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Sammanfattning
Studiens syfte har varit att undersöka hur fritidspedagoger säger sig arbeta med avkoppling och 

lugna platser i fritidshemmets inomhusmiljöer samt vad som påverkar detta arbete. Metoden för 

studien var kvalitativ och sju fritidspedagoger i norra Sverige har intervjuats. Med hjälp av ett 

sociokulturellt perspektiv har resultaten analyserat gällande hur detta kan påverka barnens lärande. 

Några av de viktigaste resultaten är, trots buller, trånga lokaler och stora barngrupper, att det arbete 

som görs med avkoppling och lugna platser visar på möjligheter till bland annat situerat, 

distribuerat och medierat lärande. Lärande som både handlar om att skapa tillsammans med andra 

och att lära känna sina individuella behov i en social kontext. En slutsats som dragits av studien är 

att positivt lärande sker i arbetet med negativa påverkansfaktorer, att som exempelvis tillsammans, 

barn och personal, komma fram till hur man vill arbeta med att få ner ljudnivån i matsalen. 

Fritidshemmen och dess personal behöver dock bättre förutsättningar att arbeta med lugn och 

avkoppling. Förutsättningar som exempelvis mindre barngrupper eller mer anpassade lokaler.  

Nyckelord: Återhämtning, stress, stora barngrupper, sociokulturell syn på lärande.
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Inledning
I dagens samhälle håller människor ett allt högre tempo. Informationsflöden, valmöjligheter 

och stress ökar. Enligt webbtidningen Svenska Yle (2013) skyndar många finska barn mellan 

fritidsaktiviteter samtidigt som fler och fler lider av symptom kopplat till utbrändhet. 

Örstadius (2013) visar i DN Granskar skolan att lugn och ro är av betydelse för elevers 

utveckling i svenska skolan och skollagen (SFS 2010:800) säger att fritidshemmet ska 

komplettera skolan med meningsfull fritid och rekreation. Skolinspektionen (2010) och 

Lorentzi  (2012) visar på en stressig miljö med brist på fredade platser i flera svenska 

fritidshem samtidigt som Skolverket (2007) menar att barns lärande och utveckling ska ske i 

stressfria miljöer. Överläkare och docent Slunga Järvholm (2013) påpekar att återhämtning av 

olika slag är av stor vikt för att människor inte ska drabbas av stressymptom. 

Under praktikperioder i utbildningen har jag besökt flertalet fritidshem. Fritidspedagogerna 

har haft olika stora barngrupper och deras lokaler har skiljt sig åt men i alla grupper har det på 

olika sätt varit en hög ljudmiljö och ganska stökigt. Vissa fritidshem satte av något mindre 

rum för avkoppling men som sedan, av en eller annan anledning, förvandlades till lekrum. 

Vissa fritidshem höll samling eller högläsning där barnen satt samlade i lugn och ro. Utifrån 

min upplevelse är tystnaden, lugnet och avkopplingen frånvarande i fritidshemsverksamheten 

vilket är en uppfattning som får stöd i Skolinspektionens granskning från 2010 där man tittat 

närmare på 77 svenska fritidshem (Skolinspektionen, 2010). 

Inspirationen att rikta studien till att undersöka avkoppling och lugna platser i fritidshemmet 

kom av att jag, ute på en skogsbilväg i Sorsele, hörde ett radioprogram där man berättade om 

platsen 'the peace area' i en grundskola i Australien. På denna stillsamma plats kan barnen 

koppla av och reflektera över allt möjligt. Inslaget på radion förde mina tankar vidare till 

framtiden som yrkesverksam och mitt intresse att på olika sätt skapa lärandesituationer 

tillsammans med barn. Mina tankar om hur jag själv skulle kunna arbeta i framtiden startade 

ett intresse av vad fritidspedagoger som är yrkesverksamma idag kan berätta om sitt arbete 

med avkoppling och lugna platser. 
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Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger säger sig arbeta med 

avkoppling och lugna platser i fritidshemmets inomhusmiljöer samt vad som påverkar deras 

arbete med avkoppling och lugn. Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv vill jag sedan 

analysera hur detta kan påverka barnens lärande. 

Forskningsfrågor:

1. Vad anser fritidspedagoger att avkoppling och lugn är i fritidshemmet?

2. Vad anser fritidspedagoger att avkoppling och lugn har för funktion i fritidshemmet?

3. Vilka hinder och möjligheter upplever fritidspedagoger att det finns gällande att arbeta 

med avkoppling och lugna platser i fritidshemmets inomhusmiljöer?

Ett centralt begrepp som används i min studie är avkoppling och jag utgår från 

Nationalencyklopedins förklaring där avkoppling beskrivs som ”uppehåll i vardaglig 

verksamhet särsk. arbete e.d.; i form av vila el. ngn stimulerande sysselsättning som ger 

återhämtning” (www.ne.se sökord avkoppling hämtad 20130430). 
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Bakgrund 
Här presenteras en kortfattad tillbakablick om fritidshemmets framväxt, fritidshemmets 

uppdrag idag utifrån gällande styrdokument samt kvalitetsgranskningen av 77 svenska 

fritidshem från Skoinspektionen 2010.  

Från arbetsstuga till fritidshem
Under 1800-talets slut infördes arbetsstugan i Sverige i syfte att hålla barn och unga från 

gatan i de växande industristäderna. Arbetsstugan skulle komplettera skolan med kunskap 

som kunde rädda barnen från fattigdom och kriminalitet genom att disciplinera dem med 

praktiskt och intellektuellt arbete. Det kunde vara att väva korgar, laga skor och göra läxor 

men även att leka och sjunga. I början av 1940-talet övergick man till att kalla verksamheterna 

för eftermiddagshem där grundtanken om aktiviteterna var rekreation. Att istället för att 

komplettera skolan med arbete skulle eftermiddagshemmen ge barnen möjlighet till fria 

aktiviteter under de vuxnas övervakning. Läxläsningen fanns dock kvar i 

eftermiddagshemmen. Den första grundutbildningen till fritidspedagog startade på prov år 

1965 efter krav på pedagogiskt utbildad personal i det man kom att kalla för fritidshem 

(Rohlin, 2012). 

Fritidshemmets uppdrag
Skollagen från 2010 reglerar skolans verksamhet och anger skolverksamhetens ramar, 

skyldigheter och rättigheter. I skollagen uttrycks att syftet med fritidshemmet är att 

komplettera skolan genom att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation i social gemenskap 

(SFS 2010:800). Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007) är 

det dokument som ger fritidshemspersonal, kommuner och fritidshemmens ledningar 

rekommendationer om vad man bör och kan göra i verksamheten. De allmänna råden kan 

även utgöra stöd i verksamhetens kvalitetsarbete (Skolverket 2007). 

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv 

års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående 

verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklass och den 

obligatoriska skolan. (Skolverket, 2007, s.9)

Integrationen med förskoleklass och skola kan innebära att fritidspedagogen arbetar i skolan 

på förmiddagen samt att fritidshemmets lokaler är en del av skolan. Budgetpropositionen från 

1991/1992 initierade integreringen av fritidshemmen i skolans lokaler när kommunerna var i 
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behov av att spara pengar i skolan. Syftet med besparingarna var att lokaler, personal och 

andra resurser skulle användas mer effektivt (Hippinen, 2011). 

Fritidshemmet regleras av läroplanen, Lgr11 (2011) genom dess värdegrund och uppdrag. Det 

betyder att det i fritidshemmet ska finnas omsorg för den enskilde gällande dess utveckling 

och välbefinnande. Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska mötas pedagogiskt och 

stimulera varje barn att bilda sig, få förståelse för sig själv och andra, skapa gemensamma 

erfarenheter och att arbeta intellektuellt samt praktiskt.  

Granskning av 77 fritidshem i Sverige
Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010:03) syftar till att bidra med förbättring 

av kvaliteten i de granskade fritidshemmen. Det undersöktes om fritidshemmen hade en 

genomtänkt pedagogisk utgångspunkt, om de erbjöd en god omsorg och en stimulerande 

fritid. Skolinspektionen granskade 77 fritidshem i 17 kommuner och rapporten riktade kritik 

till flertalet av de berörda fritidshemmen specifikt. De visade att otydligheter i 

styrdokumenten kan ha påverkat utfallet av fritidshemmens kvalitet. Skolinspektionen menar 

att underlaget i rapporten även kan ha betydelse för förbättringsarbeten i andra 

fritidshemsverksamheter runt om i landet.  Skolinspektionen påpekar att en kvalitetshöjning 

bör ske i merparten av de granskade fritidshemmen gällande barns lärande och utveckling och 

en förbättring i fritidshemmet kan ge positiv effekt på barns utveckling i grundskolan. 

