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1. Inledning  
Språket är en stor del av människans vardag och det används som ett verktyg för att människor 

ska kunna förstå varandra. Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 

(2016) säger att alla som arbetar inom skolan ska stimulera och handleda elever med 

svårigheter samt ha en samverkan för att göra skolan till en god studiemiljö för utveckling och 

lärande. Eleverna ska även få möjligheter till att samtala, skriva och läsa för att utveckla de 

kommunikativa förmågorna såväl som tilltron till sin egen språkliga förmåga (Skolverket, 

2016). I Allmänna råd för fritidshem (2014) nämns också hur lärarna ska använda ett 

förhållningssätt som gynnar elevers kunskap- och språkutveckling, för att eleverna ska kunna 

förstå och bli förstådda. 

Ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever för att de ska kunna bearbeta information till 

kunskap samt förstå uppgifter och genomgångar inom de olika ämnena som finns i 

skolverksamheten (Skolverket, 2011). Eftersom fritidshemmen ska komplettera skolans arbete 

är det intressant för blivande fritidslärare att undersöka hur fritidslärare som arbetar i 

fritidsverksamheten idag ser på det språkutvecklande arbetet för elever med språksvårigheter. 

Eftersom skolverksamheten ska vara språkutvecklande för alla elever bör fritidshemmet 

utveckla detta arbete och gör anpassning för elever med språksvårigheter, speciellt läs och 

skrivsvårigheter.  

Genom att jag har haft 21 veckor verksamhetsförlagsutbildning i fyra olika fritidshem har jag 

skapat mig en uppfattning om hur ett språkutvecklande arbete kan se ut utifrån ett 

studentperspektiv. Därför har jag valt att undersöka det språkutvecklande arbetet utifrån ett 

lärarperspektiv. Denna studie visar därför fritidslärarnas förhållningsätt till det 

språkutvecklande arbetssättet och hur detta arbetssätt ser ut för elever med språksvårigheter. 

Denna studie riktar sig främst till fritidslärare men också till vårdnadshavare samt 

skolledningen. 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur fritidshemmens språkutvecklande arbete ser ut från ett 

lärarperspektiv med särskilt fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

2.1 Forskningsfrågor 

1. Hur resonerar fritidslärarna språkutvecklande arbete? 

2. Hur definierar fritidslärarna sin roll inom det språkutvecklande arbetet? 

2.2 Avgränsningar 

Studien är genomförd på verksamma fritidslärare som är arbetar i en svenska skola i Sverige. 

Studien undersöker fritidslärares ställningstagande till språkutvecklande arbetssätt på 

fritidshemmet.  

2.3 Begreppslista  

Med läs- och skrivsvårigheter avses de människor som har någon form av läs- och 

skrivsvårigheter, som exempelvis problem med rättstavning, avkodning och/eller läsförståelse 

(SPSM, 2016).  

Lärare i fritidshem är, enligt lärarförbundet (Andersson, 2017), personal som har hand om 

eleverna åldrarna 6-12 år på fritids före och efter skoldagens slut samt under lov och 

studiedagar. Dessa lärare är lärarlegitimerade och har behörighet i ett eller flera skolämnen 

enligt lärarlegitimationen (Skolverket 2011). I denna studie benämns de fritidslärare.  

Begreppet Språkförståelse inrymmer människors ordförråd, och att kunna dra rimliga slutsatser 

och att tolka sammanhang. 

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, 

självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också 

kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta (Skolverket, 2011). 
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3. Bakgrund 
Elever går till skolan för att lära sig nya saker och för att skapa förståelse om samhället, kroppen 

och livets cykler. För att varje elev ska kunna få kunskaper måste eleven kunna läsa, skriva och 

lyssna sig fram till förståelse. I den svenska skolan finns det en bristande kunskap i läs- och 

skrivförståelse enligt PISA-testerna åren 2000-2016 (Skolverket, 2016). Det ska vara upp till 

varje fritidshem att lära eleverna att kunna läsa, skriva och lyssna utöver den ordinarie 

skolundervisningen som sker i årkurserna förskoleklass till årkurs sex. Därför har fritidslärare 

även en lärarroll eftersom de ska stimulera språkutveckling som leder till att eleverna aktivt 

utvecklar sin förståelse i vardagliga verksamheten.  

I en film gjord av Göteborgs stadsbibliotek (2016) påstås att en elevs ordförråd kan öka med 

45000 ord på fem år genom att någon äldre person läser för eleven i tio minuter varje dag. 

Enligt filmen bör alla lärare ta tillvara läsning för att öka elevers ordförråd, som eleverna sedan 

kan använda i det livslånga lärandet. För att upphöja utvecklingsnivån i språkförståelsen inom 

skolan infördes ”läslov” istället för höstlov år 2016 något som nuvarande statsminister Stefan 

Löfven förespråkade. Det finns fler kampanjer som exempelvis bokmässan, 

bibliotekssatsningar, studiebesök av kända författare och kommersiella satsningar som till 

exempel Akademibokhandelns lässtafett som öppnar upp sinnet för barn lust till att försätta 

läsa. Lärarna i fritidshem och skola utbildas även i att utveckla läsutveckling genom ”läslyftet” 

för att utveckla sin kompetens om språkutvecklande arbetssätt.  

3.1 PISA 

I Sverige, liksom i övriga världen, utförs PISA-tester vart tredje år (Skolverket 2016). PISA-

testerna utförs på 15-åringar i områdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap och 

utifrån testet kan man avläsa hur Sveriges 15-årings kunskapsnivå ser ut jämfört med övriga 

världens resultat. Det som går att utläsa utifrån PISA testerna 2009 och 2012 har en kraftig 

försämring skett i område: matematik, läsförståelse och naturvetenskap (Skolverket, 2016). 

Denna försämring var grövst inom läsförståelsen där de lågpresterande eleverna tappar poäng 

och Sverige låg under genomsnittet. År 2016 skedde en förbättring i PISA resultatet som 

upphöjde skolan och fritidshemmet status efter år av låga resultat (Skolverket, 2016).  

I PISA testerna visas det att stöd behövs sättas in tidigt i utbildning för att alla elever med någon 

form av läs- och skrivsvårigheter ska ha möjlighet att klara alla skolans kunskapsmål. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Genom det sociokulturella perspektivet kan 

individerna uttrycka sig genom olika interaktioner som finns inom fritidshemmet och 

därigenom sker lärandet. Det vill säga alla som har någon form av språksvårighet kan utveckla 

sig sin språkförståelse genom att samspela med människor genom ett utbyte av kunskap och 

erfarenheter. Kunskapen har skapats genom skolan och fritids och övriga erfarenheter och 

därför bör ett socialt samspel införas i skolan och fritidshemmet, för barn kan lära andra barn 

sådant som kan leda till entreprenöriellt lärande. Eftersom Skolverket har fått i uppdrag av 

regeringen att stimulera och implementera arbete kring det entreprenöriella lärandet redan i 

förskolan kan användningen av det sociokulturella framhäva detta lärande i undervisningen 

Detta med entreprenörskap har även betydelse utanför skolan och fritidshemmens väggar för 

att forma ett livslångt lärande (Skolverket, 2011).  

Det sociokulturella perspektivet beskrivs enligt Säljö (2000) som att lärandet sker i samspel 

mellan individerna, där interaktionen mellan individer gör att lärandet möjliggör att elever får 

uttrycka sig fritt. Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Begreppet förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskapen som människor 

använder för att förstå omvärlden utifrån sin egen uppfattning och tolkning (Säljö 2005). 

Redskapen är viktig faktor i medieringen som gör att redskap blir till en nyckel för människans 

lärande (Säljö, 2000). Redskapen som nämns i Säljö (2005) är både intellektuella (språkliga) 

och materiella (artefakter). Det finns ett tredje redskap och det är redskapens redskap, det vill 

säga språket. (Säljö, 2005). De materiella redskapen är fysiska saker som finns i vår vardag, 

både nyproducerade samt gammalt. Medan de intellektuella är språkliga, det försöker säga oss 

något. Det materiella och det intellektuella brukar samarbeta som i t.ex. när du ska minnas 

något kan du knyta en knut., där knuten är det fysiska redskapet medan det du kan minnas blir 

det språkliga som vill säga något.  

