöka hur 
fritidspedagogerna uppfattar fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas 
lärande. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma 
fritidspedagoger. Rörande den första forskningsfrågan, vad fritidspedagogerna ser som 
signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet, menade informanterna att eleverna främst 
lär sig i samspelet med andra under sociala, praktiska och spontana former. Vad gäller 
studiens andra forskningsfråga, hur fritidspedagogerna uppfattar att fritidshemmet och skolan 
kompletterar varandra när det gäller elevernas lärande, framkom i stort att informanterna i hög 
grad talade om detta utifrån vad som sker i skolan. Nedan kommer studiens resultat att 
diskuteras mer djupgående under respektive forskningsfråga.  

Vad ses som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet?  
Informanterna nämnde fyra teman; det sociala, det praktiska, elevernas rörelsebehov samt det 
spontana och situationsbundna som signifikativt för elevernas lärande i fritidshemmet. 
Angående det sociala lärandet nämndes elevernas förmågor kring konflikthantering. I talet om 
det praktiska betonades elevernas lek och aktiviteter av estetisk prägel. När det gäller 
elevernas rörelsebehov framhölls samverkan med föreningslivet, men även vistelse i skogen 
och lekar i olika miljöer. I talet om det spontana och situationsbundna lärandet tryckte 
informanterna på fördelen att i fritidshemmet kunna haka på elevernas tankar och intressen 
direkt i en specifik situation. Utifrån dessa svarsteman drar jag slutsatsen att det är det 
informella lärandet, det vill säga lärandesituationer som inte sammankopplas med skolan 
(Jensen, 2011), som informanterna såg som signifikativt för fritidshemmet.  

Att yrkesverksamma fritidspedagoger framhöll elevernas lärande i fritidshemmet som socialt, 
praktiskt och överlag mer fritt, är inte något som förvånar. I kommentarmaterialet till 
läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016b) betonas just att fritidshemmet ska utgå från 
elevernas intressen och behov samt att lärandet ska vara upplevelsebaserat och fokusera på 
gruppen. Något som jag finner särskilt intressant var att informanterna, i många av de 
konkreta exempel som gavs på lärandesituationer i fritidshemmet, betonade en sorts kunskap i 
taget och inte tycktes se elevernas utvecklande av flera olika sorters kunskaper parallellt. 
Kring elevers lek betonades utvecklandet av sociala färdigheter och förmågor som att kunna 
räkna, det som Jensen (2011) beskriver som procedurell kunskap. När det gäller tillverkning 
av planeter framhölls att eleverna lättare skulle komma ihåg ordningen på planeterna i 
solsystemet, konceptuell kunskap enligt Jensen. Vidare är Jensen mycket tydlig med att elever 
tillägnar sig flera olika sorters kunskaper parallellt i fritidshemmet. Hur kommer det sig då att 
informanterna, i flera beskrivningar av elevers olika aktiviteter, betonade en sorts kunskap 
som eleverna tillägnar sig? Utifrån egen erfarenhet tror jag att det kan handla om att man på 
ett vardagligt plan förknippar en viss aktivitet eller lärandesituation med ett visst lärande och 
en viss kunskap. Därför tenderade informanterna att uppehålla sig vid en sorts kunskap. I talet 
om att tillverka planeter framhölls, som tidigare nämnts, endast förtjänsten att eleverna lättare 
skulle komma ihåg ordningen på planeterna. En aktivitet som säkerligen även innehåller 
procedurella kunskaper, till exempel som att måla. Ihrskog (2011) skriver att det informella 
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lärandets friare karaktär ställer större krav på eleverna. Utifrån denna studie vill jag hävda att 
detta gäller fritidspedagogerna lika mycket, inte minst när det gäller att synliggöra de olika 
dimensionerna av lärandet vad gäller de olika kunskaper eleverna utvecklar i en viss situation 
och aktivitet i fritidshemmet.  

Fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas lärande 
När informanterna resonerade kring fritidshemmets ramar och kompletterande roll framstod 
fritidshemmets verksamhet att vara tänkt som ”friare” och mer fristående från skolan. 
Informanternas resonemang handlade i hög utsträckning om att de som fritidspedagoger fick 
anpassa sig efter skolans verksamhet, aktiviteter och händelser under den obligatoriska 
skoldagen. Exempelvis fick fritidspedagogerna bistå undervisningen genom att ”plocka ut” 
elever ur klassrummet för att arbeta med matematik. En annan vanlig uppgift för 
fritidspedagogerna var att vara bland elever på rasterna. Ett annat sätt att komplettera skolans 
verksamhet var att fritidspedagoger och klasslärare ”delade” på undervisningen i praktiska 
och estetiska ämnen, också att fritidshemmet och skolan ”delade” på undervisningen i ett 
annat skolämne genom att arbeta med samma innehåll men tillämpa olika metoder och 
arbetssätt.  

En slutsats som kan dras av den här studien är att verksamheternas kompletterande funktion, 
som ska gälla enligt skollagen (SFS 2010:800), i praktiken innebär att det är fritidshemmet 
som anpassar sig till skolan. Slutsatsen är, enligt min mening, inte särskilt anmärkningsvärd 
med tanke på att Skolverket (2011c) också betonar att fritidshemmet ska stärka arbetet med 
skolans kunskapsinnehåll genom att komplettera skolan innehållsmässigt. Dessutom belyser 
kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016b) att skolan och 
fritidshemmet, i syfte att komplettera varandra, kan arbeta med samma innehåll men tillämpa 
olika metoder och arbetssätt. 

Mina egna erfarenheter från VFU-perioder ute på skolor är att fritidshemmets verksamhet 
tycks hamna i skymundan när det diskuteras hur fritidshemmet och skolan kompletterar 
varandra. Skolverket (2011c) betonar som sagt att fritidshemmet ska stärka arbetet med 
skolans kunskapsinnehåll. Samtidigt framhåller Skolverket (2011c) risken med att 
fritidshemmets verksamhet åsidosätts i takt med att dess personal anpassar sig till skolans 
ramar. Med en positiv inställning till verksamheternas kompletterande uppdrag, menar jag att 
fritidshemmet och skolan bör sträva efter att utveckla sitt samarbete i tydlig kommunikation 
med varandra. Rohlin (2011) framhåller just detta som en grundförutsättning för att skolan 
och fritidshemmet ska kunna komplettera varandra. Samtidigt som samarbete sker med skolan 
bör fritidspedagoger, enligt min mening, synliggöra fritidshemsverksamheten vars innehåll 
enligt denna studie, skiljer sig från skolan och därmed poängtera att fritidshemmet som en 
egen verksamhet i sig utgör ett komplement för elevernas lärande.  

Metoddiskussion  
Jag har för detta examensarbete intervjuat fyra yrkesverksamma fritidspedagoger i 
individuella kvalitativa intervjuer. Informanterna kände inte till vilka de övriga informanterna 
var. Samtliga har på liknande sätt beskrivit fritidshemmets verksamhet, varför studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003) trots dess begränsade omfång kan 
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sägas vara god. En mer omfattande studie hade med stor sannolikhet pekat i samma riktning, 
men med fler exempel och variationer. I min roll som studerande till grundlärare med 
inriktning mot fritidshem har jag eftersträvat att vara neutral i tolkningen av intervjudata. Om 
klasslärare som har andra uppdrag och riktlinjer för sin verksamhet (SFS 2010:800; 
Skolverket, 2011b) hade fått samma frågor om sin syn på fritidshemmet, hade kanske andra 
aspekter vad gäller fritidshemmets och skolans kompletterande roller framkommit.  