Skolinspektionen (a.a.) vill även se att fritidshemmen ger barnen goda redskap som de får 

nytta och glädje av när de sen slutar på fritids. 

Granskningen från Skolinspektionen (2010:03) visar även att många i personalen, ofta de med 

pedagogisk utbildning, lägger all sin kraft på arbetet i skolan och saknar energi till 

fritidsverksamheten. Det visar sig också att pedagogerna brister i att utmana barnen i sitt 

tänkande och menar att barnen måste få behandla identitetsfrågor och andra frågor som i 

pedagogiskt syfte kan göra världen mer begriplig. 

Fritidshemmet ska bidra till barnens fysiska och sociala utveckling men också 

stödja barnen i deras emotionella och intellektuella växande (Skolinspektionen, 

2010:03, s.7).

Granskningen visar vidare att personalen har ambitionen att se och bekräfta barnen men att 

stora barngrupper ofta gör dessa möten ytliga. Personalen uttryckte enligt granskningen en oro 

för säkerheten och den pedagogiska kvaliteten och menar att den påverkas av barngruppernas 

storlek. 
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Gällande lokalernas utformning och användning visar granskningen från Skolinspektionen 

(2010:03) att barn och vuxna upplever trängsel, stress, hög ljudvolym och brist på platser där 

man kan få vara ifred och ha lugn och ro. Skolinspektionen anser vidare att fritidshemmets 

personal bör ha högre pedagogiska ambitioner och planerade aktiviteter.  Skolinspektionen 

menar även att rektor och ledning behöver bidra mer till verksamhetens pedagogiska 

utvecklingsarbete och följande rekommendationer har gjorts:

Fritidshemmen behöver utforma verksamheten på ett sätt som i högre grad 

stimulerar barnens lärande och hela utveckling. Kommunerna behöver säkerställa att 

all personal har kännedom om uppdraget och tillräcklig fritidspedagogisk 

kompetens.

Kommunerna och fritidshemmens ledning behöver säkerställa att avgörande 

förutsättningar som personaltäthet, barngruppsstorlek, fysisk miljö och organisation 

utformas så att de gynnar en god omsorg och en god pedagogisk kvalitet.

Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt 

när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget liksom avseende kraven på en 

god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs. 

(Skolinspektionen, 2010:03, s. 33) 

Olika försök, såväl politiska som fackliga, har gjorts för att sätta sökarljuset på de problem 

som Skolinspektionen lyft. Nedan följer några exempel. Larsson (2011) påpekar att problem, 

som med för stora barngrupper, sällan följs upp vilket hon anser hotar fritidshemmets 

utveckling. Fritidshemmen får inte det innehåll och den kvalitet som behövs för att kunna 

erbjuda en meningsfull fritid för eleverna. Larsson påtalar vikten av att staten och 

kommunerna tar ansvar när det handlar om att skapa förutsättningar för god pedagogisk 

verksamhet  (a.a). 

Både staten och kommunerna måste alltså ta sitt ansvar för att garantera likvärdighet, 

för att eleverna inte ska komma i kläm och för att villkoren för lärare i fritidspedagogik 

förbättras så att innehållet i verksamheten utvecklas och förstärks (Larsson, 2011, s.6).

I en rapport av Lorentzi (2012) fokuseras barnskötares upplevelse av fritidshemmet och den 

problematiska bilden som ges i Skolinspektionens rapport från 2010 upprepas. Personalen är 

oroad över barnens trygghet och säkerhet då de menar att stora barngrupper innebär förvaring 

istället för utvecklande och pedagogisk verksamhet. Man uttrycker svårigheter att bemöta alla 

barn utifrån deras enskilda behov och att arbetet är stressigt med höga ljud. 
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Vänsterpartiet (2012) belyser, i en motion för Utgiftsområde 16, 2012/13:Ub475 till 

regeringen, fritidshemmets problematik med för stora barngrupper och menar att kvaliteten i 

fritidshemmet ska ha lika hög prioritet som i skolan då det är en samlad skoldag. Man menar 

att allt för många barn vistas i en miljö som inte kan ge en meningsfull fritid och kritiserar den 

borgerliga regeringen samt kommunerna för den negativa utvecklingen. Man menar att om 

inte staten visar intresse för att stärka fritidshemmet så gör inte kommunerna det heller. 

Motionen innebar att Vänsterpartiet ville se ett statligt stöd för att kunna anställa fler i 

fritidshemmen vilket skulle leda till färre än 30 barn i den genomsnittliga gruppen och bättre 

arbetsmiljö och utveckling för både personal och elever. Motionen avslogs i kammaren. 

I en interpellationsdebatt i svenska riksdagen (2013) ställde riksdagsledamot Stenberg 

(Socialdemokraterna) frågan om inte utbildningsminister Björklund (Folkpartiet) tänkte vidta 

åtgärder för att försäkra att vistelse- och lärandemiljön på landets fritidshem blir 

tillfredsställande för barn och personal. Svaret från utbildningsminister Björklund var att det 

inte är staten utan kommunerna som ska försäkra om god kvalitet i fritidshemmen. Björklund 

menade vidare att den nya skollagen sätter hårdare press på hur verksamheten ska utformas 

samt att Skolinspektionens kritik bör ge effekt i fritidshemmen.
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Litteraturgenomgång
I fritidshemmets uppdrag ligger bland annat att erbjuda rekreation och kopplat till det 

uppdraget följer aspekter av ansvar. Vilka som är ansvariga för fritidshemmet miljö samt vad 

buller, stress, vila, återhämtning och platser kan innebära i verksamheten följer i 

litteraturgenomgången.

Fritidshemmets miljö
Skollagen från 2010 visar att skolans huvudman är ansvarig för miljön i fritidshemmet 

gällande gruppstorlek och sammansättning. Huvudmannen är även ansvarig för att eleverna i 

övrigt har en god miljö i fritidshemmet (SFS 2010:800). Enligt Skolverket (2007) ska 

fritidshemmets miljö ha säkra och trygga lokaler som verkar utvecklande för eleverna. 

Personalen ska vidare ha möjlighet att överblicka lokalen samtidigt som eleverna ska ha 

möjlighet till viss avskildhet för lek och avkoppling. Skolverket visar på kommunen och 

ledningens ekonomiska samt pedagogiska ansvar gällande fritidsverksamheten som handlar 

om att utifrån behov och säkerhetsaspekter se över gruppstorlek, personaltäthet och 

gruppsammansättningar. Konsekvenser av för stora barngrupper är enligt Skolverket att 

samspelet mellan vuxna och barn kan påverkas negativt, vilket kan leda till höga ljudnivåer 

och stress som påföljd (a.a.).  

Lokalernas storlek och utformning, miljöfaktorer som luft, ljud och ljus samt val av 

material bör vara sådana att fritidshemmet kan bedriva en god pedagogisk verksamhet. 

Det behövs utrymme för aktiviteter av olika slag, alltifrån skapande och livlig aktivitet i 

stora grupper till vila och lugna aktiviteter i mindre grupper. (Skolverket, 2007, s.20)

Skolverket (2007) påtalar vikten av en verksamhet som kan se till både den enskilde individen 

och gruppens behov där personalen förväntas ha goda kunskaper om vad yngre barn behöver 

för sin utveckling och sitt lärande. Fritidshemmet ska vara en stressfri miljö där barnen kan 

vara nyfikna och känna lugn och tillit. Verksamheten ska skapa en meningsfull fritid och 

rekreation där den pedagogiska planeringen utgår från elevens ålder, mognad, intressen och 

erfarenheter (Skolverket, 2007). 

Arbetsmiljölagen gäller enligt Arbetsmiljöverket (2013) för barn och personal i skola samt för 

personalen på fritids men inte för barnen i fritidshemmet. Utifrån Arbetsmiljöverket innefattar 

arbetsmiljölagen både fysiska och psykosociala frågor där rektor har det övergripande 

ansvaret och skolan förväntas genomföra systematiskt miljöarbete där både elever och 

11



personal är delaktiga. Elever kan bland annat rapportera risker samt ge förslag på åtgärder.  

Arbetsmiljöverket (2013) säger att skolan ska ha ett förebyggande arbete, rutiner för tillbud 

och uppdaterade handlingsplaner. 

Fritidshemmets allmänna råd och kommentarer från 2007 samt läroplanen från 2011 baseras 

på Barnkonventionen, FN:s konvention för barns rättigheter från 1989, där man menar, 

kopplat till miljö och mående, att:

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering (UNICEF, 1989, s.24).