Studien handlar om det språkutvecklande arbetssättet utifrån ett lärandeperspektiv som 

beskriver hur deras arbete ser ut samt hur deras sociala samspel och användandet av redskapen 

ser ut för att kunna främja fritidshemselevernas språkutveckling. 

4.1 Närmsta utvecklingszonen 

Den närmaste utvecklingszonen är en zon där lärandet kan genomföras med någon annans hjälp 

och stötting. För att kunna nå denna zon som ligger strax utanför ens egen förmåga behövs en 
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lärare eller annan persons stimulans och stöttning När kunskapen inom zonen är nådd förflyttas 

man härifrån till nästa steg (Säljö, 2005).  

Det som kommer vara en brist med teorin är att den har som utgångpunkt och är skriven att allt 

lärande sker genom det sociala sampel och utesluter andra scenarier där lärandet sker. Det gör 

att teorin kan användas i studier och undersökningar där det sociala samspelet syns tydligt 

utifrån studien syfte och forskningsfrågor. Eftersom det språkutvecklande arbetet är ett arbete 

där det sker ett eller flera sociala samspel mellan två parter och i detta fall mellan elev och elev 

och lärare och elev.   
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5. Tidigare forskning 

5.1 Läroplanens historik  

Genom att se hur läroplanens historia med fokus på språkets och språkutvecklingens mål och 

riktlinjer från Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) dagens Lgr 11 (2016) som visar på hur målen 

för språkutvecklingen har förändrats i historiskt perspektiv. Genom att visa hur förändringen 

har sett ut rent historiskt tyder på hur viktig lärarnas uppgift är att använda sig av ett 

språkutvecklande arbete i sin fritidsverksamhet som främjar alla elevers språkutveckling, även 

för de eleverna med språksvårigheter. Nedan redovisas hur läroplaner för grundskolan mellan 

åren 1969 – 2016 beskriver språk och språkutveckling.  

Enligt Läroplanen för grundskolan Lgr69 (1969) ska undervisningen både under skoltid och 

fritidshemstid vara språkfrämjande för att eleverna ska kunna skapa kunskap kring sig egna 

prestation och förmåga i sitt lärande och därmed hittat sin utgångspunkt vart eleven befinner 

sig nu. Detta görs dock inte helt på egen hand utan lärarna ger eleven stöd i deras 

språkutveckling.  

I Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) beskrivs att eleverna redan innan de börjar skolan har ett 

stort ordförråd som utgör en grund för allt lärande. Detta ordförråd har eleverna skapat genom 

sociala samspel med andra, som exempelvis att de hört andra personer yttra ord i olika 

sammanhang och tagit till sig det samt härmat personer i sin omgivning. Det står även i Lgr69 

om hur diagnostiserande material kan hjälpa varje individ i deras språkutveckling. Under denna 

tid utfördes det undersökningar i skolor där undersökningar visa på att elevers språkliga 

förmågor inom läs- och skrivkunskaper var låga. Detta resulterade i att skolan fick införa mer 

individualiserad undervisning av läs- och skrivinlärning för att höja läs och skrivkunskaperna. 

Senare under denna läroplans tid började den likvärdiga utbildningen skrivas fram och vinna 

kraft i undervisningen.  

Läroplanen - mål och riktlinjer för grundskolan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1985) har som 

huvudmål att alla elever ska få en likvärdig utbildning samt att stödja elevers utveckling, något 

som dagens skolor och fritidshemmen arbetar mot även idag. I Lgr80 (1985) är fokusområdet 

kring de estetiska ämnena såsom drama och bild. I ämnena drama och elever får utveckla sitt 

språk genom ickeverbal kommunikation, något som gynnar elever språkutveckling. Detta sker 

genom att eleverna får sättas in i ett socialt sammanhang där de får möjlighet att kommunicera 

med andra elever och arbeta abstrakt, verbalt samt i skrift Exempel på abstrakt kommunaktion 
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är att måla bilder som är icke-föreställare för att beskriva hur eleven känner just nu och den 

verbala kommunikationen övas genom att starta diskussion och då eleven får dela med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser in i diskussionen samt den skriftliga kommunikationen där 

elever kan få lära sig att skriva ner känslor och upplevelser och kunna uttrycka sig i skrift. 

Senare skrivs det i läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1985) att de elever som har ett annat 

modersmål och att deras språkutveckling bör sättas i första rummet samt att de insatser som är 

insatta på dessa elever är välplanerade för att få bästa resultat. 

Jämfört med tidigare läroplaner är utgångspunkten i Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket, 2006) att skolan ska 

främja elevers språkliga förmåga samt deras kunskapsutveckling. Målen som sätts upp för 

grundskolan är att eleverna ska kunna uttrycka sig i tal och skrift. I Lpo94 (Skolverket, 2006) 

nämns det tydligare vad varje elev ska uppnå i grundskolan samt hur lärarna skall göra i deras 

yrkesroll. I Lpo94 (Skolverket, 2006) beskrivs språket som en källa för identitetsskapande hos 

eleverna. Genom språket ska eleverna kunna identifiera sig och kunna uttrycka sina åsikter och 

idéer på ett sätt som gör att de förstår och blir förstådda. 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr11 (2016) har språkets 

målkriterier breddats i större utsträckning än i tidigare läroplaner. Eleverna ska få lära sig att 

använda språket för att kunna uttrycka sina känslor, upplevelser samt kunna återberätta om 

saker de hört, sätt eller läst. I Lgr 11 (Skolverket, 2016) anger att lärarna ska stödja eleverna i 

sin språkutveckling för att elever ska kunna utveckla sina språkliga uttrycksformer/sätt, 

företeelser, strukturer och strategier. 

Utifrån läroplanshistorik syns det tydligt att språket har fått en större betydelse i skolan och 

fritidshemmet område Detta genom att i Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) omtalas språket som 

en känsla för att hitta sin identitet och att språket även utgör grunden för allt lärande. Sedan 

utvecklas detta i Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1985) till att utbildningen blir likvärdig för alla 

elever att språket vävs och förstärks genom de estetiska ämnena drama och bild. Lgr94 

(Skolverket, 1994) börjar målkriterier sättas upp för att alla elever måste utveckla 

språkförståelsen samt för att eleverna ska kunna uttrycka sig både emotionellt och verbalt. I 

Lgr11 däremot har målkriterierna fått en större utsträckning både inom skolans alla ämnen men 

även in på fritidshemmets område där de också har riktlinjer att utgå ifrån i deras undervisning.  
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5.2 Historia tidigare forskning 

I historiken kring språkutveckling och språksvårigheter har allt sin början i 1800-talet 

(Nettelbladt, 2007), vilket beskrivs nedan.  

Under 1800-talet började det ske en samhällsförändring genom industrialiseringen och 

urbaniseringen som påverkade skolans roll i samhället. På grund av denna förändring utfördes 

förvärvsarbetet i högre grad utanför hemmet vilket gav skolan en fostransroll som inte hade 

funnits tidigare (Nettelbladt, 2007). Svenskämnet under 1800-talets början hette språkämne. 

Inom detta ämne infattades delar såsom högläsning och rättstavning (Nilsson & Thavenius, 

1976). På tidigt 1800-tal började modersmålsundervisning framträda både i folkskolan och på 

läroverket. Modersmålsundervisning fick dock ett avbrott under 1890-talet och ersattes med 

litteraturläsning och litteraturhistoria. Dessa användes först i läroverket och sedan i folkskolan 

på de språkliga ämnesdelarnas bekostnad. (Nilsson & Thavenius, 1976) 

Bruner (1983) nämner i sin avhandling att språkliga interaktioner är avgörande för barns 

språkutveckling. Bruner visar på att det är lärarnas uppgift att dela in elever i olika interaktioner 

som finns i skolan. Ett exempel är att två elever kommunicerar om något ämne. I dessa 

interaktioner finns det olika roller som eleverna blir tilldelade och att de roller som eleverna 

intar har stor betydelse för barns språkutveckling. Avhandlingen klargör att lärarnas agerande 

och förhållningsätt har betydelse för elevers språkutveckling i skola och fritidshem. 

