
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i 
fritidshem 
	  

KURS:	  Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp 
PROGRAM:  Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 
FÖRFATTARE: Lowisa Hanzén 
EXAMINATOR: Marie-Louise Annerblom 
HANDLEDARE: Johan Bäcklund  
TERMIN:	  VT18	  

 

Hur uppfattar och beskriver lärare och elever 
undervisning i fritidshem?  
	  



 

JÖNKÖPING UNIVERSITY     Examensarbete, 15 hp 
School of Education and Communication Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem, 180 hp, VT 18 
SAMMANFATTNING 
 
Lowisa Hanzén  
 
Undervisning i fritidshem 
Hur uppfattar och beskriver lärare och elever undervisning i fritidshem? 
 
Teaching in a recreation centre 
How do teachers and pupils perceive and describe teaching in a recreation center? 
 

          Antal sidor: 30 
 

Studien syftar till att beskriva hur lärare och elever uppfattar och upplever undervisning i 

fritidshem, vilket besvarades genom följande forskningsfrågor: Hur uppfattar lärare i fritidshem 

arbetet med undervisning? Hur beskriver eleverna undervisning i fritidshem? Hur uppfattar och 

upplever lärare i fritidshem arbetet med att elever ska få möjlighet till reflektion samt känna 

delaktighet i undervisning? 

  
 

Genom kvalitativ metod: semistrukturerade intervju och naturliga samtal i samband med 

observationer, samlades empiri in för att svara mot studiens syfte. Resultatet visar att lärarna 

anser att fritidshemmets undervisning i stor utsträckning påverkas av strukturella 

förutsättningar, exempelvis tid, storlek på elevgrupp, lokaler och personalresurser. Det 

framkommer också att processer för undervisning ser olika ut beroende på vad lärarens 

planering utgår från: läroplanens centrala innehåll eller val av aktivitet. Slutligen visar 

resultatet att lärare i fritidshem beskriver ett komplicerat förhållande med att bereda eleverna 

möjlighet till både reflektion och delaktighet i fritidshemmets frivilliga kontext.  

 
 
 

Sökord: undervisning i fritidshem, fritidshemsundervisning, reflektion och delaktighet  

 
Postadress   Gatuadress              Telefon                           Fax 
Högskolan för Lärande  Gjuterigatan 5              036-10 10 00            036162585 
och Kommunikation (HLK) 
Box 1026 
55111 JÖNKÖPING 



 
 

Innehållsförteckning  

1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ..................................................................................................................................... 2 
2.1 Begrepp ............................................................................................................................................... 2 
2.2 Fritidshemmets historia och nuvarande styrdokument ....................................................................... 3 
2.3 Tidigare forskning .............................................................................................................................. 4 

2.3.1 Förändrad yrkesroll ..................................................................................................................... 5 
2.3.2 Obligatoriska skolan som norm ................................................................................................... 6 
2.3.3 Undervisning i fritidshemmets kontext ....................................................................................... 6 

2.4 Teoretiska perspektiv .......................................................................................................................... 8 
2.4.1 Fenomenologi .............................................................................................................................. 8 
2.4.2 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................................... 8 

3. Syfte ............................................................................................................................................. 9 

4. Metod ......................................................................................................................................... 10 
4.1 Valda metoder ................................................................................................................................... 10 

4.1.1 Den semistrukturerade intervjun ............................................................................................... 10 
4.1.2 Naturliga samtal i samband med delaktig observation .............................................................. 11 

4.2 Urval ................................................................................................................................................. 11 
4.3 Genomförande .................................................................................................................................. 12 
4.5 Forskningsetiska principer ................................................................................................................ 14 

5. Resultat och analys .................................................................................................................... 15 
5.1 Strukturella förutsättningar ............................................................................................................... 15 
5.2 Processer för undervisning ............................................................................................................... 16 
5.3 Elevers möjlighet till reflektion och delaktighet .............................................................................. 20 

6. Diskussion ................................................................................................................................. 22 
6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................................... 22 
6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 23 
6.3 Slutord .............................................................................................................................................. 26 

Referenser ...................................................................................................................................... 28 
Bilagor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

1. Inledning  

I Skolinspektionens rapport, Undervisning i fritidshemmet (2018), framgår det att 

undervisningen inom vissa områden måste utvecklas för att förbättra kvaliteten. Det beskrivs 

både handla om hur undervisningen i sig måste förbättras för att ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper och förmågor, men också hur rektorers ledning och organisation av 

verksamheten måste utvecklas (a.a.). Samtidigt pågår en debatt där det diskuteras vilket syfte 

fritidshemmet och dess undervisning ska äga: stå kvar vid den nuvarande socialpedagogiska 

tanken eller inta ett mer utbildningspedagogiskt syfte där fritidshemmets innehåll närmar sig den 

obligatoriska skolans? Hjalmarsson (2013) menar att förenandet av fritidshemmets frivillighet 

och den måluppfyllande verksamheten redan nu skapar ett dilemma och en viss problematisk 

friktion. Men vad innebär begreppet undervisning i fritidshemmets kontext? Hur förhåller sig 

lärare och elever till denna? Kan all verksamhet som bedrivs i fritidshemmet kallas 

undervisning? Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) menar att lärare i fritidshems 

undervisningsroll uppfattas, i förhållande till klassrumslärarens, vara mer passiv, men att det är 

vilken medvetenhet som ägs som är av betydelse. Man kan fråga sig om verksamheten syftar till 

undervisning eller barnpassning? Svanelid (2017) menar att verksamheten och lärarna behöver 

skifta fokus från görande till lärande, både för att nå en god samverkan med övriga skolaktörer, 

men också för att kunna sträva mot de syften som anges för fritidshemmets verksamhet i 

läroplanen. Oberoende av framtiden, är det mångfacetterade begreppet undervisning centralt i de 

nuvarande styrdokumenten, vilket enligt Skolverket (2017) ska betraktas utifrån ett bredare 

perspektiv än obligatoriska skolan. Med denna pågående debatt och dessa reflektioner som 

bakgrund, har studiens syfte, att undersöka elevers och lärares uppfattningar och beskrivningar 

av undervisningen i fritidshemmets kontext, vuxit fram. 
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2. Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel introducerar läsaren för en kort historisk bakgrund, med de olika syften 

och innebörder som har präglat fritidshemsverksamheten över tid. Bakgrunden redogör också för 

vad de gällande styrdokumenten anger för studiens undersökningsområde. I kapitlet presenteras 

tidigare forskning som gjorts på området och de begrepp som är aktuella för studien. Slutligen 

beskrivs de teoretiska perspektiven för studien. 