Buller
Buller definieras som oönskat ljud som finns överallt. Bullret kommer bland annat från 

människor, maskiner, fläktar och trafik. Buller påverkar människan men man har svårt att 

klargöra exakt hur (Tideström, 2012). Arbetsmiljöverket (2012) menar att buller är ett av de 

vanligaste miljöproblemen på svenska arbetsplatser då det kan ge tinnitus, trötthet, stress, 

ljudkänslighet och sänkt arbetsprestation. 

Tideström (2012) visar på vissa kopplingar mellan trafikbuller och hjärtinfarkt då personerna 

som utsatts för de starka ljuden visat effekter av stresskaraktär som i sin tur ökar risken för 

hjärt – och kärlsjukdomar. Oavsett ljudkälla, trafikbuller eller människa, ger riktigt starka ljud 

fysiska stresspåslag och i nuläget är 400 000 personer utsatta för skadligt buller på 

arbetsplatser i Sverige. Industrin ligger högst men man nämner även förskolan och skolan 

(Tideström, 2012). Sjödin (2012) visar att buller och höga ljudnivåer påverkar 

förskolepersonal negativt och att de upplever en större arbetsbelastning i och med det höga 

ljuden. Stressreaktioner ses hos personalen och mätningar visar att 14% av de anställda har 

hög nivå av utbrändhet.  

The most stressful work situation was when the children were allowed to play 

freely indoors, and the least stressful work situation was when the children were 

engaged in planned outdoor activities (Sjödin, 2012, s. 40).

Gällande buller inomhus hänvisar Sjödin till 'Lombard effekten' som enligt Lau (2008) 

innebär att människor höjer sin röst när de befinner sig och talar i miljöer där det redan är hög 

ljudnivå. Bullret ökar således och talet blir ännu högre vilket ger ännu mer buller. 

Tideström (2012) skriver i sin artikel att människor är olika känsliga för buller och har i den 

intervjuat Nilsson, docent på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som 

12



menar att det inte i första hand handlar om känslig hörsel utan att vissa människor är mer 

känsliga för stimuli samt har svårare att stänga ute störande ljud. 

Vi har en begränsad mängd resurser. Är man avspänd är det lättare att hantera 

stimuli, men har man redan förbrukat sina resurser kommer nya stimuli att 

upplevas som stressande. I en bullrig skolmiljö kan barns inlärning påverkas 

negativt. (Nilsson I: Tideström, 2012, s. 24)

Skolan och fritidshemmen ska uppmärksamma och motverka höga ljud som en naturlig del av 

arbetet. Att ”...planera, bedriva och följa arbetet så att riskerna med hög ljudnivå försvinner 

eller minskas så långt det är möjligt” (Skolverket, 2007, s.21).

Stress
Stress och reaktionen som sker vid stress är en alarmreaktion. Under alarmreaktionen 

utsöndras hormonerna noradrenalin, adrenalin och kortisol (Nationalencyklopedin, 2013). 

Stressforskningsinstitutet (2012) menar att stress är en bristsituation och jämför med hunger 

och törst, där man märker att något är fel och att man försöker ställa det tillrätta. Stress 

infinner sig när upplevelsen av att rationella lösningar saknas och hjärnan beskrivs starta 

kamp- eller flyktprogrammet. I programmen finns bland annat följande varningssignaler: 

sömnstörningar, ökad aktivitet, irritation, koncentrationsproblem och hjärtklappning 

(Stressforskningsinstitutet, 2012). Enligt Nationalencyklopedin (2013) avtar utsöndringen av 

stresshormonet kortisol vid långvarig stress och det leder till att man upplever utmattning. 

Nationalencyklopedin (2013) lyfter både positiv och negativ stress, där positiv stress handlar 

om sådant som man upplever som hanterbart medan den negativa stressen innebär 

upplevelsen av att ha tappat kontrollen och att det blir för mycket. Negativ stress kan även 

uppstå vid understimulering. Stressforskningsinstitutet (2012) menar dock att det är 

meningslöst att tala om positiv stress då man menar att stress är ett sjukligt tillstånd som kan 

innebära fara. 

Stress kan uppkomma när det är trångt och Ellneby (1999) hänvisar till ett experiment där 

råttor visat aggressivitet när de vistats tillsammans i trånga utrymmen. Kopplat till människor 

hänvisar Ellneby (1999) till Pramling som visat på att stora grupper med många barn och 

vuxna kan ge upphov till apati och nedstämdhet då antalet kontakter att hålla reda på ökar. 

Stressforskningsinstitutet (2013) visar att forskning på barns upplevelse av stress är 

problematiskt då man ifrågasätter om barn vet vad stress innebär och lyfter problematiken att 

barn svarar det de tror förväntas av dem. Utifrån en enkätundersökning, av Christiansson och 
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Nilsson (2003), visas att en femtedel av elvaåringarna i studien inte visste vad stress var utan 

istället beskrev symptom som magproblem och huvudvärk. Man kan dock utifrån 

Stressforskningsinstitutet (2013) visa på att stress, kliniskt sett, fungerar på samma sätt hos 

barn som vuxna då de har samma sorts stresshormonsystem. Resultaten från Christiansson 

och Nilsson (2003) visar att 20 av 47 elvaåringar kände sig stressade på sin fritid.  

Vår tolkning är att dessa barn befinner sig i en riskzon och riskerar att utsättas 

för negativ stress eftersom de inte har tillfälle att återhämta sig från den stress de 

upplever. (Christiansson och Nilsson, 2003, s.39)

Ellneby (1999) visar att barn som har en fulltecknad kalender riskerar att utveckla stress samt 

att deras koncentration påverkas negativt om de alltid håller högt tempo. Jacobsson (2011) 

menar att skola och fritidshem får en nyckelroll att möta och hantera rådande hälsoutveckling 

i och med den långa tid då barnen vistas i dessa miljöer. 

Schraml (2013) visar att 30% av sextonåringarna i sin studie upplever något slags 

stressymptom och att 8% av ungdomarna upplever symptom som kan liknas vid det vuxna 

patienter upplever som utbrändhet. Ungdomarna i gruppen med kronisk stress uttryckte dåligt 

självförtroende,  dåliga matvanor, dåliga sovvanor, höga krav och bristande socialt stöd. Ökad 

upplevelse av socialt stöd samt kunskap om sömn och återhämtning är viktiga faktorer i 

hanteringen av stressymptom hos ungdomar menar Schraml (2013). 

Vila
Asp (2002) har i avhandlingen Vila och lärande om vila, gjort en studie i människors 

erfarenheter av vila.  Nitton personer med olika ålder och bakgrund intervjuades om vad vila 

innebar för dem. Hälften av informanterna var sjukhuspatienter och resten var friska. 

Asps studie visar att människor behöver lära sig att vila och att se att vila är föränderligt 

beroende på individens behov i stunden. Individen bör lyssna inåt och känna om avskärmning 

eller mer lustfylld stimulans behövs. Vila kan vara en stillsam aktivitet men även en mer aktiv 

handling (2002). 

Kopplat till avkoppling och tysta platser lyfter Asp vilan som att dröja vilket innebär 

möjligheten att avskärma sig, att stanna upp och reflektera över intryck och erfarenheter. 

Vila i form av att dröja i syfte att återhämta krafter antar således olika former och 

innebär avskärmning, avslappning och avkoppling med varierande men dock ringa halt 

av yttre intryck och eget koncentrerande engagemang. Vid uttalad trötthet och 
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utmattning krävs först erfarenheter av avskärmning och avkoppling, för att återhämta 

krafter, innan påfyllnad av stimulerande intryck kan ske. (Asp, 2002, s. 109)

Andra former av vila som Asp (2002) presenterar är att uppleva konst, vara i naturen, ha 

samvaro i gemensamt intresse, att oavsett plats och situation känna trygghet och bejakas utan 

att bedömas .

Återhämtning 
Återhämtning är en förutsättning för att människor ska ha god hälsa och känna välbefinnande 

och en primär del av att återhämtningsprocessen sker genom god sömn. Kroppen ges en 

möjlighet att återställa balansen där det fysiologiska systemet går ner på noll (Slunga 

Järvholm, 2013). Sonnertag och Fritz (2007) menar att den dagliga återhämtningen till stor del 

handlar om att kunna känna positiv energi och gott humör. Aktiviteter som utförs kan skilja 

sig mellan människor men processerna för återhämtning i kroppen är liknande. Så länge 

aktiviteten ger positiva känslor ger den också återhämtande effekt. Möjligheten att komma 

ifrån sitt jobb både fysiskt och psykiskt är viktigt samt att man upplever att de aktiviteter som 

görs på fritiden känns värdefulla. Människor behöver uppleva tilltro och kontroll över det de 

gör under sin fritid för att känna återhämtning (Sonnertag & Fritz, 2007). 