Lidberg (1990) poängterar att allt läs- och skrivlärande sker i funktionella och meningsfulla 

vardagssammanhang. Lidberg skriver även att elever lär sig mer om skriftspråkets 

användningsområde genom att kommunicera med andra elever, lärare eller övriga personer. 

Eftersom lärare ska stödja elever i sin språk- och kunskapsutveckling har de en stor uppgift att 

leda eleverna till nya upptäckter och genom kommunikationen med andra ökar elevernas 

medvetenhet i skriftspråket. Enligt Lidberg skapas det en skriftspråklig medvetenhet hos 

eleverna om ovanstående utförs. 

Bengts (2004) nämner att fritidshemmet är en fristad för dyslektiker. Detta grundar Bengts på 

att fritidshemmet anses som en ”kravlös” plats där du som elev kan skriva fel, gör det du vill 

och ingen bedömer dig utifrån din prestation utan här rör du dig ”fritt” efter dina behov och 

intressen. Bengts menar också att fritidshemmets material utgår från att utveckla elevers 

förmågor, speciellt läs- och skrivförmågan då det finns tillgång till spel och böcker både 

elektroniskt och traditionellt. 
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Kohler (2016) undersökte första- och andraklasslärarens kunskaper om muntlig 

språkutveckling för elever med muntlig språkfördröjning. I sin studie använder Kohler en 

Respons To Intervention modell (RTI) som kräver att lärarna har en fördjupad kunskap i 

muntlig språkutveckling för att kunna identifiera språkbrister som kan påverka läskunnigheten 

hos elever. RTI-modellen är ett mångsidigt tillvägagångssätt vid tidig identifiering av elever 

med lärande och beteendebehov. Forskningsstudien visar att klassrumslärarna behöver 

utveckla ett samarbete med talpedagog för att gynna uppgifter och bedömningar för eleverna 

med muntlig språkfördröjning. Eftersom när talpedagog och lärare gjorde bedömningar 

gemensamt upplevde eleverna att de fick en rättvis bedömning utifrån deras prestation och 

förmåga. Detta genom att efter bedömningarna haft individuella samtal med varje elev. 

Hajer (2016) beskriver att genom att använda ett språkutvecklande arbetssätt främjar man 

lärande. Hajer (2016) uppger att det språket är en stor nyckel i undervisningen för både lärare 

och elever. Eftersom eleverna får genom undervisningen samtal, diskutera och analysera fakta, 

uppgifter och information som ges av lärare. Hajer (2016) beskriver även att det finns ett 

vardagsspråk, skolspråk och ett ämnesspråk inom skolan. Genom skolspråket och 

ämnesspråket utvecklar eleverna sin språkfärdighet för att kunna förstå ord och begrepp som 

finns i läromedlen, samt hur orden och begreppen används i de olika ämnena såsom matematik, 

svenska, slöjd, bild mm. Skolspråket används för att eleverna ska kunna resonera, tolka och 

förklara varför det finns begrepp och ord inom det specifika ämnet men även hur begreppen 

hänger ihop med varandra för att eleverna ska förståelse kring det de läser om. Det framkommer 

även av Hajer (2016) att genom att arbeta språkutvecklande måste varje lärare planera 

undervisningen i så mån att den blir språkinriktad. Ett exempel som Hajer lägger fram är i en 

biologilektion där hen skriver att en lärare vill ska förståelse kring djurriket och ger elever en 

möjlighet att skapa sig en förkunskap genom satt resonera kring likheten mellan olika djur, 

som läraren har tagit fram i bildform, där eleverna får resonera och förklara varför de har pratat 

ihop vissa djur med en förklaring av deras resonemang. Hajer (2016) skriver om det 

sociokulturella perspektivet och ur det perspektivet kan man behöva möta språket genom att 

elever  deltar i aktiviteter som präglar skolämnena i skolan. Därefter kan elever internalisera 

språket och använda det som sitt eget tankeredskap. Att man inte lär sig i tystnad genom att 

läsa och lyssna, för att sedan kunna visa sin framgång genom att tala och skriva. Det är tvärtom 

att genom att vara aktivt och använda språket i tal och skrift skapas språkförståelse.  

5.3 Sammanfattning 
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I Bruner (1983) skrivs det om att interaktionerna inom skolan har en avgörande roll för elevers 

fortsatta språkutveckling. I interaktionerna kan de uppstå funktionella och vardagliga 

sammanhang som Lidberg (1990) nämner, sker läs-och skriv inlärningen i sammanhangen. 

Eftersom lärande sker i sammanhangen anses fritidshemmet som en ”kravlös” läroplattform 

för elever med dyslexi (Bengts, 2004). På senare tid har det kommit en modell som kunnat 

identifiera språkbrister hos eleverna, dock krävs det en fördjupad förståelse för lärarna för att 

kunna genomföra modellen (Kohler, 2016). Eftersom studien har lärarperspektiv finns det 

mycket inom verksamheten som fritidslärarna kan ta vara på som t.ex. interaktionerna och att 

elever lär sig genom de sociala sammanhangen, något som eleverna står inför både inom skol- 

och fritidsverksamhet dagligen. Utifrån undersökningen framkommer eventuell hur 

fritidslärarna beskriver nuläget i fritidshemmen och hur mycket de tar vara på det som redan 

existerar i fritidsverksamheten som är språkutvecklande.  

Forskning som har redovisats tar upp språkutveckling och det språkutvecklande arbetssättet 

men det räcker inte till i dagens Sverige. Forskningen beskriver inte hur elever i Sverige får det 

stöd de behöver för att kunna utveckla sitt språk i både läs och skrift. Därför har valt att 

undersöka hur fritidslärarna definierar och resonerar kring det språkutvecklande arbetssättet 

både av egen erfarenhet men även hur deras fritidsverksamhet ser ut för att börja någonstans 

utöver det som redan är befintligt. 
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6. Metod 

6.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform av allmän karaktär (Bryman 2011). Med detta 

menas att frågorna som ställs under intervjuerna är planerade och genomtänkta för att kunna 

besvara forskningsfrågorna i studien. I de planerade frågorna kan spontanitet uppstå i form av 

uppföljningsfrågor till intervjupersonen. Enligt Alvardsson (2011) ska man vara neutral när 

man använder sig av intervjuer i undersökningar, eftersom intervjuaren har lätt att påverka 

deltagarnas svar genom att föra in sina egna åsikter eller kommentarer. För att intervjuerna ska 

bli trovärdiga och användbara för studien behövs det att intervjuaren accepterar deltagarens 

uttalanden och åsikter i de frågor som ställs. Inför intervjuer ska intervjuaren gå igenom de fyra 

forskningsetiska kraven tillsammans med deltagarna. Deltagarna ska känna en säkerhet och 

trygghet i allt kring intervjun och att hen vet hur informationen används, var informationen 

publiceras, samt hur det presenteras i studien. Detta presenteras närmare under 6. 3 

Genomförande. I nedanstående tabell presenteras deltagarna i studien.   

  Kön Fritids Tid 

Intervjuperson 1 Kvinna Innerstad 12.03 

Intervjuperson 2 Kvinna Innerstad 15.08 

Intervjuperson 3 Kvinna Innerstad 12.36 

Intervjuperson 4 Man Innerstad 11.06 

Intervjuperson 5 Kvinna Landsbygd 13.58 

Intervjuperson 6 Kvinna Landsbygd 14.26 

Intervjuperson 7 Man Landsbygd 08.02 

Intervjuperson 8 Kvinna Landsbygd 11.58 

  



12 

 

Figur: En översikt av fritidslärarna i studien. 

6.2 Tematisk analys 

I en tematisk analysmetod identifieras och analyseras mönster eller teman i empiriskt material 

(Bryman, 2011). Denna studies empiriska material utgörs av de semistrukturerade intervjuerna. 

Från transkriberingarna av dessa kan analyser göras för att upptäcka återkommande motiv som 

kan utgöra en form av sammanfattningar utav intervjupersonernas yttranden. 