 

2.1 Begrepp 

I studien används flera begrepp vilka kan tolkas eller namnges på flera olika sätt, därmed följer 

här kortare förklaringar för vilken innebörd som aktualiseras för begreppen i studien. Dessa 

begrepp är: lärare i fritidshem, lärande, formellt lärande och informellt lärande.   

 

Lärare i fritidshem 

Då den personal som arbetar i fritidshemmet ibland har varierad utbildningsbakgrund, samordnas 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, lärare med inriktning mot fritidshem och 

fritidspedagoger till begreppet lärare i fritidshem i denna studie. Om annan personal, till 

exempel ej högskoleutbildade barnskötare eller vikarier benämns eller omskrivs, kommer de inte 

att benämnas som lärare eller lärare i fritidshem.  

 

Lärande 

Lärande kan definieras på en mängd olika sätt, beroende på sammanhang och inriktningar. I den 

här studiens aktuella kontext berörs formellt och informellt lärande. Trots att fritidshemmet 

inbjuder till en arena som både innehåller informellt- och formellt lärande i olika situationer och 

avseenden, har flera forskare (Jensen, 2011; Johansson, 2011; Johansson & Ljusberg, 2004) 

främst pekat ut det informella lärandet som signifikant för fritidshemmet då lärandet till stor del 

uttrycks uppstå utifrån elevernas drivkraft och intresseområden, samt i interaktion med varandra. 

 

Formellt lärande  

Jensen (2011) beskriver det formella lärandet som starkt präglat av mål, vilket i 

utbildningsväsendet innebär läroplaner, skollagen eller andra styrdokument. Det formella 

lärandet är också reglerat till en viss tidsram och plats (a.a.). Ofta påtalas att det är läraren som 

bestämt målet för lärandet och att det formella lärandet som främst representeras i den 

obligatoriska skolan (a.a.). I samband med att obligatoriska skolan ofta kopplas ihop med 
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lärande, innehar många lärare ett generellt perspektiv där lärande enbart innefattar det formella 

lärandet (Jenssen, 2011). 

 

Informellt lärande 

Det väsentliga för begreppet informellt lärande är att det inte präglas av ett förutbestämt mål, ett 

planerat innehåll eller är reglerat såsom det formella lärandet, utan istället sker oförberett och 

frivilligt utan strävan eller fokus mot lärande som mål (Jensen, 2011) Utmärkande för det 

informella lärandet är också att individen lär utifrån sitt eget intresse (a.a.), vilket flertalet 

forskare påtalar i mångt och mycket innebär ett än mer djupare och uthålligt lärande än det 

formella (Gärdenfors, 2010; Illeris, 2008; Jensen, 2007; Ohlsson, 2011). Gärdenfors (2010) 

menar det vi lär oss utanför skolans organisation, till största del är informellt lärande. 

 

Hansen Orwehag (2012) uttrycker att lärare i fritidshems uppdrag består av två delar: omsorg 

och lärande. Det delade uppdraget ska betraktas som undervisning, eftersom all den verksamhet 

som fritidshemmet bedriver definieras som undervisning i styrdokumenten (se SFS 2010:800; 

Skolverket, 2017). I studien är det främst lärande i fritidshem, både det formella och informella, 

som studeras i samband med undervisningsbegreppet. Där emot kommer omsorgsuppdraget inte 

att belysas nämnvärt.  

2.2 Fritidshemmets historia och nuvarande styrdokument 

Fritidshemsverksamheten i Sverige har en historia där syfte och innehåll vuxit och förändrats 

över tid, i takt med andra samhälleliga och politiska förändringar (Falkner & Ludvigsson, 2016; 

Rohlin, 2012). Med rötterna från det sena 1800-talets arbetsstugor har sedan verksamhetens syfte 

vandrat mellan tankar av olika innebörd: från arbetstanken med arbetsstugorna, till 

rekreationstanken under 30- och 40-talen och därefter slutligen till det pedagogiska syftet som 

sedan 60-talet dominerat för verksamheten (Rohlin, 2012). Rohlin (a.a.) delar in den 

pedagogiska tanken i två delar: den socialpedagogiska, där fritidshemmet reglerades av 

Socialtjänstlagen, och den utbildningspedagogiska, där fritidshemmet från och med 1995 kom att 

inkluderas i skolväsendet och Skollagen. Rohlin (a.a.) menar att fritidshemmet under den 

socialpedagogiska tidsperioden kompletterade hemmet och dess sociala aspekter, men att under 

framkomsten av den utbildningspedagogiska arenan skiftades fokus snarare till att komplettera 

skolan och dess utbildningsuppdrag. Under utredningen Grunden för livslångt lärande (SOU, 

1994:45) framkom även vilken nytta de olika verksamheterna och dess personal skulle kunna ha 

för varandra, både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Till en början var läroplanens 
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övergripande delar, tillsammans med Allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 1999; 

Skolverket, 2002; Skolverket, 2014) de styrdokument som berörde verksamheten. Men i den 

reviderade läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

reviderad 2017, (Lgr 11), (Skolverket, 2017), specificerades och förtydligades fritidshemmets 

syfte och centrala innehåll i kapitel fyra.   

 

Flera forskare (Falkner & Ludvigsson, 2016; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012) menar att det 

är mycket tänkbart att denna utveckling fortsätter i en riktning som är än mer fokuserad vid 

kunskapseffektiviseringen än tidigare, där möjligtvis kapitel fyra kan vara ett sätt att lägga i nästa 

växel. Hjalmarsson (2013) uttrycker emellertid att det redan nu finns ett dilemma mellan den 

måluppfyllande verksamheten och fritidshemmets frivillighet.  

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.   

(Skolverket, 2017, s. 24) 

 

Redan inledningsvis i beskrivningen av fritidshemmets syfte, i Lgr 11, fastslås att det är 

undervisning som ska bedrivas i fritidshemmet. Skollagen (SFS 2010:800, s. 2) anger innebörden 

av undervisning som ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. 

Men, i läroplanens syftesbeskrivning beskrivs också att begreppet undervisning ska ges en vid 

tolkning i fritidshemmets sammanhang, där ”omsorg, utveckling och lärande ska ses som en 

helhet” (Skolverket, 2017, s. 24).  