Avslutande reflektioner  
Det här examensarbetet pekar på att fritidshemmets särart, när det gäller de olika formerna av 
lärande och kunskaper som även Jensen (2011) belyser, bör formuleras tydligare av 
yrkesverksamma fritidspedagoger för att kunna riktas till skolans klasslärare och rektorer. Det 
informella lärandets förtjänster och frivillighetens roll i fritidshemmet som framkommer i den 
här studien, i linje med Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011), Ihrskog (2011), Jensen 
(2011), Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) och Wetterblad (2012), är en viktig del av 
elevernas totala lärande och sociala utveckling. Fritidshemmets funktion i skolväsendet och 
samhället som en sammanhållande och god kraft bör därför, enligt mig, framhållas tydligare 
av yrkesverksamma fritidspedagoger än vad som görs idag. 

Avslutningsvis finner jag studiens syfte – att bidra med kunskap kring fritidspedagogers syn 
på elevernas lärande i fritidshemmet samt att undersöka fritidshemmets och skolans 
kompletterande roller – uppnått.  Förslag på vidare forskning inom detta område är att 
intervjua rektorer. Det hade varit intressant att få deras syn och tankar kring elevernas lärande 
i fritidshemmet samt fritidshemmets och skolans kompletterande roller. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
Uppvärmningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 
• Varför utbildade du dig till fritidspedagog? 
• Hur länge har du arbetat på denna skola? 
• Vilka faktorer anser du gör fritidspedagogyrket till ett viktigt yrke? 

 

1. Hur tycker du att elevernas lärande kan utvecklas och stimuleras i fritidshemmet?  
Kan du ge något konkret exempel? 
 

2. Kan du ge exempel på hur eleverna utvecklas och lär sig saker i fritidshemmet på 
andra sätt än hur de lär sig i skolbänken och i klassrummet?  
Hur tänker du då? Utveckla vidare!  
 

3. Kan du utifrån egen erfarenhet beskriva en lärandesituation i fritidshemmet som du 
tror hade varit svår att uppnå i skolans miljö?  
Motivera hur du tänker! 
 

4. Hur ser du på uppdraget att fritidshemmet och skolan ska komplettera varandra när det 
gäller elevernas lärande? 
Kan du ge något konkret exempel?  
 

5. Vilka likheter och olikheter finns det enligt dig mellan fritidshemmet och skolan när 
det gäller synen på elevernas lärande? 
Hur menar du då?  
 

Övrigt: Är det något du vill tillägga?  

 
 

Ev. Reservfråga om tunt svar ges på fråga nummer 5:  

Hur upplever du att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra när det gäller elevernas 
lärande? 
Hur känner du kring det? 
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Bilaga 2 – Missivbrev  
Hej! 

Jag heter Jonathan Berglund och studerar vid grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem.  

Jag har nu påbörjat skrivandet av mitt examensarbete där jag kommer genomföra intervjuer. 
Intervjun ingår i vår utbildning som en kursuppgift och redovisas i form av en rapport inför 
övriga kursdeltagare.  

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap kring hur Du som yrkesverksam 
fritidspedagog ser på elevernas lärande i fritidshemmet. Vidare syftar examensarbetet även till 
att undersöka hur Du ser på fritidshemmets och skolans kompletterande roller för elevernas 
lärande. 

Därmed är jag intresserad av Dig som utbildad fritidspedagog. Intervjun är tänkt att ta ungefär 
30-40 minuter och deltagandet sker givetvis helt anonymt. Jag skulle vara enormt tacksam om 
Du skulle ta dig tid och ställa upp. 

Min tanke är att intervjun ska äga rum någon gång under kommande vecka. Alltså vecka 9. 
Jag har möjlighet alla dagar och tider. Jag anpassar mig efter vad som är lämpligast för Dig. 
Du får bestämma var det passar bäst att genomföra intervjun.  

 

Vänligen kontakta mig via telefon eller mejl: 

Tel: 07XXXXXXX 

Mejladress: XXXXXXXXXX 

 

Hälsningar, Jonathan Berglund  
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