Sammanfattningarna kategoriseras sedan för att teman ska kunna urskiljas utifrån 

kategoriseringarna. (Ahrne & Svensson, 2015). 

6.3 Genomförande 

Denna studie hade sin början i en forskningsdesign som var utformad för att undersöka hur 

fritidshemmets språkutvecklande arbete ser ut för elever med dyslexi utifrån ett lärarperspektiv. 

Ämnet godkändes men inriktningen ändrades från dyslexi till språksvårigheter oavsett diagnos 

eftersom språkutvecklande arbetssätt berör alla elever, för att fritidshemmet inte explicit 

arbetar med specialpedagogik. Utöver detta ändrades designen inte utan studien utgår från 

ämnet ovan med två forskningsfrågor. 

Vid litteratursökningen av material till studien användes databaserna ERIC och Artikelsök samt 

högskolebiblioteket. Sökorden i ERIC och Artikelsök är språkutveckling, språksvårigheter, 

läs- och skrivsvårigheter samt språkutvecklande arbetssätt. I högskolebibliotekets databas 

söktes dessutom på ämnet svenska samt metoderna tematiska analys och sociokulturellt 

perspektiv. 

I studien deltog åtta fritidslärare från två olika fritidshem. Det ena fritidshemmet låg centralt 

och det andra fritidshemmet låg på landsbygden. Till båda fritidshemmen hade jag en personlig 

koppling plus att jag gjorde min verksamhetförlagdutbildning på det centrala fritidshemmet. 

Vid kontakt med fritidshemmen vände jag mig till fritidsläraren som jag hade relation till för 

att i förtroende förmedla detta vidare till sina kollegor, för att sedan diskutera om det var av 

intresse. När alla tillståndsblanketter var påskrivna från deltagarna som hade intresse av att 

delta i studien var det tillfälle att boka in tider för intervju. Intervjuerna utfördes under vecka 

16 och 17. Inför intervjuerna var jag förberedd med tre grundfrågor (se bilaga 2). De tre 

grundfrågorna var konstruerade för att följdfrågor kunde ställas med grund från fritidslärarnas 

svar och åsikter. 
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Vid intervjutillfällena mötte jag deltagarna i det rum där en soffa fanns med två bord där vi 

skulle vara och gick igenom de fyra huvudkraven: informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Genom att upprepa kraven innan intervjuerna, 

gjordes det tydligare och underlättade för deltagarna att få ställa frågor och ha funderingar kring 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes sedan genom att jag tog en och en in till ett rum där 

det var lugnt och tyst och där ingen utifrån varken kunde höra eller störa för att fritidsläraren 

skulle känna en trygghet att prata fritt kring de frågor som ställdes. I intervjuerna användes en 

mobiltelefon för att spela in allt som sades under intervjutiden och intervjuerna var mellan 8- 

17 minuter långa beroende på hur deltagarna svarade på frågorna. När alla intervjuerna var 

klara började transkriberingsprocessen av varje intervju. 

6.4 Urval  

I denna studie är fokusområdet att få en övergripande bild av hur fritidslärarna ser 

fritidshemmets språkutvecklande arbete samt hur det ser ut för elever med språksvårigheter i 

fritidshemsaktivitet. I studien kommer åtta till åtta fritidslärare och pedagoger delta från två 

olika fritidshem. De fritidshem som deltar i studien har jag en relation till sedan tidigare genom 

VFU och vänkretsar. Från varje fritidshem intervjuas fyra fritidslärare som har ansvar för elever 

i åldrarna 8 – 12 på sina fritidshem. 

6.5 Bearbetning av material och tillvägagångsätt vid analys 

Efter att alla åtta intervjuer från fritidslärarna genomförts på de två olika fritidshemmen gjordes 

en transkribering av intervjuerna. Efter transkriberingen började jag analysera 

intervjutranskriberingarna för att kunna utskilja eventuella teman utifrån studiens syfte. 

Analyseringen gjordes genom att alla transkriberingar lästes genom noggrant och markerades 

grönt där jag som forskare ansåg att relativ information gavs som kunde kopplas samman med 

mina forskningsfrågor. Det markerades även blått på områden som är återkommande i sina i 

intervjusvaren. Efter analysen kunde fyra teman utskiljas.  

6.6 Trovärdighet och validitet 

När man använder intervjuer som undersökningsmetod är det viktigt att försöka sträva efter att 

uppnå en hög tillförlitlighet, som att uppnå en hög trovärdighet och validitet. Validitet avser att 

jag mäter det som är relevant i undersökningen. För att uppnå en valid undersökning med 

välgrundade resultat är det viktigt att jag som forskare kritiskt analysera, kontrollera, ifrågasätta 

och teoretiskt tolka sina resultat kontinuerligt (Thomsson, 2002). 
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Att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod i min studie utgör jag en personlig 

beskrivning av fritidsläraranas syn på språkutvecklande arbetet som råder i deras 

fritidsverksamhet. Utifrån mina intervjuer kan jag som forskare aldrig veta om informationen 

som gavs i intervjuerna gav hela bilden av fritidslärarnas syn på det språkutvecklande arbetet. 

Det fanns också en risk att intervjuaren la in sina egna tolkningar och värderingar i svaren, som 

kan göra att intervjuaren vägled/påverkade deltagarens svar (Johansson & Svedner, 1996). 
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7. Resultat & Analys 
Teman som kunde urskiljas utifrån intervjuerna var sätta ord på, kombination mellan två saker, 

medvetenhet och språkanvändning. Nedan följer en redogörelse för dessa kategorier. 

7.1 Sätta ord på 

I intervjuerna återkom frasen sätta ord på och med detta menar fritidslärare att elever ska kunna 

beskriva sin verksamhet genom att berätta vad de känner och upplever. Det fritidspedagogerna 

menar är också att eleverna ska kunna sätta ord på sin omgivning och i de aktiviteter de vill 

utföra. Det gäller inte enbart fysiska saker eleverna ska kunna sätta ord på, utan även känslor, 

uttryck och att kunna återberätta händelser. Intervjuperson 4 menar att genom att elever får 

stöd i utvecklingen av uttryck och känslor bidrar det till att eleven förstår andra i sin omgivning 

samt att de blir förstådda själva. Det är något som intervjuperson 4 förklarar senare i intervjun 

att de försöker utveckla elevers språkförståelse i den mån att elever kan kommunicera med 

övriga elever samt att eleven kan göra sig förstådda för andra elever.  

Hur definierar du som fritidspedagog ett språkutvecklande arbetssätt 

Intervjuperson 1: Att barn ska kunna sätta ord på känslor, är också ett språkutvecklande 

arbetssätt där dem får möjlighet att återberätta, det är de jag har upplevt och det tycker jag 

också är jätteviktigt. 

Det fritidsläraren beskriver i ovan är att hur viktigt lärarnas uppgift är i det språkutvecklande 

arbetssättet att lära eleverna att kunna sätta ord på känslor och upplevelser de har varit med om 

i deras vardag. Vidare berättar en annan fritidslärare: 

Har ni ett språkutvecklande arbetssätt på ert fritidshem?  

Intervjuperson 6: Att barnen ska kunna sätt ord på vad han, hon eller hen känner och tycker. 

Detta ska man arbeta med för att eleven ska få tid att uttrycka sig och de ska lära sig genom 

att lyssna på varandra så att man får lugn och ro att uttrycka sig färdigt. Det är något vi vuxna 

får tänka på också att vi måste jobba med att lyssna klart på barnen när det pratar. För de 

elever som har svårt med att uttrycka i vår verksamhet gör vi så att vi sätter oss med eleven 

och låter den uttrycka sig på sitt och så får det ta den tid det tar. 

Här berättar fritidsläraren att det sker brister i deras yrkesroll genom att fritidslärarna behöver 

lyssna mer på eleverna för att elever ska kunna få tid till att uttrycka sig i sin verksamhet. Det 

tar tid för elever att uttrycka sig och speciellt eftersom eleverna har ännu inte ett fullt utvecklat 

språk samt att det är svårt att hitta orden ibland. För de elever som har någon form av svårighet 

beskriver fritidslärare att de avsätter tid för eleven för att de ska kunna få lära sig att uttrycka 

sig på sitt sätt och lär sig genom denna handling. 