 

2.3 Tidigare forskning  

Detta kapitel behandlar hur lärare i fritidshems yrkesroll förändrats över tid i samband med de 

förändringar som skett på organisationsnivå, en beskrivning av varför yrkesrollen ser ut som den 

gör, samt vad det innebär för undervisningen i fritidshem. Utifrån Lager (2015) och Hansen 

Orwehag (2012) redogörs också för vad som är signifikant för undervisning i fritidshem och 

gruppens nyckelfunktion i fritidspedagogik.  
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2.3.1 Förändrad yrkesroll 

Andersson (2013) undersökte hur lärare i fritidshems yrkesidentitet förändrats i samband med 

fritidshemmets integrerande med skolan samt med ökade redovisning- och bedömningskrav. Hon 

sökte också svar på om lärare i fritidshem upplever att nya och gamla arbetsuppgifter står i 

konflikt med varandra i samband med förändringarna. Mot bakgrunden att skolan överlag 

prioriteras i resursfördelningen, drar Andersson (2013) slutsatsen att lärare i fritidshems 

begränsade inflytande över lokaler, elevgruppsstorlek, personalfördelning är en faktor som bidrar 

till ett reducerat utövande av yrkesrollen. Några av de medverkande lärarna hon intervjuat, 

menar att bristerna och den låga personaltätheten i flera fall innebär att yrkesrollen snarare 

omvandlas till att enbart innefatta tillsyn, där de fritidspedagogiska syftena helt enkelt begränsas 

(jfr Skolinspektionen, 2010; Skolinspektionen, 2018; Skolverket, 2009; Skolverket, 2011). 

Vidare menar Andersson (2013) att det i studien framkommer att det främst är den gemensamma 

delen av läroplanen som tas i anspråk, arbetet med värdegrunden, snarare än fritidshemmets 

specifika uppdrag. Andersson (a.a.) diskuterar detta i ljuset av de påtalade strukturella bristerna 

och menar att uppdraget att skapa en meningsfull fritid utifrån elevernas intressen och behov blir 

nästintill en omöjlighet.  

 

Genom en enkätundersökning och en intervjustudie ringar Andersson (2013) in fyra olika 

kategorier av yrkesidentiteter, kopplade till forskningsfrågorna kring yrkesrollen och bedömning. 

Hon benämner dessa som backuplärare, lärare i social kompetens, den skolkompletterande 

fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen. Lärare i fritidshems uppgift under den 

obligatoriska skoltiden kan fortfarande beskrivas som otydliga (Andersson, 2014) och kan ibland 

uppfattas som ett paradoxalt uppdrag, då obligatoriska skoldagen innehåller bedömning och 

obligatoriska moment, samtidigt som fritidshemmets verksamhet i sin tur i stor utsträckning 

baseras på elevers behov och intressen, samt en hög grad av frivillighet (Carlgren, 2001). Men, 

denna förändrade yrkesroll kan också betraktas som ett utökat ansvarsområde där lärare i 

fritidshems kompetens anses vara funktionell även i den obligatoriska skoldagen, men där den 

får annan status än utövandet av samma kompetens i fritidshemmets verksamhet (Andersson, 

2014). Flertalet lärare i Anderssons studie (a.a.) menar alltså att de främst använder sin 

kompetens under den obligatoriska skoldagen, där de också lägger ner majoriteten av sin energi 

och tid, vilket medför att tiden på eftermiddagen i fritidshemmet i huvudsak tenderar att vara ett 

tillfälle för tillsyn och omsorg, snarare än utveckling och lärande. Beroende på den lokala 

skolenhetens resursfördelning, ser lärare i fritidshems yrkesroll alltså olika ut.  
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2.3.2 Obligatoriska skolan som norm  

Fritidshemmets integrering med skolan beskrivs av flertalet forskare (Andersson, 2013; 

Calander, 2000; Haglund, 2004; Hansen, 1999) har bidragit till en ökad skolifiering 1  av 

fritidshemmet, där innehåll och uttryck har förändrats i takt med tillkomna krav kring utveckling 

och kvalitet. Lager (2015) undersöker spänningsfältet mellan organisationsnivå och 

verksamhetsnivå gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Hon finner att skolans individuella 

inriktning kring bedömning är norm även för det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet 

och förskolan, vilka är verksamheter som historiskt stått för en stark socialpedagogisk tradition 

med fokus på det sociala och relationella lärandet. Målen för de olika verksamheterna är av olika 

slag och går därför inte bedöma på samma sätt (Hjalmarsson, 2013; Löfdahl & Perez Prieto, 

2010 Saar, 2014; Saar et al., 2012), därav synliggörs inte alltid det socialpedagogiska arbetet i 

dokumentationen för systematiska kvalitetsarbetet. Men, Lager (2015) menar att det inte går att 

se några generella mönster för skolifiering av verksamhetens innehåll i fritidshemmet, därför är 

det tänkbart att skolifieringen främst skett på organisationsnivå och skolan som norm oftast 

gäller där. Lärare i fritidshem bedömer målen utifrån ett grupperspektiv med verksamheten i 

fokus, jämfört med den obligatoriska skolan där individuella prestationer som prov och betyg är 

av betydligt större vikt i den systematiska kvalitetsredovisningen. Måluppfyllelse betraktas alltså 

ur ett grupperspektiv, vilket i sin tur kan ställas i relation till undervisningen i fritidshemmet.  

 

2.3.3 Undervisning i fritidshemmets kontext  

Hansen Orwehag (2012, s. 67) beskriver fritidshemmets grupporienterade perspektiv som att: 

 

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att skillnaden mellan skola och fritidshem på detta 

område är att förgrunden i skolans syfte ytterst är att utveckla individens egna kunskaper 

och kompetenser som individ, med gruppen som en väsentlig bakgrund och ett viktigt 

redskap. Fritidshemmet ska i stället förbereda barnet på att finnas i gruppen och, i 

förlängningen, i samhället i stort. Fokus för skolan är (och måste vara) individens kognitiva 

utveckling. På fritidshemmet står gruppen istället i förgrunden, eftersom man arbetar med 

att utveckla individens förmåga att finnas i och hantera gruppen, samtidigt som en 

individuell utveckling sker.  

 

                                                
1 Skolifiering; fritidshemmets verksamhet närmar sig den obligatoriska skolans pedagogiska praktik och dess uttryck 
(Ackesjö & Persson, 2010).  



 
 

7 

Hansen Orwehag (2012) menar alltså att gruppen har en viktig funktion för lärandet, inte bara för 

att individen ska lära av den, utan också lära för att finnas i den. Hon beskriver vidare hur 

begreppen lärande och undervisning har fått utvidgade betydelser, där lärande i fritidshemmets 

kontext innefattar socialt och kognitivt lärande. Undervisningen inkluderar även fritidshemmets 

verksamhet, som traditionellt sett inte varit utformad som klassisk klassrumsundervisning i den 

obligatoriska skolan. Hon (a.a.) menar att lärare i fritidshem pendlar mellan fokus vid individ 

och grupp, där omsorgsuppdraget sker individuellt, medan lärande sker i grupp, men på skilda 

sätt. Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) har delat in de olika sätten att förhålla sig till 

undervisning under fyra kategorier (s. 126): 

 

Lärande i kontext – Den typ av lärande som sker i konkreta sammanhang, t.ex. 

matematikträning vid pärlandet av pärlplattor eller läsning av instruktionerna för ett spel.  