Återhämtning kan vidare vara avskildhet i vardagen där möjligheten finns att gå undan. Det 

kan även vara specifik avslappning och ett exempel är 'mindfullness'. Att vistas i naturmiljöer, 

både utomhus och  inomhus, ger även det återhämtande effekt (Slunga Järvholm, 2013).

Lindblad och Lindgren (2009) menar att barn och ungdomars höga tempo är oskadligt så 

länge de lär sig att varva ner och hitta återhämtning under sina fritidsaktiviteter. Slunga 

Järvholm (2013) påpekar att återhämtning är en färskvara som man behöver arbeta med 

kontinuerligt. 

Christiansson och Nilsson (2003) ställde i sin enkätstudie frågan hur barn kopplar av. Svaren 

gav att 19 barn läste, 14 barn såg på TV, 12 barn sade att de vilar sig, åtta barn lyssnade på 

musik och tre barn spelade TV – eller datorspel. Av de 13 barn som svarade under kategorin 

Övrigt svarade ett barn att hon bad sin mamma att massera henne. 

Platsens betydelse
Alerby (2004) presenterar en studie om elevers favoritplats i skolan. Studien är gjord vid en 

grundskola i Australien där frågan om elevers favoritplats ställts till elever i årskurs 5 och 6. 

Den plats som dominerade i elevernas svar var 'the peace area', ett område utomhus där 

stillhet och tystnad råder. 'The peace area' är en plats med skuggande träd och bänkar där det 
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enligt Alerby (2004) finns en kombination av funktionalitet och estetik. Eleverna har flera 

andra grönområden för lek och sport men 'the peace area' är en plats vikt för fridfullhet, där 

eleverna ska vara lugna.  Elever uttrycker genom studien att de har ett behov av att dra sig 

undan och en elev uttrycker sig som följande: “I like it because it’s quiet and I can be alone 

and think and watch life go by” (Alerby, 2004, s. 57). Det finns likheter med elevernas 

yttranden i resultaten hos Asp (2002) där studien bland annat visat informanternas behov av 

att dröja, att kunna vara i fred och få reflektera för att på så vis samla kraft. 

Alerby och Elídóttir (2003) visar på tystnad som en del av professionell eller personlig 

utveckling. Tystnaden som finns i stunden av reflektion då människan lyssnar till sig själv och 

tystnaden som behövs för att förstå andra och för att skapa mening. 

Silence can be used to listen to both our inner self and to others. At times we withdraw 

from a situation to ‘work things out’ in our head or stay quiet and observe others. 

(Alerby & Elídóttir, 2003, s. 42)

Alberbys studie (2004) visar att eleverna behöver en plats i skolan där de kan dra sig undan 

och koppla av, både för att vila och för att skapa minnen. Skolan har mest troligt en påverkan 

på eleverna, inte bara i nuet utan även i framtiden. En elev i studien säger följande:

This place is important to me because it is where I have spent time over 7 years. I have 

many memories under the Wattle tree. (Alerby, 2004, s. 60)

Sandberg och Vourinen (2008) lyfter också platsers betydelse men fokuserar på de hemliga 

platserna i både skola och hem. Dessa platser skiljer sig från 'the peace area' som Alerby 

(2004) visar på som en planerad och ordnad plats för lugn och ro i skolmiljön. De hemliga 

platserna är platser eller utrymmen som barn upptäcker och på eget bevåg drar sig undan till 

och som handlar om spänningen i att vara ifred. Sandberg och Vourinen (2008) menar att de 

hemliga platserna används för att man inte vill bli upptäckt eller känna sig kontrollerad av de 

vuxna. 

Utifrån både Asp (2002), Sonnertag och Fritz (2007) och Slunga Järvholm (2013) finns 

återhämtningen knuten till den hemliga platsen, då avskildheten, kontrollen och känslan av att 

dröja uppstår. Att vara på den hemliga platsen ger enligt Sandberg och Vourinen (2008) 

känslan av att vara speciell och upplevelsen av lugn och vila. 

Den miljö barn befinner sig i är på något sätt ordnad av vuxna. Enligt Davidsson (2008) 

uttrycks lärares syn på barns lärande i hur skolans lokaler utformas. Skantze (1989) menar att 
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miljön som barnen befinner sig i påverkar hur de ser på sig själva, om de upplever sig som 

viktiga eller inte. Alerby (2004) visar att barn upplever sin miljö som en faktor för påverkan, 

både i nuet men även för framtiden vilket finner stöd i Skantze (1989): 

En skolmiljö för barnen är miljö med ett vänligt och kunskapsinspirerande 

uttryck, en miljö som fysiskt och konkret kan visa fram att här finns meningsfulla 

och lockande saker att ta reda på, att utforska, att göra. Skolans fysiska miljö 

bör också i sitt konkreta utförande genom inredning, utrustning, och användning visa 

barnen att deras tankar, funderingar och egna skapande handlingar är väsentliga för 

kunskaper i skolans värld (s.146).
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Sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet fokuserar på lärandet som en social handling i en social 

kontext där språket fungerar som redskap för lärande. För att lära behöver vi interaktion och 

samarbete mellan människor och mellan människor och artefakter. För att lärandet ska vara 

effektivt behöver det finnas personligt ansvarstagande och ett gemensamt mål för gruppen 

(Dysthe, 2003). Lärande sker tillsammans med andra och Dysthe lyfter den närmaste 

utvecklingszonen som utifrån Vygotskij innebär att lärandet ligger i potentialen av vad 

exempelvis barnet som ska lära redan kan och vad den kan lära med stöd av ett annat barn 

eller en vuxen som kan lite mer. 

Utifrån Dysthe (2003) finns det sex centrala aspekter av den sociokulturella synen på lärande.

1. Lärande är situerat – Det fysiska och sociala sammanhanget är en del av den aktivitet 

som genomförs som i sin tur är en del av det lärande som sker. ”Hur en person lär och 

situationen där han lär är således en fundamental del av det som lärs” (Dysthe, 2003, 

s.42). Människan lär i samspel med andra människor och verktyg och det situerade 

perspektivet fokuserar på inlärningssituationen.

2. Lärande är huvudsakligen socialt – Vad och hur människor lär avgörs i interaktionen 

med andra människor. 

Ett viktigt mål med skola och högre utbildning är att inkulturera eleverna i olika 

diskurssamhällen, dvs. att utrusta dem med kompetens att använda begrepp och 

tänkesätt och vedertaget bruk inom grupperna så att de kan fungera i olika 

sammanhang (Dysthe, 2003, s.44).

3. Lärande är distribuerat – Individer har olika kunskaper och erfarenheter som 

tillsammans i grupp kan kombineras till en helhetsförståelse eller skapa ny kunskap. 

4. Lärande är medierat – Kunskap och erfarenheter förmedlas mellan människor, 

människa till människa eller via artefakter, verktyg, som till exempel en miniräknare 

eller vårt språk. 

"Redskap" eller "verktyg” betyder i ett sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella 

och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå 

omvärlden och för att handla (Dysthe, 2003, s.45).
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5. Språket är grundläggande i läroprocesserna – Språk och annan kommunikation 

används för att förmedla befintlig och skapa ny erfarenhet och kunskap. 

Kommunikation kan vara tal men lika mycket kroppsspråk där vi förmedlar något med 

exempelvis en gest. Med kommunikationen påverkar vi andra och i kommunikationen 

med andra påverkas vi. Vi tolkar verkligheten i interaktioner med andra och tar med 

oss den som erfarenhet i framtida möten. Barnet lyssnar, härmar, leker, samverkar och 

utvecklar sitt språk ihop med andra. 

Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det 

är därför det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens 

tänkande (Säljö, 2000, s.87). 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap – Lärande är ett socialt fenomen där vi 

lär oss genom att handla gemensamt. Vilken social kontext det är och hur vi deltar i 

den påverkar hur vi lär oss.  Språket blir ett av verktygen för görandet och inte primärt 

en reflektion av vad vi gjort.

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet analyserar jag hur lärande kan ta form i arbetet 

med avkoppling och lugna platser som beskrivs av de intervjuade fritidspedagogerna.  