Hur definierar du som fritidspedagog ett språkutvecklande arbetssätt? 
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Intervjuperson 2: Eleverna ska kunna känna en trygghet i sig själva där de kan känna at 

jag kan uttrycka det jag känner med ord. Det är också tryggheten i sig som utgör grunden 

för allt lärande och om man är i en otryggmiljö lär man sig ingenting enligt in 

uppfattning.  

Här beskriver intervjuperson 2 att på deras fritidshem är tryggheten ett stort fokusområde, för 

om eleverna känner trygghet hos sig själva kan det öppna upp att eleven kan uttrycka sig fritt 

om det den tycker, känner och gillar. Miljön som intervjupersonen att den har en avgörande 

roll för om ett lärande kan ske eller inte är något som denna intervjuperson påstår.  

Har ni ett språkutvecklande arbetssätt på ert fritidshem? 

Intervjuperson 7: Ja vi har ett språkutvecklingsarbete som utgår från språkets olika 

uppbyggnadsdelar. De delar vi fokuserar oss på är delarna ord, mening, text som gör att 

eleverna i slutändan kan skriva hela texter och då få de kan uttrycka sig skriftligt och verbalt. 

Detta arbete håller vi på med hela tiden då vi anser att det är något alla våra elever bör träna 

sig i att kunna skriva vad de vill och bilda texter, böcker, berättelser som om deras tankar, 

erfarenheter och upplevelser.  

Här beskrivs att deras arbete med språkets delar och hur elever från bara ord kan bygga texter 

som baseras på egna erfarenheter, intressen och upplevelser. Svaren som fritidspedagogerna 

gav var enhetliga då alla åtta fritidslärare höll sig inom samma område när de definierade 

språkutvecklande arbete utifrån deras tankar och synsätt. Fritidslärarna diskuterar i intervjuer 

om möjligheterna att eleverna ska kunna få sätta ord på sina uttryck och berätta hur de känner 

för både sina kompisar, lärare men även för verksamheten. 

7.1.2 Analys 

Det fritidslärarna resonerar kring i det språkutvecklande arbetssättet är att detta arbetssätt ska 

främja elevers möjligheter att kunna sätta ord på sina känslor för att sedan kunna återberätta 

både upplevelser och uttryck utifrån fritidsverksamheten. Resultatet visade att fritidslärarna har 

en grundsyn i det språkutvecklande arbetssättet som grundar sig i styrdokumentens (2014, 

2016) olika delar. Denna grundsyn som fritidslärare besatt är att eleverna ska sättas i första 

rummet och att all verksamhetsplanering ska utgå från eleverna intressen och behov. I arbetet 

med språkutveckling ska fritidslärarna se över sin elevgrupp, för att veta var de befinner sig i 

idag och vart de vill vi nå inom gruppen. Genom att veta var eleverna i gruppen står i den 

individuella språkutveckling ska anpassningar ske som är väl utformad för att lyfta alla elevers 

språkutvecklingsnivå i rätt riktning. Att stöttning är nödvändigt i fritidsverksamheten och det 

är vad Säljö (2005) menar på med, att lärandet kan genomföras genom stöd och hjälp från andra 

person.  
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Det med att arbete med språkets olika delar som ord, mening, text är vad alla fritidslärare 

behöver arbeta med dagligen. Detta eftersom elever ser och hör och upplever saker i sin 

omgivning varje dag bör elever dela med sig och kunna uttrycka vad de upplevt genom både 

verbal kommunikation samt att kunna skriva ner händelsen och upplevelsen och för att gör 

detta bör elever kunna hur det är uppbyggt från ord till full text. Koppling mellan bild och ord 

som lärarna framför öppnar upp möjligheter för att elever ska få uttryck det de vill uppnå med 

fritidshemmet och hur de upplever fritidshemmet. I Lgr 11 (2011) nämns orden känsla, 

upplevelser, uttryck och språk och utifrån dessa ord ska fritidshemmet och fritidslärarna arbeta 

aktivt med att främja elevers språk – och kunskapsutveckling. Fritidslärarna nämner att eleven 

ska använda språket för att uttrycka sin egen syn på sin språkliga- och kunskapsutveckling och 

förmåga för att själva kunna utvecklas som individer. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

(Skolverket, 2011, s.9) 

Bruner (1983) hävdar i sin avhandling att interaktionerna har stort inverkan på 

språkutvecklingen och genom att främja interaktionsarbete i fritidshemmet ger man elever en 

ökad förståelse för språket genom att öka deras kunskap om språkbruket. Detta görs för att 

språket har en avgörande roll i elevernas fortsatta utveckling både i skola och fritidshem.  Detta 

fenomen är vad det sociokulturella perspektivet syftar på att lärande kan uppstå i 

interaktionerna mellan eleverna. 

Det som saknas i verksamheten är att det inte finns någon plan på hur arbete på fritidshemmet 

ska vara uppbyggt och kopplat till målen utan det är upp till varje fritidshem om det ska arbeta 

språkutvecklande eller inte, för alla elever i Sverige ska ha en likvärdig utbildning vilket gäller 

både i skolan och i fritidshemmet.  

I skolan och fritidshemmet måste varje elev kunna känna studiero i sin skolmiljö och i sitt 

skolarbete för att den ska kunna bearbeta information till kunskap. Den kunskap som eleven 

bildar ska ge uttryck i eleven utveckling samt att eleverna kan uttrycka sig om sin undervisning 

i skolan och fritidshemmet för att undervisningen ska utvärderas efter elever uttryck och 

upplevelser. Lärarna i skolan ska göra eleverna medvetna om att eleverna kan fritt uttrycka sig 

om hur de upplever, känner eller tycker om saker i undervisningen, i skolan för att de ska kunna 

känna sig integrerade. Att uppleva trygghet i skolan gör att eleverna också skapar en trygghet 

och en tilltro till sig själva. Trygghet är något alla lärare ska sträva efter ska finnas hos varje 
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elev för att de ska kunna utveckla ett livslångt lärande något som också Hajer (2016) 

understryker.  

7.2 Kombinationen mellan två saker  

Det som framkommer i intervjuerna är vikten av kombinationen mellan ord och bild samt 

mellan det talade språket och skapande.  Fritidslärarna resonerar kring denna typ av 

kombination och hur fritidshemmet kombinerar två saker för att gynna elevernas utveckling 

både språkligt och kunskapsmässigt. Det fritidslärarna påstod var att eleverna ska kunna öka 

sin språkliga förmåga genom att kombinera bild och ord i ett sammanhang, till exempel genom 

spel. Genom att kombinera det talade språket med det abstrakta språket (icke föreställande 

bilder) får elever pröva fler uttrycksätt än det verbala och genom denna metod får eleverna 

ökad förståelse för vilka uttrycksätt som existerar. Två av fritidslärarna arbetar aktivt med att 

kombinera ord och bild i sin fritidshemsmiljö. 

Har ni ett språkutvecklande arbete på ert fritidshem?  

Intervjuperson 3: Vi har haft olika projekt kring språket och sen så tänker vi mycket på att 

alla lådor vi har på fritids har vi skrivit vad de innehåller med bild och text. Det underlättar 

för många barn och just det här med läsningen är bra för då kombinerar barnen ögon med 

hjärna och det gör mycket för språkutvecklingen för då se barn hur något skrivs. 

Fritidslärarna uppger att användande av kombinationer som dessa bidrar till en 

fritidsverksamhet som belyser det språkutvecklande arbetet och gör det synligt för 

vårdnadshavare, elever och även annan personal. Fritidslärarna beskriver dessutom två olika 

kombinationer i det språkutvecklande arbetssättet. De kombinationer som landsbygdens 

fritidshem beskriver sker mellan lärare och elev och hur den kombinationen fungerar i 

fritidshemsverksamheten, medan det det centralt belägna fritidshemmet beskriver är 

kombinationen mellan ord och bild samt kombinationen mellan det talade och skapande 

språket.  