 

Innehåll som mål och innehåll som medel – Aktiviteten kan ha olika funktioner: innehållet 

kan vara målet: ett arbete med iPad och någon typ av digitalt skapande, t.ex. film eller 

musikvideo. Men, innehållet kan också fungera som medel eller metod för att uppnå ett 

annat mål, t.ex. arbete med iPad och film, men där målet är att eleverna ska utveckla 

kunskaper kring ord, begrepp och hur dessa uttrycker känslor och åsikter, samt hur dessa 

uppfattas och påverkar andra.   

 

Att ”fånga tillfället i flykten” – Samtal, diskussioner och konflikter uppstår kontinuerligt i 

fritidshemmet, vilka kan fångas upp och bli till undervisningsmoment där läraren stöttar, 

samt ställer frågor som stimulerar till eftertanke och vidare resonemang.  

 

Att arbeta med långsiktiga övergripande mål - Lärarna i Hansen Orwehag och Mårdsjö 

Olssons (2011) studie uttrycker att de i fritidshemmet har en egen arena för att arbeta med 

de sociala mål som uttrycks i läroplanens övergripande kapitel. Den sociala utvecklingen 

ska utveckla elevens förmåga att vara en del av gruppen, både i den nuvarande 

elevgruppen, men också som framtida samhällsmedborgare.  

 

 



 
 

8 

2.4 Teoretiska perspektiv  

Eftersom studien syftar till att undersöka lärare och elevers uppfattningar och upplevelser av 

undervisningen i fritidshemmet, har studiens metodologiska inspiration hämtats från 

fenomenologi. I studien betraktas lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, eftersom det sociala 

samspelet och det relationella lärandet (Lager, 2015) är framträdande för lärande och 

undervisning i fritidshemmet.  

2.4.1 Fenomenologi 

Studien metodologiska raster är inspirerad av fenomenologi. Fenomenologi som kvalitativ 

forskningsansats syftar till att nå uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen, så som sakerna 

visar sig för oss (Bengtsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014) Fenomen beskrivs som det i sig 

själv visande, något som uppstår mellan ett fast objekt och subjekt (Bengtsson, 2005). Det är 

alltså uppfattningarna av något som eftersöks och som ska beskrivas (a.a.). Dessa uppfattningar 

och erfarenheter benämner grundaren av den moderna fenomenologin, Edmund Husserl som 

livsvärld; världen som vi uppfattar den (a.a.). Som metodologisk inspiration för studien innebär 

detta att det är lärares och elevers uppfattningar av begreppet undervisning i fritidshemmet som 

eftersöks. 

2.4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska synen på lärande i studiens innehåll är sociokulturellt perspektiv, där lärande sker 

i samspel med miljön och varandra. Detta eftersom fritidshemmets grupporienterade 

lärandeperspektiv är viktigt för att förstå undervisningen i fritidshem (Hansen Orwehag, 2012). 

Lager (2015) menar också att fritidshemmets undervisning lägger stor vikt vid det sociala och 

relationella lärandet. Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Vygotskijs 

utvecklingspsykologiska teorier, som i huvudsak berör utveckling, lärande och språk (Säljö, 

2014). Vygotskij beskriver människan som en utvecklande varelse, som kan ta till sig - 

appropriera – kunskaper, under hela livet, inte bara under skolåren (a.a.). Men, han ägnade sig 

särskilt åt att undersöka undervisningen och hur den var utformad för att skapa möjlighet att 

utveckla ny kunskap hos eleverna (Bråten, 1998). Vygotskij talar om den närmaste proximala 

utvecklingszonen, vilken uttrycks vara det område där eleven har ett visst mått av kunskaper, 

färdigheter och förmågor, men med hjälp av stöd från en mer kunnig individ, kan personen 

erövra, appropriera, nya kunskaper i ett närliggande område (Bråten, 1998; Säljö, 2014). Därmed 

anges sociala samspel som en av de viktigaste funktionerna för lärande (Säljö, 2014), vilket 

också tar sitt tydliga uttryck i fritidshemmets pedagogik (Hansen Orwehag, 2012).  
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3. Syfte  

Studiens syfte är att beskriva hur lärare och elever uppfattar och upplever undervisning i 

fritidshem. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

 

1. Hur uppfattar lärare i fritidshem arbetet med undervisning 

2. Hur beskriver elever undervisningen i fritidshem?  

3. På vilka sätt arbetar lärare i fritidshem för att eleverna ska få möjlighet till reflektion samt 

känna delaktighet i undervisningen? 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska val att beskrivas, för att redogöra för hur de 

använts för att besvara syftet. I metodavsnittet beskrivs också studiens aktuella 

datainsamlingsmetoder, hur urvalet skett, genomförandet av datainsamlingen samt hur empirin 

har analyserats.  

 

4.1 Valda metoder 

För datainsamling som når de beskrivningar av uppfattningar och upplevelser som studien 

syftade till, användes de två kvalitativa metoderna den semistrukturerade intervjun och naturliga 

samtal i samband med delaktig observation. Genom kvalitativa strategier hamnar fokus vid att 

tolka och förstå utifrån det sammanhang som undersöks, samt att få ett djup av svaren kring 

komplexa frågor, snarare än en kvantifiering av svarsfrekvensen (Ahrne & Svensson, 2011; 

Bjørndal, 2005; Bryman, 2011). För att en tydlig struktur skulle finnas under arbetets gång, 

följde studien Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier i en intervjuundersökning. Dessa 

benämns som tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

 

4.1.1 Den semistrukturerade intervjun 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer eftersöker den undersökande svar som är beskrivande och 

djupgående (Bryman, 2011) och den semistrukturerade intervjun inbjuder också till möjligheten 

att ställa följdfrågor som inte finns med i en intervjuguide, vilket medför större utsikter för att få 

fler nyanser att framträda ur svaret (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Den framtagna intervjuguiden baserades på valda teman, forskningsfrågorna, 

som i sin tur sedan innehöll frågor som balanserades mellan tematisk och dynamisk inriktning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De tematiskt inriktade frågorna syftar till att främst söka svar på 

forskningssyftet, medan de dynamiska frågornas funktion är att intervjun upplevs som ett samtal 

där erfarenheter och upplevelser efterfrågas (a.a.). Frågorna som ingick i intervjuguiden var 

formulerade för att vara enkla att förstå och syftade till att bjuda in till ett samtal där 

respondenten får möjlighet att förklara och beskriva, där intervjuaren kan återkoppla med 

kommentarer som försöker återge tolkningen av svaret (a.a.). I en intervjusituation är det av stor 

vikt att samtalet pågå ostört och att de båda aktörerna i intervjun känner sig trygga i situationen, 

därför valdes en lugn plats för att genomföra intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  
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4.1.2 Naturliga samtal i samband med delaktig observation  

Eftersom studien syftade till att beskriva uppfattningar av undervisningen från flera perspektiv, 

krävdes också att elevernas erfarenheter och uppfattningar efterfrågades (Källström Cater, 2015). 