Oavsett vilket specifikt tema man studerar är det avgörande att analysobjektet 

inte bara är individen separat utan alltid omfattar individen i hennes 

sociokulturella miljö. (Dysthe, 2003, s. 32)
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Metod och materiel 
I studien har halvstrukturerade och kvalitativa intervjuer använts för att få ta del av 

fritidspedagogernas syn på avkoppling och arbetet med densamma. Kvalitativa intervjuer 

används enligt Kvale (1997) för att få inblick i “den intervjuades livsvärld och hennes relation 

till den” (s. 35) och Johansson och Svedner (2010) menar vidare att syftet med den kvalitativa 

intervjun är att den kan få informanten att ge intressanta och uttömmande svar. Inför 

intervjuerna fanns ett antal planerade frågeställningar som ansågs viktiga att beröra samtidigt 

som de var öppna för informantens egna associationer. Kvale (1997) menar att en 

halvstrukturerad intervju ska innehålla frågor som tematiskt knyter an till vad studien vill ta 

reda på samtidigt som frågorna är dynamiska och främjar ett positivt sampel. Intervjuguiden 

finns att läsa i bilagan. 

Urval
Urvalet bestod av utbildande fritidspedagoger på olika fritidshemsavdelningar i norra Sverige 

och studien innefattar sju informanter från tre olika skolor där alla arbetar på olika 

fritidshemsavdelningar. Informanterna valdes i första hand ut bland personliga kontakter men 

är även fritidspedagoger som jag inte hade en tididgare relation till. 

Genomförande
En första kontakt med de tilltänkta informanterna togs via e-post där syftet kortfattat 

förklarades samt att de informerades om att deras eventuella deltagande skulle vara anonymt. 

Jag bad dem att svara med vändande e-post för att gå vidare med mer information och 

bokning av dag och tid. I påföljande e-post fanns även mer utförlig information om de etiska 

riktlinjerna för vetenskaplig forskning. 

En testintervju genomfördes med en anställd vid universitetet för att öva på att ställa frågor, 

lyssna på informanten och ställa följdfrågor. Johansson och Svedner (2010) menar att det är 

bra att träna sin intervjuteknik genom förintervjuer då det kan vara svårt att vara lyhörd för 

vad informanten faktiskt svarar. Det är även bra med förintervjuer då de svar som ges kan 

studeras för att se om de svarar mot de frågor som söks besvaras i studien (a.a). 

Intervjuerna med fritidspedagogerna gjordes separat på deras arbetsplats där de själva valt 

rummet att sitta i. Intervjuerna spelades vid ett tillfälle in med bärbar dator och resterande 

tillfällen med diktafon. Innan intervjun startade upprepades syftet med studien, att deras 

deltagande var frivilligt, att materialet endast används av mig till denna studie och att de är 
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anonymiserade i studien. Det gjordes tydligt att informanterna fick ställa frågor till mig och 

att jag ansvarade för att hålla planerad tidslängd för intervjun. Vid samtliga intervjuer 

användes penna och papper för att göra stödanteckningar. Utifrån förbestämda frågor gavs 

fritidspedagogerna utrymme att vidareutveckla sina resonemang vilket gav möjligheter till 

följdfrågor. Pauser och tystnad var viktigt vid intervjuerna och som Johansson och Svedner 

(2010) menar fungerar det som metod för att låta informanterna tänka och utveckla sina svar. 

Detta har gjort att svaren varierat då fritidspedagogerna fokuserat på olika områden som de 

själva har associerat till frågorna. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter vilket var inom 

ramen på 45-60 minuter som givits i följebrevet. 

Transkriberingen av inspelat intervjumaterial gjordes ordagrant och sammanfattades därefter. 

Forskningsfrågorna har vidare använts för en första tolkning av intervjumaterialet där vissa 

specifika teman återkommit och således lagt grunden till resultatet. Det sociokulturella 

perspektivet har därefter använts för att förstå lärandeaspekterna i informanternas utsagor. 

Valet av perspektiv motiveras med att jag uppfattar lärande som något som sker tillsammans 

med andra människor där barn och fritidspedagoger befinner sig i ett socialt sammanhang på 

fritids, där de skapar kunskap och erfarenheter tillsammans. Resultat och analys har diskuteras 

i diskussionsavsnittet med återkopplingar till bakgrund och litteraturgenomgång.

Informanterna i studien är Krister (1 år som fritidspedagog), Carina (17 år som 

fritidspedagog), Ingrid (15 år som fritidspedagog), Viktor (18 år som fritidspedagog), Simon 

(8 år som fritidspedagog),  Lisa (19 år som fritidspedagog) och Sandra (19 år som 

fritidspedagog). Namnen är fingerade. 

Forskningsetiska principer
I arbetet med studien har jag har utgått från Vetenskapsrådet (2002) och de riktlinjer om 

forskningsetiska principer som finns gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

med informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna har utifrån informationskravet delgetts studiens syfte, att deras roll är 

informant och att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta när de vill. 

Informationen kom deltagarna till handa via e-post och upprepades muntligt i samband med 

intervjutillfället. Utifrån samtyckeskravet informerades informanterna att de har rätt att 

bestämma över sitt deltagande i studien och samtliga informanter godkände deltagande samt 

inspelning. Deltagarna i studien är i enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

informerade om att allt material som samlats in via inspelning och anteckningar hanteras av 
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mig och endast används för detta examensarbete. Informanterna har vid några tillfällen 

citerats och det som sagts har använts utan att förvanskas. Personnamnen som används i 

studien är fingerade med syfte att avidentifiera informanterna.

Metoddiskussion 
Då endast sju intervjuer har genomförst i denna studie kan resultaten inte utgöra en 

generalisering utan ger en bild av vad deltagarna anser. Utifrån intervjuer med sju informanter 

upplevde jag dock det som Johansson och Svedner (2010) kallar för mättnadskriteriet då det 

inte upplevs finnas fler uppfattningar gällande området som intervjun syftar till. 

Vid intervjuerna kan yttre störningar påverkat innehållet. Det har varit människor som kommit 

in mitt i en intervju eller barn som lekt utanför och som delvis påverkat både min och den 

intervjuades uppmärksamhet och koncentration. En intervju fick göras på väldigt kort tid på 

grund av att informanten behövdes som vikarie på annan plats. Jag hade, om tid funnits, 

kunnat undvika störningar om jag hade kontrollerat ljudinsläpp i lokalen innan eller bokat om 

tiden med informanten som behövde gå tidigare. Några av informanterna hade jag träffat 

tidigare och det kan ha påverkat intervjuerna både positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelsen att de kände sig avslappnade med mig som person och negativit i och med att det 

kan finnas intresse hos informanten att svara så som den tror att den bör svara. 

Det är viktigt att problematisera sin egen roll och jag kan i efterhand ifrågasätta om mitt eget 

intresse färgat de frågor jag ställt och de sätt jag använt min röst. Johansson och Svedner 

(2010) påtalar risken i att man få svar utifrån hur man frågar och menar vidare att det är 

viktigt att inte ha endast en grupp med informanter och att endast använda en metod. Jag kan 

alltså kritisera min valda metod i och med att jag endast hade en grupp med vuxna 

informanter och bara använde intervjuer. Jag anser, om tiden hade funnits, att det hade varit 

stärkande för studien att även ha intervjuer med barn samt att utöka med observationer ute i 

verksamheterna. 
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Resultat och analys
Resultat och analys som kan relateras till forskningsfråga ett och två och presenteras i 

avsnitten Fritidshemmet som en kontrast till skola och fritid och Fritidshemmet som en plats 

för planerad avkoppling. Resultat och analys som kan relateras till forskningsfråga tre 

presenteras i avsnittet Påverkansfaktorer för avkoppling i fritidshemmet. 

Fritidshemmet som en kontrast till skola och fritid
Fritidspedagogerna beskriver att avkoppling kan vara något annat än lugn och ro. De tar alla 

på ett eller annat sätt upp att avkoppling även kan ske i en handling som står i kontrast till den 

vardag som i övrigt råder. 

Till fritidshemmet kommer barnen efter en dag i skolan. Där är dagarna till stor del styrda 

med uppgifter som ska utföras enligt schemalagd ordning. Skolklasserna kan vara stora med 

en bullrig miljö som följd. Barnen har fått uppgifter som skall lösas och det finns en kravbild i 

det som ska utföras. Därför är det enligt fritidspedagogerna viktigt att fritidshemmet kan 

erbjuda en kreativ miljö där barnen själva får styra valet av aktiviteter och där detta får göras 

kravlöst. 

Det ska vara aktiviteter som de känner att de kan gå in i och ha ett lugn i. Det kan 

vara pyssel, drama eller att kicka boll. Att det handlar om att få göra det man vill. 