Intervjuperson 2: Jag tänker just med uttrycka sig inte genom bara det talade språket utan 

även genom skapande och andra uttrycksätt och det försöker man också erbjuda eleverna. 

Intervjuperson 2 säger senare i intervjun att de i deras språkutvecklande arbete försöker att 

erbjuda olika typer att uttrycksformer såsom verbalt, skriftligt, talande, abstrakt och kroppsligt. 

Detta sker för att om eleverna skapar kunskap kring de olika uttrycksformerna kan de sedan 

använda dessa vid olika vardagssituationer som de ställs inför. 
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7.2.1 Analys  

I resultatet framgår det att fritidslärarna stödjer och främjar elevers språkutveckling genom att 

arbeta utifrån kombinationerna ord och bild samt det talande- och skapande språket i sin 

vardagliga verksamhet. Användningsområdet för dessa kombinationer är inom allt som har 

med fritidshem att gör som lek, spel, målning, skapande, utflykter och uteaktiviteter. Genom 

att använda sig av kombinationerna får eleverna en tydligare bild på uppgifter, material samt 

beskrivningar. Den kunskap som bildas genom att kombinationerna inför kontinuerligt 

fritidshemsarbetet bär eleverna med sig in i skolverksamheten och då stärks samarbetet mellan 

skola och fritidshem ytterligare.  

En av fritidslärarna beskrev att de märkte upp alla lådor på deras fritidshem för att visa på 

stavning på sakerna i lådorna. Detta öppnar upp en möjlighet hos eleverna att själva kunna ska 

kunna läsa sig fram till vad de vill hitta på. Lidberg (1990) beskriver att eleverna lär sig genom 

meningsfulla och funktionella vardagssammanhang och att leken är ett tydligt exempel. I och 

med att elever lär sig genom sker det en kontinuerlig utveckling hos elever. När det kommer 

till kombinationen mellan det talande språket och skapande står det i Lgr 11 (2011) att elever 

ska få möjligheten att pröva olika uttrycksformer för att uppleva känslor och stämningar och 

det i sin tur bidrar till utveckling i elevernas språkliga uttrycksförmåga. Som den andra 

fritidsläraren påpekade erbjöd de eleverna på deras fritidshem att pröva på olika uttrycksformer 

för att både veta på vilka sätt man kan uttrycka sig samt att ha kunskapen kring det skapar en 

trygghet för de elever som har svårigheter inom språket och då de har chans att använda en 

annan uttrycksform än den verbala. 

7.3 Medvetenhet 

I transkriberingsmaterialet syns det tydligt att medvetenhet är en viktig aspekt för fritidslärarna 

när det kommer till språkutvecklande arbetssätt, både från deras synvinkel samt hur 

verksamheten arbetar med språkutvecklingen för elever med språksvårigheter. Fritidslärarna 

anser att eleverna lär sig mer om de är medvetna om när och hur de lär sig. En av fritidslärarna 

från landsbygden beskriver att undervisningen på fritidshemmet sker genom aktiviteter och 

uppgifter där elever får öva sig i sin språkutveckling. När fritidslärarna beskriver deras 

språkutvecklings arbete för elever med språksvårigheter framkom det är bra 

undervisningsmaterial som finns i fritidshemmet spel och ljudböcker. 

Intervjuperson 5: Jag tänker spel är en del av fritidsverksamheten som är ganska viktig som 

ofta många som inte är fritidspedagog viftar bort lite lätt… både när det gäller språk, 
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språkutveckling och matematik. Jag tänker ett spel som Vildkatten där det är massor av 

bilder och där ska du hitta bilden och öva dig genom att säga vad bilden föreställer. 

Fritidshemmen har ingen koppling till varandra men däremot är de inne på exakt samma ämne, 

att spel främjar språkutveckling hos elever med språksvårigheter. Det fritidslärarna resonerar 

kring är att användningen av spel på fritidshemmen möjliggöra att elever både med och utan 

språksvårigheter får öva sig i språket då de ska läsas regler för kunna använda spel. Däremot 

finns det andra material som ljudböcker, applikationer, målning och lek som också främjar 

språkutvecklingen utöver spel. Det som fritidslärarna menar på att spelandet är en naturlig sak 

som många elever använde sig av på fritidshemmet, men att göra eleverna medvetna om att de 

lär sig något av spelet det skapar en medvetenhet i eleven själv.  

 Hur definierar du som fritidspedagog ett språkutvecklande arbetssätt 

Intervjuperson 2: Jag tycker samtalet är det centrala för fritidshemmet och man känner att 

man har tid att prata och det är därigenom de lär sig mycket […] för bland måste vi vuxna 

tänka på vilket språk vi använder för att eleverna ska förstå instruktioner och likande. Vi 

vuxna måste också bli mer medvetna vikten i att arbete spårkutveckande för att elever ska 

få en ökad kunskap i språket men även hur de kan ha nytta med det i vardagslivet.  

Intervjupersonen definierar det språkutvecklande arbetssättet där samtalet är i fokus och genom 

att samtala elever lär sig. Fritidsläraren beskriver även att lärarna måste tänka på vilket språk 

vi använder inom skolans ramar då elever ser oss lärare som förbilder inför eleverna. Även att 

vi lärare måste bli tydliga i vår undervisning för att eleverna ska ha en möjlighet till förståelse 

kring vad de ska skapa kunskap kring.  

7.3.1 Analys 

Fritidslärarna är själva medvetna om att deras fritidshem arbetar med språkutvecklingen för 

elever med språksvårigheter, särskilt med fokus på läs- och skrivsvårigheter. Detta 

framkommer tydligt i intervjuerna där de nämner att de vill göra eleverna medvetna att de lär 

sig genom aktiviteter såsom lekar, spel och målning. I Hajer (2016) uppges det att det 

sociokulturella perspektivet lär sig elever genom aktiviteter då det sker sociala kommunaktion 

mellan två eller fler individer samt att det sker ett utbyte av erfarenheter som ökar individers 

språkutveckling. Målning hör till den estetiska delen och i Lgr 11 (Skolverket, 2016) där det 

finns mål för fritidshemmet som belyser de estetiska ämnen såsom lek, bild, musik, dans och 

drama eftersom eleverna ska få lära sig estetiska uttrycksformer. Lidberg (1990) nämner i sin 

avhandling att elever skapar en skriftlig medvetenhet genom att kommunicera med andra elever 

och lär sig i och med det mer om skriftspråkets användning genom att du kommunicerar 

samtidigt som du sitter och skriver men en annan person. I denna skriftliga medvetenhet sker 
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ett utbyte av erfarenhet som görs att ny kunskap skapas kring skriftspråket. Sedan kan det sättas 

i användning av den elev som inte hade kunskapen från början. Dock nämndes inget av den 

skriftliga medvetenheten i intervjuerna men det finns en tydlig koppling till den skriftliga 

medvetenheten hos elever med språksvårigheter. Att skapa en skriftlig medvetenhet hos elever 

med språksvårighet är något alla på skolor och fritidshem ska sträva efter att förverkliga. När 

en sådan medvetenhet skapas hos eleverna öppnar det upp kunskapssynen hos dem som gör att 

de få en annan syn på lärandet som gör lärandet synligt och användbart för elever fortsatta 

utveckling.  I och med denna nya syn tar man vara på elevers intressen och gör lärandet 

intressant och därmed blir eleverna mer motiverade (Skolverket 2016). 

Det framkommer i Hajers (2016) avhandling att det språkutvecklande arbetssättet gör att 

undervisningen bör vara mer språkinriktad. Detta för att skolorna och fritidshemmet ska 

försöka använda ett utvecklad skol- och ämnesspråk för att eleverna ska få en förståelse kring 

det som de blir undervisade i. I och med detta får eleverna en ökad förståelse men även ett 

utökad ordförråd inom ämnena som de undervisas i. Hajer (2016) uppger att elever ökar sin 

språkfärdighet genom att resonera, tolka och ge förklaringar till ord och begrepp som finns i 

läromedlen och i de uppgifter som ges av lärarna.  