För att samla in data som når elevernas beskrivningar av deras uppfattningar och upplevelser av 

undervisning i fritidshemmet, genomfördes naturliga samtal med utgångspunkt i några stödfrågor 

(bilaga 3) i samband med delaktig observation (Lalander, 2011). Samtalen gav utrymme att på 

ett avslappnat sätt kunna ta del av sammanhang som eleverna upplever samt vara en del av 

samtalen kring lärande och undervisning med eleverna (a.a.). De delaktiga observationerna, 

genomfördes vid ett av läraren planerat moment, och dokumenterades genom fältanteckningar 

som främst beskrev situationens helhet (Bryman, 2011). De naturliga samtalen med eleverna 

dokumenterades genom anteckningar, både under och efter pågående samtal, i nära anslutning 

till tillfället, vilket Bjørndal (2005) menar är viktigt för att återge samtalet så exakt som det är 

möjligt.  

 

4.2 Urval 

Då studien är tidsbegränsad till examensarbeteskursens tio veckor, fanns det inte möjlighet att 

göra några generaliseringar på ett större upptagningsområde. Empirin samlades därför in på två 

skilda fritidshem. Eftersom det är lärare och elevers uppfattningar och beskrivningar som ligger i 

fokus, är själva fritidshemmet i sig enbart en bakgrund i den kommande analysen (Bryman, 

2011). För att samla in data valdes fritidshem med lärare och elever ut genom ett selektivt urval 

med fyra kriterier:  

 

1. Lärare som intervjuades skulle vara högskoleutbildade. För att syftet ska kunna 

besvaras och resultatet bli relevant, måste personalen ha genomgått adekvat utbildning 

för undervisning i fritidshem, vilket här definieras som högskoleutbildning. Begreppet 

lärare i fritidshem kom därmed att innefatta både personal som är fritidspedagoger, 

lärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem. 

2. De lärare som intervjuades skulle vara fem stycken till antalet. Detta ligger inom ramen 

      för den generella regeln 15+/-10 respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3. Vid de naturliga samtalen och observationerna skulle ett planerat moment genomföras, 

det var inte godtagbart med till exempel enbart fri utelek. Anledningen till detta är att 

studien syftar till att beskriva undervisning, vilket i skollagen definieras som någon typ 

av målstyrd process. 
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4. Enbart elever vars vårdnadshavare godkänt deltagandet genom inlämnad 

samtyckesblankett med underskrift deltog vid samtalen.  

 

Fritidshemmen har i resultatet fått de fiktiva namnen Lönnen och Eken. Lärare och elever återges 

inte med fiktiva namn, utan med siffror, exempelvis Lärare 4 och Elev 3. Detta för att bibehålla 

en så neutral roll för respondenterna som möjligt, eftersom kön eller ålder inte var variabler som 

undersöktes i samband med undervisning, i denna studie.  

 

4.3 Genomförande 

Den inledande kontakten med de undersökta fritidshemmen togs med två olika skolledare, för att 

avgöra om undersökningen är genomförbar eller inte, samt om fritidshemmen uppfyllde studiens 

urvalskrav. Därefter togs första kontakten med fritidshemmet, via mail, för presentation, 

beskrivning av syftet med studien och vad det skulle innebära för personal och elever att delta. 

Båda de kontaktade fritidshemmen gav positiva gensvar och därefter skickades mer detaljerad 

information om studien, samt den tillståndsblankett som delades ut till vårdnadshavare för 

samtycke om att deras barn kunde komma att inkluderas i datainsamlingen. Tillståndsblanketten 

innehöll, förutom en presentation och kontaktuppgifter, förklaringar av studiens syfte och 

genomförande och en beskrivning av vilka rättigheter av frivillighet eleverna har under studiens 

gång. Tillståndsblanketten skrevs under och återinsamlades av fritidshemmets personal.  

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, en för varje fritidshem. Tillsammans med 

arbetslagsledarna hade starttider förutbestämts för de sex planerade intervjuerna, med god 

marginal för att låta samtalet ta den tid som krävdes. En av intervjuerna uteblev på grund av 

sjukdom, vilket resulterade i att fem intervjuer genomfördes. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum; den ena platsen hade fönster ut mot ett innergårdstorg och den andra ut mot 

skolgårdens framsida. Respondenten var placerad så att hen hade möjlighet att blicka ut, för att 

skapa en avslappnad situation. I början av intervjuerna gjordes återigen ett muntligt 

förtydligande av vilka rättigheter respondenten hade, samt hur materialet skulle komma att 

bearbetas. Intervjuerna spelades in med ett digitalt inspelningsverktyg för att undvika att fokus 

skulle hamna vid att anteckna, snarare än samtalet med respondenten (Kvale & Brinkmann, 

2014). Tidsintervallet för de genomförda intervjuerna varierade mellan 19-42 minuter. Den 

första intervjun var beslutad att betraktas som en pilotintervju för att undersöka om frågorna var 

funktionella och förståeliga. Pilotintervjun svarade positivt för intervjuguidens funktion, därför 



 
 

13 

har den tagits med i studien och är en del av resultatet. Vid intervjuns slut sammanfattades kort 

de olika samtalsområdena för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Därefter fick 

respondenten möjlighet att tillägga eller förtydliga något kring samtalet.  