(Carina)

Det är några som har väldigt svårt och komma till ro men när de får sätta sig och 

lyssna på musik och välja på listor och så, då funkar det väldigt bra. Det är ett sätt för 

dem att varva ner tror jag. (Simon)

En fritidspedagog beskriver hur det sociala flödet som barnen vistas i kan fungera 

avkopplande i och med att de på olika sätt kan umgås och interagera med varandra. En annan 

fritidspedagog beskriver att hon ofta ser barn leka, pyssla eller bygga själva men att de gärna 

sitter och jobbar bredvid något annat barn. Hon beskriver att det ibland inte sägs så mycket 

men att barnen tittar på varandra och kanske frågar den andra något.  

Fritidshemmet är en social plats som även ska kunna ge möjlighet till avskildhet för de som 

behöver det. Avskildheten kan enligt fritidspedagogerna vara att gå iväg med några kompisar 

till ett eget rum men det kan även vara att det erbjuds olika sorters aktiviteter i olika rum. Två 

fritidspedagoger beskriver hur barnen på egen hand genom att hitta krypin i korridorer eller 

bakom någon vagn, skapar egna platser för avskildhet. En av fritidspedagogerna tycker att det 
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är bra att barnen skapar egna platser och menar att de på så sätt fredar sin zon för att kunna 

utveckla sina egna lekar. 

Jag förstår barnens känsla att dom vill vara på en liten yta utan insyn men det 

är svårt att tillgodose, alltid. Ibland kan man erbjuda dom att gå in i klassrummen. 

En del vill ju bara sitta och prata hemlisar. Nån gång har några gått in på 

toaletten och satt sig fast än det inte va en människa där ute, för dom vill ju 

ha det där intima och lilla. (Carina)

Fritidshemmet får även en roll i att komplettera den situation som råder på barnens fritid efter 

de gått hem för dagen. Denna varierar mycket och två av fritidspedagogerna tar upp barnens 

olika behov kopplat till fritiden. De menar att vissa barn har en väldigt uppstyrd fritid med 

många aktiviteter och då behöver fritidshemmet fungera som en plats med möjlighet till lugn. 

Andra barn har en mindre innehållsrik fritid och då bör fritidshemmet istället fungera 

stimulerande. Två av fritidspedagogerna betonar att hemmet har yttersta ansvaret för vad 

barnen gör efter fritids men att fritidshemmet möter upp barnens behov så gott de kan. 

Antingen är det elever som kastas mellan fotboll och innebandy, dom äter typ middag 

här, en yoghurt, för att sen gå till simträningen eller dansen. Sen har vi dom som bara 

är hemma, knappt går utanför dörren och inte gör så mycket om kvällarna. (Lisa)

Fritidshemmet som en plats för planerad avkoppling
I fritidshemmet sker spontana aktiviteter som startats av och med barnen samtidigt som det 

även ingår pedagogstyrda och planerade aktiviteter. Tre fritidspedagoger beskriver att de har 

planerad och obligatorisk massage på fritids. En fjärde informant beskriver att han jobbar med 

vila och avslappning till musik. Samtliga informanter beskriver massagen och vilan som 

viktig och menar att de vill att barnen ska öva sig i att slappna av. De fyra fritidspedagogerna 

påtalar på olika sätt att det finns vissa barn som har svårt att komma ner i varv och verkligen 

behöver träna på att ta det lugnt. Gällande massagen är det även ett sätt att träna sig i att röra 

och beröras där fritidspedagogerna menar att de övar på att respektera och lyssna på varandra. 

Jag utgick från en massagesaga som vi började med tills vi fick den och fungera 

och sen fick dom komma med förslag på nya rörelser och så. Vi  utökade 

massagesagan och den blev längre och längre. Det tyckte dom var väldigt roligt, 

att hitta på nya saker. Så vi åkte skidor och skridskor där på ryggarna. (Sandra)

Man säger  - tack för att jag fick ge dig massage och tack för att jag fick massage. 

Mycket är det här att kunna röra vid varann och man märker att de är avslappnade. 

(Ingrid)
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Tror att barnen behöver lära sig att slappna av och lugna ner sig, inte bara 'nu 

ska vi sova och slappna av' utan att mitt på dagen kunna ha lugnt en stund. Att 

visa att det inte alltid bara är full fart som gäller och det inte måste vara stress. 

Att det är viktigt att kunna stanna upp och verkligen känna att jag kan slappna 

av. Att kanske gå igenom lite i huvudet vad som har hänt idag och att fundera 

kring var musiken för mig. (Krister)

Kopplat till planerad verksamhet beskriver två fritidspedagoger platser som de fokuserat på 

som lugna rum. Ett rum beskrivs som mysrum respektive myshörna och som ställts i ordning 

för att barnen ska kunna gå undan och koppla av. En av fritidspedagogerna säger att 

myshörnan, som innehåller akvarium och en mjuk soffa, är en del av ett projekt med syfte att 

skapa rum i rummen. Hon menar att de bättre vill kunna ta tillvara på lokalerna och få ner 

ljudnivån i det i nuläget öppna rummet. Hon menar att rummen kan ge barnen fler möjligheter 

att få lugn och att vara ifred när de exempelvis läser eller spelar spel. Den andra 

fritidspedagogen beskriver att det ofta sitter barn och spelar kort och småpratar i deras lilla 

krypin.  

...det är ju vår favvohörna för de som behöver lugn och ro. Det var ju vår tanke från 

början att, vårt första projekt, vi är ju inne på det här. Akvariet skapar en lugn hörna 

automatiskt, att eleverna sitter och tittar på fiskarna och matar dem. (Lisa)

Sammanfattande kommentarer och analys
Fritidspedagogernas svar på intervjufrågorna visar på att avkoppling i fritidshemmet fungerar 

både som en kontrast till rutinerna i skolan och de eventuella hobbys som barnens fritid är 

fyllda med, samtidigt som de genom pedagogstyrda och planerade aktiviteter hjälper barnen 

att varva ner. Avkopplingen består i barnens självvalda arbete, att skapa egna rum och umgås 

med andra samtidigt som avkopplingen i de planerade aktiviteterna består i att öva sig att 

varva ner och att kunna röra och beröras.

Genom barnens sökande efter avkoppling och fritidspedagogernas styrda aktiviteter så 

påverkas lärandet utifrån de sex centrala aspekterna av det sociokulturella lärandet (se 

s.18-19)

Kontrast till skola och fritid
I möjligheten att själv kunna välja vad som ska göras på fritidstiden främjar det medierade 

lärandet  i och med att kunskap och erfarenhet förmedlas mellan barnen och artefakter (jfr 

s.18). Barnens egna behov och intressen bejakas och utvecklas när de själva får välja på vilket 

sätt de vill nyttja exempelvis leksaker och spel på fritids. När barnen är i ett sammanhang där 
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de tillåts att välja själva påverkas deras lärande av och i situationen enligt aspekten att lärande 

är situerat. Barnens lärande skapas i samverkan med platsen, de andra barnen, de vuxna och 

med vad barnet själv väljer för aktivitet eller materiel.

I fritidshemmet drar sig barnen undan och skapar små improviserade krypin tillsammans med 

någon kompis vilket stimulerar det situerade, distribuerade och sociala lärandet. De umgås 

med varandra i en gemensamt skapad situation, de samspelar, utbyter idéer och barnens 

lärande påverkas av det sociala sammanhang som uppstår i deras krypin (jfr s.18).  

Situationen av avkoppling genom fritidshemmets sociala flöde, då barnen både umgås aktivt 

och leker på egen hand bredvid andra, stimulerar socialt och situerat lärande. Språket är  

grundläggande i läroprocesserna. I fritidshemmet händer hela tiden olika saker och barn och 

vuxna pratar, frågar, tittar och skapar tillsammans vilket konstant ger situationer för lärande. 

Barnen umgås och kan känna samhörighet med de andra på fritids både i direkt och passivt 

deltagande. I den sociala kontexten använder barnen språket på olika sätt och kan, även om de 

inte pratar med varandra, fungera kommunikativt. De redskap vi har förutom talet är 

kroppsspråk och gester som förmedlar kunskap mellan människor. Medan barnen leker på 

egen hand finns möjlighet att titta på och härma barnet som sitter bredvid. Det barnen lär 

genom språket, i interaktion med de andra,  påverkar både deras egna och den kollektiva 

kunskapen (jfr s.18-19).  

Planerad avkoppling 
Fritidspedagogerna beskriver planerad avkoppling med massage, vila och myshörnor. 

Massagen och vilan är aktiviteter som för barnen är obligatoriska och sker tillsammans i 

grupp. Att arbeta med massage och vila främjar det distribuerade lärandet och lärandet som 

sker som deltagare i en praxisgemenskap. Fritidspedagogen delger ny kunskap till barnen i 

massagen samtidigt som barnen deltar genom att lägga till rörelser. Det distribuerade lärandet 

innebär att alla inte kan allting utan att man tillsammans kan skapa en helhetsförståelse. 