7.4 Språkanvändning 

Språkanvändningen har en stor del i språkutvecklingsarbetet som finns på fritidshemmen, om 

du frågar de fritidspedagoger som deltog i studien. Det fritidslärarna pekar mest på i 

intervjuarna är att de ska vara förebilder och föregå med gott exempel mot eleverna och visa 

hur man använder språket på ett positivt och harmoniskt sätt.  

I LGR11 står det att eleverna ska få stöd i sin språkligautveckling. Hur ser du på detta 

med språkutvecklande arbetssätt som är anpassat för elever med språksvårigheter så 

som läs- och skriv svårigheter på fritidshemmet?  

Intervjuperson 6: Språkanvändningen är något som vi fritidspedagoger tänker på i vårt 

arbete. Detta för att vi är förebilder på fritidshemmet och eleverna ser upp till oss och då ska 

vi kunna använda ett vårdat språk för att visa tydligt hur man använder språket på ett korrekt 

sätt. 

Utifrån svaret ses fritidslärare som förebilder inom fritids-skolverksamheten baserat på deras 

bild av elevernas åsikter. Fritidslärarna menar också att om lärarna skulle använda ett ovårdat 

språk i specifika situationer tar eleverna efter detta språkbruk och använder liknande uttryck, 

för om läraren gör det anser eleverna att det är okej att uttrycka sig på det sättet.  

Fritidsläraren från landsbygden nämner i sin intervju att han upplever att genom deras 

språkanvändnings arbete kan deras elevgrupp kommunicera positiv och harmonisk, något som 
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alla i fritidshemmet ska sträva efter att uppnå i sina elevgrupper. Det fritidslärarna tar upp är 

att de försöker tänka mycket på deras egen språkanvändning för att kunna föregå med ett gott 

exempel för eleverna. 

Intervjuperson 7: … som lärare har vi uppdrag att vara en vägledare för eleverna och då ska 

vi kunna visa hur det svenska språket ska användas för att både bli förstådd men även att det 

används på ett lämpligt sätt 

7.4.1 Analys 

Det som framgick av resultatetvar att fritidslärarna är förbilder för elever och om fritidslärarna 

gör något ”fel” som att säga svärord eller använda ett ovårdat språk tar eleverna efter lärarens 

ord eller agerande och använder det i liknande situationer. 

Fritidslärarnas och skolans uppgift är att stödja elever i användandet av det svenska språket, 

både i tal och i skrift på ett nyanserat sätt (Skolverket, 2011). Genom att fritidslärarna ska visa 

upp det svenska språket och dess användningsområden ska språket framförs på ett positivt och 

harmoniskt sätt. Detta sker för att fritidslärarna vill eliminera all form av ovårdat språk för att 

motverka kränkningar och mobbning samt för att förbereda elever hur man ska uppträda i 

samhället när det gäller språket. Utöver att använda språket på ett positivt sätt skapar 

fritidslärarna en skriftlig medvetenhet utan att ens lägga märke till det (Lidberg, 1990). Denna 

skriftliga medvetenhet uppkommer genom att eleverna kommunicerar med lärare, elever eller 

annan person i verksamheten och genom samtalet får eleven byta efterfarenheter med en annan 

person (Lidberg, 1990). 

Genom att lärarna anser sig själva som förebilder baserat på elevernas åsikter om dem bör 

fritidslärarna var vägledare och stödja eleverna i deras språkanvändning och utveckling. 

Fritidslärarna ska erbjuda eleverna kulturella redskap för att eleverna själva ska kunna bilda en 

uppfattning och tolkning av sin egen omgivning både språk- och kunskapsmässigt. 
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8. Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur fritidshemmens språkutvecklande arbete ser ut ur ett 

lärarperspektiv, med särskilt fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Teorin jag valde 

för undersökningen var det sociokulturella perspektivet (Säljö 2005) med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom intervjuerna fick jag fritidslärarnas definition av 

hur språkutvecklande deras fritidshem är. Intervjuerna var mellan 10–25 minuter långa och 

tiden kändes aldrig ett hinder utan intervjuerna tog den tid de behövdes för att få de svar på 

frågorna som jag ställde. 

Mitt urval i studien var fritidslärare/pedagoger som har hand om elever i åldrarna 8–12 år. De 

som deltog var sex kvinnor och två män. Dock kunde antalet varit fler och en mer jämn 

fördelning mellan könen hade varit att föredra. Jag tror nämligen att studien skulle fått ett annat 

resultat om det var lika många från varje kön som deltog för att utifrån det jämföra svaren från 

de olika könen samt svaren från fritidshemmen. Till nästa gång bör frågorna skickas ut i förväg 

för att fritidslärarna ska komma förberedda till intervjun. Skälet till att det inte gjordes i denna 

studie var att jag ville ha spontana svar och äkta att fritidslärarna vet att de arbetar 

språkutvecklande och vet innebörden i språkutvecklande arbetssätt. 

Intervjuerna blev kortare än planerat. Min bedömning är att detta inte påverkar studiens resultat 

eftersom jag anser att jag fick välreflekterad information som grund för att kunna genomföra 

studien. Intervjuer är en konstruerad situation som fritidslärare inte ställs inför i sitt vardagliga 

yrkesliv. Därför kan intervjupersonerna känna en press på sig att de måste leverera bra svar till 

den som de blir intervjuad av vid intervjutillfällena. Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade blev intervjuerna aldrig desamma utan jag ställde följdfrågor på 

intervjuernas svar i de grundfrågor som förberedda. På fritidshemmen där jag genomförde 

intervjuerna har jag en relation till personalen. Svaren hade kanske sett annorlunda om jag hade 

valt ett fritidshem där jag inte har någon kontakt till eftersom då har jag ingen förkunskap som 

deras fritidshem. Däremot var det en trygghet både från som mig som intervjuare och de som 

blev intervjuade att veta vem de hade framför sig. Eftersom jag sedan tidigare haft kontakt med 

fritidshemmen som deltog i studien genom VFU eller andra fältuppgifter respekterade jag 

respondanternas svar utan att lägga in värderingar eller kommentarer i utlåtandena.  
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9. Diskussion 
Genom transkriberingar och analyser av intervjuerna framkommer det att den intervjuade 

personalen fritidshemmen resonerar likartat. Vid båda fritidshemmen grundar man sina 

uttalanden på styrdokumentens mål för vad det språkutvecklande arbetet ska innehålla. Det 

som framgår av resultatet är att genom det språkutvecklingsarbete som finns på fritidshemmen 

möjliggörs att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sig både verbalt och i skrift. Vad gäller 

den skriftliga medvetenheten vill Lidberg (1990) öka elevernas skriftspråkliga medveten för 

att förstå skriftspråkens betydelse som gör det lättare för eleven att veta varför den skriver saker 

i skolan och fritidshemmet.  

Fritidslärarnas uppgift i fritidsverksamheten är att främja elevernas språk- och 

kunskapsutveckling och genom att aktivt arbeta med språkutvecklingsarbete där det påvisas 

hur viktigt det är att lära sig språket både teoretiskt och praktiskt. Genom att fritidslärare arbetar 

med orden uttryck, medvetenhet, kombination mellan två saker, något som skrivs fram i Lgr 

11 (2016) som fritidshemmet ska utgå ifrån främjas denna utveckling. 

När fritidslärarna resonerar kring deras eget språkutvecklande arbetssätt beskriver de arbetet 

som ett pågående projekt som ständigt utvecklas år efter år. Eftersom fritidslärarnas uppgift är 

utveckling bör det finnas tydliga riktlinjer för hur detta arbete utvecklingsarbete utförs. Dock 

finns det inga riktlinjer eller pärmar som följs i fritidshemmen utan detta arbete sker endast 

visuellt eller med enstaka planeringar av projekt eller genom de aktiviteter som utförs. Det som 

förklarades utifrån deras språkutvecklingsarbeten var vilka olika projekt de har haft där 

projekten varit språkutvecklande.  I ett av projekten var läsningen i fokus och läsningen är ett 

verktyg som många fritidshem använder i dagliga verksamhet. Läsningen är ett verktyg som 

främjar elevers språkutveckling. Genom att anordna olika projekt inom språkutvecklingens 

ramar höjs elevers kunskapom språket och det kan vara en av anledningarna till varför politiker 

vill satsa på läsningen, i form av läslov på skolorna. Det kan vara bra att införa läslov för det 

gynnar många elever oavsett deras eventuella språksvårigheter.  Eftersom det bidrar till att 

eleverna får en ökad språkfärdighet och ett större ordförråd genom att använda sig av läsningen 

både digitalt men även i bokform, är detta något som fritidslärarna bör påvisa ge effekt för 

elevernas läsning.  