 

Samtalen i samband med de delaktiga observationerna genomfördes under samma dagar 

intervjuerna, främst för att effektivisera besökstiden. Eleverna som deltog i momentet gick i åk 

F-3. Tre olika planerade moment observerades, den första var en skapandeaktivitet där eleverna 

framställde egna majblommor samt samtalade om Majblommans funktion och syfte att hjälpa 

andra barn. Den andra var en rörelseaktivitet där eleverna fick skapa sitt eget rörelse-bingo. Det 

sista momentet var plantering av fröer, vilket både inkluderade praktisk verksamhet där eleverna 

fick plantera sina frön i krukor, men också ett samtal om hur fröer och växter fungerar. Inför 

varje moment gjordes en avstämning med den ansvariga läraren vilka elever som fått 

vårdnadshavarnas samtycke för att delta i studien, för att säkerställa att undersökningen följde 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) samt studiens urvalskrav. Vid momentets 

början intogs en låg profil i bakgrunden och händelseförloppet iakttogs, samtidigt som 

fältanteckningar skrevs ner. Därefter intogs en mer delaktig roll, med samtal med elever om 

momentet som utfördes i undervisningen. Samtalet syftade inte till att vara av stark intervjuande 

karaktär, men skulle ändå i så stor utsträckning som möjligt ringa in elevens uppfattningar och 

upplevelser av undervisningen i fritidshemmet. De delaktiga observationerna gjorde det möjligt 

för studentforskaren att fysiskt närvara vid momenten, för att komma nära elevernas levda 

erfarenheter av undervisning som fenomen (Lalander, 2011). 

 

Första steget mot analysen var att transkribera intervjun till text i ett ordbehandlingsprogram, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) avser skapa struktur och överblick. När den första 

versionen av transkriberingen var gjord, lyssnades hela intervjun igenom igen samtidigt som 

transkriberingen granskades för att minimera risken för fel. För att sortera innehållet i de 

transkriberade intervjuerna påbörjades därefter en kodning med färger, där olika färger 

representerade olika teman. Färgkodningen användes sedan för att kategorisera genom 

meningskoncentrering, vilket innebär att svarens huvudsakliga innebörd sammanfattas kort för 

att kunna ge överblick över olika fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). Anteckningarna från de 

naturliga samtalen i samband med de delaktiga observationerna bearbetades sedan på samma sätt 

som de transkriberade intervjuerna: genom färgkodning och kategorisering genom 

meningskoncentrering. När kategoriseringen var genomförd framställdes mindmaps för att få 

ännu en överblick över etiketterade fenomen och upptäcka eventuella samband. Därefter skrevs 
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resultatet fram utifrån de tre kategorier som utkristalliserades vid analysen: strukturella 

förutsättningar, processer för undervisning samt elevers möjlighet till reflektion och delaktighet. 

   

4.5 Forskningsetiska principer  

För att värna om och skydda de deltagande, har studien följt de forskningsetiska principerna 

framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Det var av stor vikt att under hela studien beakta balansen 

mellan forskningskravet och individskyddskravet, alltså vilken vinning som den nya kunskapen 

innebär jämfört med vad det innebär för de deltagande individerna (a.a.). Informationskravet 

uppfylls genom att de deltagande skriftligt och muntligt blir informerade om studiens syfte, 

upphovsman, publiceringsplats, det frivilliga deltagandet, vad den kommer innebära och hur den 

kommer att genomföras (a.a.). Samtyckeskravet, uppfylls i samband med den tillståndsblankett 

som godkände elevernas deltagande. Vid varje intervjutillfälle och observation påmindes 

respondenten muntligt om frivilligheten och rätten att avbryta. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande i största möjliga mån skyddas från att identitet 

kan röjas (a.a.), därför används fiktiva namn användes på platser och personer och att det 

inspelade materialet och den transkriberade texten förvarades på ett sådant sätt att inte obehöriga 

kunde nå den. Slutligen uppfyller studien nyttjandekravet, genom att empirin enbart används till 

det forskningssyfte som är tänkt och som deltagarna samtyckt till (a.a.).           
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5. Resultat och analys  

Då studien syftar till att undersöka lärares och elevers beskrivningar kring uppfattningar av 

undervisningen i fritidshemmet, har olika teman framkommit under analysen av empirin. Dessa 

teman är: strukturella förutsättningar, processer för undervisning samt elevers möjlighet till 

reflektion och delaktighet.  

 

5.1 Strukturella förutsättningar 

Under samtliga intervjuer på de båda fritidshemmen där empiriinsamlingen skedde, framkom att 

verksamheten till stor del utformas och regleras utefter de strukturella förutsättningar som finns. 

Varje intervjurespondent, menar att det styrda innehållet och de planerade momenten till stor del 

är just styrda och planerade på grund av logistiska orsaker. Exempelvis beskriver flera 

respondenter att styrda aktiviteter krävs för att verksamheten ska rymma alla inskrivna elever i 

fritidshemmet. Lärare 3 beskriver det såhär: 

 

Rent krasst beror det ju också på att vi inte kan vara alla på samma ställe, rent logistiskt, 

att vi inte kan vara alla här inne, att vi behöver dela upp oss. 

 

Respondenter från de två olika fritidshemmen beskriver också att deras nuvarande elevgrupper 

till antalet är bland de största de haft och att det innebär nya utmaningar för fritidshemmet, då de 

fysiska lokalerna inte byggdes utifrån de nuvarande premisserna. För att komma till rätta med 

denna problematik, arbetar båda fritidshemmen med olika typer av grupper och gruppindelningar 

för att utnyttja lokaler och utrymmen på bästa sätt. Lärare 5 beskriver anledningen till varför de 

börjat arbeta med basgrupper: 

 

Det var för att vi har litet utrymme och stor barngrupp nu, nästan den största hittills […] 

och då är det möjligt att dela in i grupper, måndag till torsdag, fredag trappas det av 

ganska mycket där vid ett-tiden.  

 

Det ena fritidshemmet, Eken, arbetar med en verksamhetsstruktur där eleverna varje dag erbjuds 

tre till fem olika aktiviteter, med olika grad av valfritt innehåll. Dessa aktiviteter kan exempelvis 

vara utomhuslek, killerball i sporthallen eller sällskapsspel. Det andra fritidshemmet, Lönnen, 

arbetar utifrån ett system av basgrupper med elever från alla årskurser. Under måndag till 

torsdag, genomförs planerade moment där hela basgruppen deltar. Aktiviteterna ser olika ut: 
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ibland genomförs samma aktivitet men i olika grupper och andra dagar alternerar grupperna 

mellan olika aktiviteter, för att alla grupper ska få genomföra alla moment. Detta innebär dock 

inte att alla elever deltar i alla moment, eftersom elevers olika scheman kan variera med 

varandra.  