Massage eller vila är en lärandesituation då pedagogen och barnen, med det talade språket och 

kroppsspråket som verktyg, gör något tillsammans. Användningen av ljus och musik är också 

verktyg då de används för att förhöja avkopplingens syfte, att slappna av, vilket innebär att det 

medierade lärandet bejakas (jfr s. 18). 

Att fritidspedagogerna ställt i ordning myshörnor på fritids där barnen kan spela kort eller 

mata fiskarna är även det ett främjande av det medierade lärandet. Inramningen med 

exempelvis en soffa och ett akvarium är redskap för att hjälpa eller lära barnen att varva ner.  

Myshörnan är en del av barnens fysiska sammanhang på fritids då den ingår i verksamhetens 
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möblering. Tanken med myshörnan blir på så så sätt att bejaka det situerade lärandet i och 

med att vi lär i samspel med både människor och artefakter i olika situationer (jfr s.18).

Påverkansfaktorer för avkoppling i fritidshemmet 
Faktorer som samtliga informanter anser har påverkan på arbetet med avkoppling i 

fritidshemmet är buller, barngruppens storlek och lokalerna. Tre av fritidspedagogerna 

nämner även personalen som påverkansfaktor. I fritidspedagogernas beskrivningar framgår att 

faktorerna hänger samman och  påverkar varandra. 

Buller 
Fritidspedagogerna upplever att både de och barnen påverkas negativt av ljudnivån i 

fritidshemmet. En av fritidspedagogerna beskriver hur ljudnivån påverkar hennes arbetslust. 

...jag själv märker att det här lilla extra som jag är så van att göra, du vet, alla dom 

här små extra grejerna som man har orkat förut, det är så lätt och välja bort det. Jag 

orkar inte ordna nå fredagsdisco och bara går på rutin istället. Det tycker jag är 

jättetråkigt, att man inte kan jobba på som man är van. (Lisa)

Fritidspedagogerna arbetar på olika sätt för att dämpa ljudnivån. De försöker påminna barnen 

om att prata istället för att skrika men försöker även påverka genom att fördela barnen. Även 

barnen på ett av fritidshemmen har tagit initiativ, via klassrådet, att jobba med ljudnivån i 

matsalen. På ett annat fritidshem har de jobbat med tysta stunder under mellanmålet.

En återkommande strategi hos fritidspedagogerna är att fördela barnen beroende på aktivitet 

för att få ner ljudnivån. Om möjlighet erbjuds i lokalerna så sprider man ut barnen och 

försöker fördela ljudet. 

Barngruppen
Fritidspedagogerna problematiserade storleken på barngruppen och menade att både 

arbetsmiljön och möjligheten att skapa nära relationer påverkas negativt. De påtalar att antalet 

barn och hur man kan arbeta på fritids hänger ihop. Fritidspedagogerna beskrev att de fördelar 

barnen, både för att påverka ljudet men även för att hinna ta emot barnen när de slutar skolan 

och slussa dem vidare till passande aktiviteter. Man vill hinna se barnen och fånga deras 

intresse för att inte få en orolig grupp som stör varandra. Fördelningen handlar även om att 

låta barnen ha fritids för sig själva och inte behöva konkurrera med alla andra om plats och 

materiel. 
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Ett arbetssätt som togs upp var att dela den stora gruppen och på olika sätt jobba med mindre 

grupper. Det kan exempelvis vara att ha en grupp inne medan en annan får leka utomhus. Två 

av fritidspedagogerna beskrev att de ofta arbetar med halvgrupper i samarbete med 

klasslärarna. Halvgrupperna ger möjlighet att göra sådana aktiviteter om kräver mer stöd och 

resurser från både lärare och fritidspedagoger. Fritidspedagogerna betonar även att 

halvgrupperna ger möjlighet att umgås med barnen, ge dem uppmärksamhet och skapa en 

djupare personlig relation.

Lokalerna
Lokalerna är något som fritidspedagogerna påtalar som ett hinder för avkopplingen i 

fritidshemmet då de anser att de är trånga och ofta saknar krypin. Flera av fritidspedagogerna 

problematiserar de specifika platserna som finns för avskildhet och avkoppling. Myshörnan 

som finns i ett fritidshem, med akvarium och soffa, beskrivs stå mitt i en stor genomfartslokal 

där många barn befinner sig och på ett annat fritids beskriver fritidspedagogen att 

avskärmningarna släpper igenom allt ljud från barnens lekar. 

Fritidspedagogerna beskrev att de vill ha fler rum eller möjligheter att göra om de befintliga 

lokalerna för att dämpa ljud och kunna ha fler aktiviteter igång utan att störa varandra. En 

fritidspedagog beskrev ett projekt där hon vill skapa rum i rummet. Att med olika materiel 

skärma av och få till stånd det hon kallade för lärandemiljöer. Att göra om på fritids påtalades 

samtidigt som svårt då de menade att inte något får kosta pengar.    

Gällande lokaler kommer återigen fördelningen upp som strategi och fritidspedagogerna 

menade att de inte kan vara inne så mycket som de vill då barngruppens storlek gör lokalerna 

för små. En av fritidspedagogerna påtalar att de behöver vidareutbildning inom 

utomhuspedagogik för att i större utsträckning kunna nyttja skolgård och närmiljö. 

Att ha möjlighet att skapa vrår i utemiljön, det är jätteviktigt. Utemiljön kan ju om 

något, där kan man ju gå undan. Att skapa och jobba utomhus. När det blir större och 

större grupper så måste vi mer och mer vara ute och ta vara på närmiljön. (Lisa)

Personalen
Fritidspedagogerna beskrev på olika sätt hur viktig den egna inställningen är för att skapa 

lugn och att det behövs samarbete mellan kollegorna i arbetslaget för att klara av de stora 

barngrupperna. En fritidspedagog berättade om den strategi de arbetar med för att kunna 

hantera mängden barn. Genom att ha olika roller fördelar de ansvar där en har 

föräldrakontakt, en går runt bland barnen, en är med vid mellanmålet och en jobbar med de 
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planerade aktiviteterna. Hon betonade vikten av att kunna sitta ner och arbeta med barnen 

under en sammanhängande stund då hon menade att det ger lugn både till barnet och 

personalen. Den som går runt beskrevs som viktig då den hela tiden interagerar och fångar 

upp barnen genom att prata med och slussa dem vidare till någon aktivitet. Fritidspedagogen 

beskrev att samarbetet med kollegorna går bra men menade att de ändå inte alltid hinner möta 

alla barn. 

När man har så här många barn måste man ha dom här rollerna. Som en 

överlevnadsstrategi så man vet att barnen inte är överallt. (Carina)

En fritidspedagog påtalade sin egen roll i förutsättningarna för att skapa lugn på fritids. Han 

beskrev att både sin planering och beteende påverkar tempo och ljudnivå i barngruppen. 

Jag påverkas av miljön men samtidigt påverkar jag ju miljön, hur jag vill att 

miljön ska vara på  fritids. Jag påverkar den genom att jag tillåter pratet, det 

lite mer högljudda men samtidigt det lugna. Jag försöker väl ofta att dra ner 

tempot för jag känner att det är för högt för barnen. Så de inte blir uppstressade. 

(Krister)

Sammanfattande kommentarer och analys
Eftersom påverkansfaktorerna till stor del hänger samman och beror av varandra så är de 

svåra att analysera var för sig. Exempelvis så beror, enligt fritidspedagogerna, problemet med 

buller ofta på brister i lokalerna och de stora barngrupperna. Med bättre förutsättningar skulle 

personalens arbete underlättas och lärandet främjas. 

Negativa påverkansfaktorer för avkoppling i fritidshemmet
Genomgående från intervjuerna är att fritidspedagogerna och barnen upplever ljudnivån som 

något negativt. Bullret påverkar det situerade lärandet negativt då både barn och vuxna 

upplever sin arbetsmiljö som otillräcklig och jobbig. Människan lär i samspel med andra i det 

sammanhang hon befinner sig i och i en bullrig miljö minskar möjligheterna till det sociala 

och distribuerade lärandet (jfr s.18). När miljön upplevs som påfrestande kommer individerna 

inte på bästa sätt att kunna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter eller skapa nya 

tillsammans. Risken är att interaktionen blir för betungande i och med bullret och att 

fritidspedagogerna lägger mer tid på att få tystnad än att skapa kreativa aktiviteter som kan 

verka avkopplande för barnen. Fritidspedagogerna upplever det av stor vikt att på olika sätt 

arbeta för att dämpa ljudnivåerna innan det blir för betungande för gruppen. 
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Bristen på avskildhet och små rum att gå undan till kan ge brister i det sociala lärandet då för 

många människor på en och samma plats kan hämma kontakterna mellan individerna. Det 

sociala och situerade lärandet stimuleras i sammanhang där olika sorters intressen och miljöer 

existerar. Vi behöver olika möjligheter till utbyten mellan människor och när enskilda platser 

saknas kan det även skapas en brist i det distribuerade lärandet (jfr s.18). Vissa barn kan 

tänkas ha svårare att vistas i stora lokaler och hitta saker som är intressanta att göra, både på 

egen hand och tillsammans med andra.  