Utifrån resultat och analys blev slutsatsen att de fritidshem som deltog bedriver ett 

språkutvecklande arbete som till vis del är anpassat för elever med språksvårigheter. Inget av 

fritidshemmen har ett helt anpassat språkutvecklingsarbete specifikt för elever med 
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språksvårigheter utan fritidslärarna försöker inkludera dem in i det stora 

språkutvecklingsarbetet för att alla elever ska kunna lära sig av andra elevers handlingar istället 

för att läraren ska avsätta tid till de eleverna. 

Bengts (2004) uppger att det är de elever som har språksvårigheter som upplever fritidshemmet 

som en fristad, eftersom fritidshemmet upplevs vara en kravlös verksamhet. Enligt Bengts ska 

alla elever uppleva fritidshemmet som en fristad och sen är det upp till varje fritidslärare att 

visa upp fritidshemmet som en lärarplattform där en del av lärandet sker genom aktiviteter, 

som ska upplevas som kravlösa av eleverna själva. 

Fritidshemmets språkutvecklande arbetssätt är till viss del anpassat för elever med 

språksvårigheter. Det de nämner är att de använder sig av lärorikt material som ger elever en 

ökad språkförståelse. Det material som det pratas om är spel i allmänhet där elever får använda 

sig av kunskaper genom att de lär sig genom sociala samspel med andra som kopplas samman 

med innebörden i sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005). Jag som blivande fritidslärare 

anser spel som ett material som ska tas tillvara på eftersom det där krävs ämneskunskaper för 

att kunna fullfölja spelet enligt regler och konstruktion. De ämnen som är i fokus är svenska 

och matematik. Det är i spelet eleverna får praktisera sin kunskap som de fått genom 

skolundervisning och om inte denna är fullständig lär sig elev av varandra som kan spelet. 

Genom att spelet gång på gång övar sig eleven med svårigheten hur spelet går till. Här syns det 

sociokulturella perspektivet tydligt att både lärare och elever lär sig av varandra i ett socialt 

sammanhang och genom det stärks kunskapsutvecklingen för både eleverna och lärare (Säljö, 

2005). 

Dock finns det brister i båda fritidshemmens språkutvecklande arbetssätt då det inte finns 

någon tidigare plan eller några riktlinjer för hur det språkutvecklande arbetssättet ska utföras 

under fritidsverksamheten. Om det skulle införskaffas en plan då skall all personal få ta del av 

planen, såsom ett systematiskt kvalitetsarbete är. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett arbete 

som ska finnas på alla skolor och fritidshem och i detta arbete bör språkutvecklingsarbete var 

en del av det kvalitetsarbetet. Eftersom spårkutveklingsarbetet kan kopplas till Lgr11: s (2011) 

kunskapsmål både inom skolan och fritidshemmet bör det finnas med enligt studiens resultat 

och analys. 

 9.1 Framtida forskningsfråga 

Enligt Hajer (2016) lär sig elever genom socialt samspel mellan individer i olika sammanhang 

som exempelvis aktiviteter och gruppuppgifter. I studien synliggörs fritidslärarnas perspektiv 
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på det språkutvecklande arbetssättet. Därför behöver framtida forskningsfrågor beröra hur 

elever med försämrade språkfärdigheter kan få en mer praktisk undervisning för att höja sin 

språkfärdighet och hur den undervisningen skulle vara utformad. 
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10. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras är att det råder en medvetenhet hos fritidslärarna och att de ser en 

vinning i att använda sig av ett språkutvecklande arbetssätt i fritidshemsverksamheten. Detta 

arbete gynnar alla elevers språkutveckling men i olika grad beroende på om eleven har 

språksvårigheter eller inte. Det arbete som finns idag i fritidsverksamheten är till viss del 

anpassat för elever med språksvårigheter då det finns en del material som ljudböcker, spel och 

applikationer som fritidslärarna uppmanar sina elever att använda sig av. Men det finns mycket 

som fritidslärarna bör se över i sin verksamhetsplanering och i sitt kvalitetsarbete. Eftersom 

det finns mål som innefattas i det språkutvecklingsarbete som inte genomförs tillräckligt 

grundligt kan det hänga samman med på olika tolkningar av styrdokumenten samt att 

fritidslärarna har olika bakgrunder och erfarenheter.  

Det finns däremot en del fritidslärare i studien som redan inser att inkludering är en mer effektiv 

metod än att plocka ut fritidslever med språksvårigheter i fritidshemsundervisningen. När det 

språkutvecklande arbetssättet implementeras och används i skolans verksamhet, synliggörs det 

entreprenöriella lärandet. När elever byter erfarenheter och lär sig av varandra i de olika 

interaktionerna som finns i skolan samt på fritidshemmet, får de redskap för ett livslångt 

lärande även i situationer utanför det formella lärandet. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1 

Tillståndsblankett 

Hej! 

Jag heter Filip Ljungdahl och är 22 år och går lärarprogrammet på Jönköping University. Under våren 2017 

kommer jag hålla på med en undersökning till mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är undersöka hur det 

språkutvecklande arbetet ser ut för elever med språksvårigheter på fritidshemmet, utifrån ett lärarperspektiv. För 

att undersöka detta kommer jag att vilja göra intervjuer med fyra fritidslärare med ansvar för elever i åldrarna 8-

12 år gamla (årskurs 2-6). 

Fritidslärarna/pedagogerna som deltar i studien kommer att bli intervjuade av mig i ungefär 20-30 minuter. 

Intervjuerna kommer spelas in via en mobiltelefon för att kvalitetssäkra vad som sagts under intervjun. Det är helt 

fritt att delta och du har rätt att när som helst, fram till publiceringen av studien, avbryta ditt deltagande. Efter 

studiens slut kåseris insamlingsmaterial. 

Studien utgår från de fyra forskningsetiska reglerna: 

Informationskravet är att informera deltagarna om vad undersökningen har för syfte. 

Efter att de har blivit informerade har deltagarna rätt att bestämma över sin medverkan och det är samtyckeskravet. 

När deltagarna har valt att delta informeras de om att alla uppgifter och information som samlats in kommer vara 

oidentifierbar för att ingen utomstående ska kunna komma åt och veta vem som har deltagit och detta hör till 

konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna startar informeras de en sista gång att det som sägs under intervjuerna 

kommer enbart användas i studien och inte för privat eller annat bruk och detta tillhör nyttjandekravet. 

Vid frågor kontakta mig: filipljungdal@gmail.com eller ring 0733879341 

Lappen scannar du in till mig med vilken av veckorna av de nedanstående som passar 

dig bäst, senast den 14 april. Kryssa i vilket av nedanstående som passar dig och ringa in 

antingen förmiddag eller eftermiddag. 

V.16 måndag förmiddag/eftermiddag  

V.16 torsdag förmiddag/eftermiddag  

V.17 måndag förmiddag/eftermiddag  

V.17 torsdag förmiddag/eftermiddag  

Med vänliga hälsningar Filip Ljungdahl 

     Jag vill delta.                                                   ---------------------------------------------                            

                                            Underskrift 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

* Hur definierar du som fritidspedagog ett språkutvecklande arbetssätt? 

 

* Har ni ett språkutvecklande arbete på ert fritidshem? 

 

Vid JA, är det anpassat för elever med språksvårigheter? 

 

Vid NEJ, varför finns det inget? 

 

* I LGR11 står det att eleverna ska få stöd i sin språkligautveckling. Hur ser du på detta med 

språkutvecklande arbetssätt som är anpassat för elever med språksvårigheter så som läs- och 

skriv svårigheter på fritidshemmet?  

 