 

De två olika fritidshemmen Eken och Lönnen skiljer sig åt på fler sätt, då tidsramen för 

fritidshemmet är olika utformad. Skolan där fritidshemmet Eken finns, har sedan fem år tillbaka 

beslutat att skolan ska ha samlad skoldag, 2  vilket innebär en utökad samverkan mellan 

obligatoriska skolan och fritidshemmets verksamhet. Eleverna i F-3 har därmed lika långa 

skoldagar och den tid som utökats under skoldagen, syftar till att alla elever ska få ta del av 

fritidspedagogisk undervisning genom lektioner som kallas FRIS, Fritidshem i skolan. Under 

eftermiddagarna kommer därför eleverna till fritidshemmet mellan 14.00 och 14.30, för att äta 

mellanmål och därefter kan aktiviteter inledas klockan 15.00. De lärare i fritidshem som arbetar 

på Eken har därmed främst skolsamverkan genom att undervisa under FRIS, några lärare 

undervisar också i något annat ämne i en annan klass. Fritidshemmet Lönnen har inte samlad 

skoldag, vilket innebär att de första och yngsta eleverna kommer redan klockan 12.30 och de 

äldre droppar sedan in allt eftersom under eftermiddagen. Planeringen för verksamheten och de 

styrda momenten ser därför olika ut och lärarna i fritidshemmen har skilda tidsmässiga 

förutsättningar för att bearbeta och undervisa kring samma centrala innehåll.  

 

5.2 Processer för undervisning  

En av frågorna som ställdes till alla respondenter var Skulle du vilja beskriva en generell vecka 

för mig, hur ser den ut? Den första delen av samtliga intervjurespondenternas svar bestod av en 

beskrivning av deras roll i den obligatoriska skolan. Lärare 2 uttrycker det till exempel såhär:  

 

Jag är ju i ettan, bara i ettan och det känns jätteskönt att slippa vara i många olika klasser 

[under FRIS-tiden]. För då kan man ju ha sitt fokus på det istället då, lägga ner energin där. 

Ehm, ledig på måndagar, så jag jobbar 80%. Och vi har ju som sagt FRIS-tid i skolan då så 

att, vi har ju samlad skoldag så att vi har ju våra grupper under skoldagen.  

 

Respondenternas svar förefaller utgå från en kronologisk beskrivning av vecko- och dagsschema, 

                                                
2 Samlad skoldag; den obligatoriska skoldagen har en gemensam sluttid för alla i elever i åk F-3 och i åk 4-6. Detta 
innebär något längre skoldagar för vissa elevgrupper, men möjliggör att alla elever får del av fritidspedagogisk 
undervisning.  
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men, trots detta visar resultatet på att obligatoriska skoldagen får ett stort utrymme i lärare i 

fritidshems yrkesutövning. Resultatet pekar mot att skolifieringen av fritidshemmet sker runt 

organisationen av verksamheten, inte av dess innehåll. På skolan där Ekens fritidshem finns, 

uttrycks en förstärkt roll av fritidspedagogik och lärare i fritidshem, då FRIS-tiden är ett 

förankrat moment i skolan, då skolan ser ett värde i att alla elever får möjlighet att undervisas 

med ett fritidspedagogiskt innehåll. I studien framkommer också att den obligatoriska skoldagen 

anger ramarna för var eleverna själva uppfattar som främsta lärandearena, vilket framkommer i 

samtalen med eleverna. Flertalet elever uttrycker sig i diskussionen kring lärande att det är i 

obligatoriska skolan som de lär sig saker och att fritidshemmets verksamhet består av 

meningsskapande och lekfulla, lustfyllda aktiviteter och lekar.  

 

Det framkommer att undervisningen planeras och genomförs på olika sätt. Dessa två typer av 

processer illustreras i Figur 1 respektive Figur 2. 

 

 Figur 1: Process för genomförande av 

undervisning 

 

 

Figur 2: Process för genomförande av 

undervisning
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I intervjuerna framkommer att lärare har olika sätt att förhålla sig till begreppet undervisning och 

processen omkring den. På fritidshemmet Eken uttrycks det på flera sätt att 

undervisningsprocessen sker på olika sätt, beroende på om det är FRIS eller verksamhet utanför 

den obligatoriska skoldagen som berörs. Respondenterna uttrycker att det i högre grad är en 

process med utgångspunkt i läroplanens centrala innehåll kopplat till FRIS, jämfört med 

processen kring verksamheten utanför den obligatoriska skoldagen som ofta utgår från val av 

aktivitet, vilket bland annat Lärare 1 ger uttryck för: 

 

Men just när man har FRIS-en blir det ju mer från läroplanen att man tänker till lite mer, 

att man har ett syfte, ett tydligare syfte kanske, men vi har ju ändå det på fritids, men man 

kanske inte är så tydlig med barnen varför man gör vissa saker, utan det blir mer spontant, 

[…] är det någon som säger ”jag skulle vilja spela spel”, men då ser man ju lite här med 

att, ja, spela spel är ju bra så då, rörelse är ju bra, det ska vi ju göra och det har vi ju som 

mål också i läroplanen 

 

På Lönnen uttrycks det däremot på ett annat sätt, då utgångspunkten uttrycks i de flesta fall tas i 

det centrala innehållet för planering och genomförande av aktiviteter. Lärare 5 berättar: 

 

Men det är ju, ja, att vi går igenom läroplansmålen helt enkelt och försöker att se hur vi 

kan få in på bästa sätt. Vi når inte alla på ett år, men inom en två-tre årsperiod så tror vi 

att vi har nått dem. På något sätt. Och sen är det ju att tänka i andra banor, inte alltid snöa 

in sig på det som vi har gjort innan.  

Studentforskare: Hur kommer det sig att ni arbetar med det [kapitelbok och lyssna på 

Barnens radio/Ljudbok] just nu? 

Lärare 5: Så finns det ett mål. Nu kan jag inte precis i huvudet, men så finns det att man 

ska jobba med olika texter och litteraturer och så och då har vi försökt att anamma det 

och då går vi även till biblioteket på fredagarna.  
 

I studien framkommer att både formellt och informellt lärande existerar, om än i varierad grad, i 

båda de fritidshemsverksamheter som undersökts. I samtalen med eleverna, var eleverna tydliga 

med att de frivilliga, informella delarna i fritidshemmet, till exempel den fria leken, var viktig 

och meningsfull för dem. ”Det bästa på fritids är när vi får leka. Och vara ute och leka, det är 

bäst. Det är så roligt på fritids, när man får leka fritt.” (Elev 5). Lärarnas reflektioner vid 

intervjuerna behandlar också detta område, då de upplever att eleverna främst uppskattar de 

moment som anses mer fria och informella:  
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Man lockas så mycket själv av att erbjuda, du vet lite mer styrda grejer, dels för att man 

tycker det är roligt och för att man kan och vill erbjuda, men då slutar det nästan alltid 

med att då är det fyra som valt det och all de andra har valt de här mest fria 

[aktiviteterna], de vill ju inte, de orkar inte mer, de vill få bara vara. Det är jättetydligt! 