Stora barngrupper fördelat på få fritidspedagoger kan leda till brister i kommunikationen med 

barnen. I och med det påverkas bland annat det situerade lärandet. Stora barngrupper kan även 

leda till mindre distribuerat lärande när ingen riktigt har möjlighet att stanna upp och engagera 

sig i just dig. För att hantera barngrupperna arbetar de intervjuade fritidspedagogerna med att 

fördela barnen i olika rum och aktiviteter. Vissa får vistas utomhus samtidigt som en annan 

grupp är inne på fritids. På så sätt försöker fritidspedagogerna att få möjlighet att fokusera på 

varje individ samtidigt som de avlastar varandra och främjar en lugn miljö för den stora 

gruppen när de åter är tillsammans. De mindre grupperna stimulerar lärandet som sker i 

praxisgemenskap då barnen hinner göra saker med varandra och fritidspedagogen (jfr s. 

18-19).

Fritidspedagogernas kollegiala arbete påverkar i förlängningen även arbetet med barnen och 

avkopplingen. Lärandet är socialt och språket är grundläggande vilket innebär att om intresset 

för att samarbeta saknas så kan möjligheten till utveckling på fritids skadas. Samarbete är en 

förutsättning för gott distribuerat lärande vilket kan förbättra deras gemensamma situation. 

Genom att även arbeta med problemen, exempelvis buller, tillsammans med barnen så skapas 

förutsättningar för moment som utvecklar barnen. När personalen påtalar problemen inför 

barnen så innebär det bland annat ett socialt och medierat lärandet i och med att de vuxna 

bjuder in till samtal och delar med sig av sina kunskaper. När de sedan angriper problemet 

tillsammans stimuleras ett distribuerat lärande i en praxisgemenskap (jfr s. 18-19). Barnen 

deltar med sina idéer och tillsammans skapas ett gemensamt handlande.
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Diskussion
Utifrån intervjuerna med de sju fritidspedagogerna framgår det att möjligheterna att arbeta 

med avkoppling i fritidshemmet på många sätt blir lidande på grund av bullriga miljöer, 

trånga lokaler och stora grupper. I stället för att skapa meningsfulla aktiviteter menar de att tid 

får läggas på att hantera de problem som uppstår i verksamheten. I och med detta anser jag att 

det lärande och den stimulans som förväntas av fritidshemmet enligt Skolverket (2007) 

påverkas negativt. Skantze (1989), Alerby (2004) och Davidsson (2008) menar att skolans 

utformning handlar om hur lärare och andra vuxna ser på barns lärande och att miljön 

påverkar hur barnen upplever sig själva både i nuet och i framtiden. Jag ställer mig frågande 

till vilka signaler fritidshemmets miljö sänder ut till barnen om avkopplande aktiviteter sker 

där det är trångt och bullrigt. 

Utifrån de sociokulturella aspekterna påverkas lärandet av miljön och av det sociala 

sammanhanget där lärandet sker (se s.18-19). De intervjuade fritidspedagogerna arbetar med 

att forma verksamheten så att de negativa effekterna av påverkansfaktorerna blir så små som 

möjligt och samtidigt som de gör detta så skapas nya situationer av lärande. Ett exempel är 

den situation med höga ljud i matsalen där barn och pedagoger tillsammans gjort gemensam 

sak för att förbättra miljön. Ett annat är där en av fritidspedagogerna planerat in att eleverna 

ska få träna på att varva ner genom att ha vila med lugn musik. I dessa olika aktiviteter med 

avkoppling finns lärande som både handlar om att skapa tillsammans lika väl som att lära 

känna sina egna individuella behov. 

Även om jag inte bör generalisera utifrån den kritik som Skolinspektionen (2010) gett de 77 

fritidshemmen i sin granskning vill jag ändå, med försiktighet, säga att många av bristerna 

som beskrivs där upprepas i fritidspedagogernas utsagor. Det handlar främst om vilka 

förutsättningar personalen har och vad som påverkar deras arbete. Jag anser att de hinder som 

fritidspedagogerna berättar om i vissa fall är i vägen för fritidshemmets potential att skapa 

avkoppling och återhämtning. De krävande förutsättningarna som fritidspedagogerna ställs 

inför dämpar deras ambitioner om att arbeta med lugn, kreativa stunder, samtal, interaktion 

och mångfacetterat lärande. Från intervjuerna med fritidspedagogerna upplever jag ändå att de 

på olika sätt klarar av att, trots stora hinder, erbjuda och samarbeta med barnen kring lugn och 

avkoppling. För att kunna uppfylla målen med verksamheten tror jag att de negativa 

påverkansfaktorerna inte får blir mer omfattande än vad de redan är. Om barngrupperna blir 

större, lokalerna trängre och ljudnivåerna högre kan det likt Skolinspektionen (2010) 
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beskriver öka stressen hos barnen så att de får svårt att koncentrera sig med exempelvis 

försämrat lärande som följd (Stressforskningsinstitutet 2013, Nilsson I: Tideström, 2012). Det 

kan även, som diskuteras ovan, påverka hur barnen upplever sig själva när miljön de lär i 

påverkas negativt. Skantze (1989) menar att miljön i skolan (och fritidshemmet) påverkar om 

barnen känner sig viktiga eller inte. Jag som blivande fritidspedagog vill verka för att ha 

engagerade barn på fritids och då tror även jag att vi behöver känna oss viktiga och 

välkomnade i våra lokaler. 

Efter genomfört examensarbete blir jag än mer övertygad om nödvändigheten i att 

fritidshemmet uppfyller sin funktion som en plats för återhämtning. Jag kommer att arbeta för 

att på min framtida arbetsplats ta hand om och utveckla de förutsättningar som finns. Slunga 

Järvholm (2013) talar om vikten av att få vara i avskildhet, Asp (2002) talar om att dröja, 

Alerby (2004) visar på vikten av en plats för stillhet och Sonnertag och Fritz (2007) lyfter 

vikten av att känna positiv energi oavsett återhämtande aktivitet. Detta är kunskaper jag tar 

med mig och jag hoppas att jag liksom de intervjuade fritidspedagogerna kan ha förmågan att 

i den dagliga verksamheten se barnen, uppmuntra till lek, skapa interaktion, hitta former för 

lugn och främja återhämtning på flera olika sätt trots de problem jag kommer att ställas inför. 

32



Vidare forskning
Det vore intressant att ta reda på hur barn definierar avkoppling samt studera om och hur barn 

uttrycker ett eventuellt behov av lugn och avkoppling i skola och fritidshem. Jag skulle även 

vilja ta reda på vilka delar av fritidshemmet och skolan som barn tar i besittning för att vara 

ifred och vad de gör där samt vilken betydelse det kan ha för verksamheten. 

I framtiden skulle jag vilja se en aktionsforskning i ett fritidshem som saknar utrymmen eller 

upplever bristfälliga möjligheter till avskildhet. Att förändra miljön och studera hur det 

pedagogiskt planerade och lugna utrymmet används samt eventuella effekter hos barn och 

personal.
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Bilagor
Bakgrundsfrågor:

• Antal år som yrkesverksam fritidspedagog?

• Antal vuxna på fritidshemsavdelningen?

• Antal barn på fritidshemsavdelningen?

Frågor som legat till grund för intervjuerna i studien:

• Vad är avkoppling i fritidshemmet för dig?

• Hur identifierar och hanterar du elevers eventuella behov av avkoppling och lugn och 
ro?

• Vilka förutsättningar finns det för att eleverna att dra sig undan en stund?

• Vilka hinder eller möjligheter finns det att arbeta med avkoppling och lugna platser i 
fritidshemmet?

• Hur påverkas du av fritidshemmets miljö?

• Hur påverkar ditt mående det du planerar och gör i fritidshemmet?

• Vad vore utopin för för fritidshemmet, gällande avkoppling och lugna platser?
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