(Lärare 3) 

 

Den frihet i verksamheten som Lärare 3 beskriver att eleverna efterfrågar, uttrycks också av alla 

respondenter, både lärare och elever, vara av stor vikt för att eleverna ska känna meningsfullhet 

och glädje, vilket även beskrivs i styrdokumenten. Lärarna i studien uppfattas ha en hög 

medvetenhet om sitt paradoxala uppdrag och vikten av att ha balans mellan de olika delarna.   

 

I studiens genomförda intervjuer framgår också att fritidshemmets verksamhet planeras utifrån 

de kompetenser, erfarenheter och intressen som finns hos lärarna. Bland annat uttrycker en av 

lärarna detta i ett samtal kring planering och utgångspunkt: 

 

Mm, det vi diskuterar väldigt mycket är, vilka mål har vi kvar att jobba mot och så måste vi 

landa lite, vad kan vi göra? Vad är du duktig på? Att ta vara på varandras kompetenser är ju 

också jätteviktigt och vad man själv lite är intresserad av att göra och sånt då. 

 

Respondenterna beskriver också hur verksamheten styrs av de kompetenser som de känner sig 

trygga i, till exempel berättar flera av dem att de känner sig obekväma att arbeta med musik och 

estetiska lärprocesser, både som innehåll och som medel för undervisningen. Det finns flera 

vinster med att använda de spetskompetenser och intressen som finns hos lärare i fritidshem: 

flera av respondenterna uttrycker att arbetet blir roligare och lättare när de olika individerna 

ansvarar för olika områden där de upplever att de känner sig trygga. Dessutom ges det uttryck för 

att verksamheten blir mer effektiv när de olika lärarna utför moment som ligger innanför ramen 

av deras styrkor och kompetenser. Respondenterna från Lönnen visar stor medvetenhet om att 

deras personliga brister och okunskaper, inte får hämma undervisningen, det har också 

systematiskt uppmärksammat och åtgärdat fallgropar och brister genom att systematiskt jämföra 

det centrala innehållet med den faktiska verksamheten 
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5.3 Elevers möjlighet till reflektion och delaktighet  

Respondenterna i studien redogör för olika typer agerande för att öka elevernas inflytande och 

delaktighet. Samtliga respondenter berättar om enkätundersökningar som genomförs tillsammans 

med vårdnadshavare, gruppintervjuer och fritidsråd. Flertalet av lärarna i intervjuerna klargör 

också att de betraktar valet av aktivitet som en typ av inflytande och delaktighet. De möjligheter 

som ges för att uppmana eleverna till reflektion kring lärandet är tämligen begränsade och 

uttrycks främst vara i spontant uppkomna situationer, i mindre gruppkonstellationer eller i en till 

en-samtal mellan elev och lärare. Respondenterna redogör för att elevernas efterfrågan på nya 

eller outforskade aktiviteter och ämnen, är relativt begränsade. Detta grundas främst på två 

orsaker; dels att eleverna uttrycker en förnöjsamhet kring de aktiviteter som redan erbjuds och 

dels att eleverna upplevs ovana och otränade i att vara delaktiga i undervisningen:  

 

Sen känner jag också att det får inte bli för mycket styrt, för det är precis som att de blir 

handfallna och inte kan göra något, de blir precis som att vi ska servera dem att nu får du 

göra det här den här timmen och nu får du göra det här. För skolan är ju sån. […] det blir 

mer ”jag vet inte vad jag ska göra”, och då tror jag vi har servat dem för mycket, även på 

fritids och kanske inte låtit dem bli delaktiga heller, eller bestämma.  

(Lärare 4) 

 

Flera respondenter menar också att eleverna inte är medvetna om att och vad de lär sig, samt att 

det är svårt att uppmärksamma detta i fritidshemmets undervisning. I samtalen med eleverna 

framkommer ett resultat som pekar åt samma riktning. Ett av momenten, som genomfördes på 

Eken, behandlade ett tydligt syfte och innehåll och skedde under en FRIS-lektion. Syftet med 

momentet, plantering, var att eleverna skulle förstå processen från frö till växt, samt vad frön 

behöver för att kunna gro och växa sig stora. Läraren som ansvarade för momentet uttrycker att 

hon inte trodde att eleverna själva reflekterade över vad de lärt sig i samband med momentet, 

något som också framkommer i ett av samtalen med eleverna:  

 

Elev 3: Nej, men på fritids lär vi oss inte så mycket, det är i skolan.  

Studentforskare: Okej, men visste du det här om fröer innan? 

Elev 3: Ja, vi har planterat innan, förra året, tror jag.  

Studentforskare: Varför tror du att ni gör det här då, vad tror ni att Lärare 3 vill att ni ska 

lära er? 

Elev 3: Det vet jag inte, men det är ju bra för att man lär sig att städa, det måste man.  
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En av respondenterna, Lärare 5, förhåller sig till elevernas reflektionsmöjligheter på ett 

avvikande sätt. Läraren menar att hennes yrkesroll, som också består av att undervisa i tre olika 

ämnen, gör att hon använder sig av olika typer av reflektionsstrategier för eleverna, även i 

undervisningen i fritidshemmet: 

 

Där kommer ”two stars and a wish” in, två bra saker som man säger, en wish, en önskan 

om hur det kunde förbättras. Och det kanske är det man tänker på rätt så mycket från den 

undervisningen så går det nog automatiskt att det finns med i det jag gör på fritids, men 

sen är det ju också att synliggöra den och det har vi också funderat på, för det kan ju ändå 

komma fram tycker vi. Och varför, och det att förklara varför du [eleven] inte tycker 

något eller inte gillar något, inte bara massa tyckande utan också föra ett resonemang om 

varför, faktiskt.  

 

En av anledningarna till att de övriga lärarna inte systematiskt arbetar med att ge eleverna 

reflektionsmöjligheter som anknyter till sitt eget lärande, är att de upplever denna reflektion som 

starkt länkad till den obligatoriska skolan och den bedömning som finns där. Fritidshemmet ska 

bidra till elevernas meningsskapande och den lustfyllda, frivilliga aspekten på lärande och 

undervisning i fritidshem tycks stå i konflikt med att arbeta systematiskt med reflektion.  

 

Lärare 3: man gör det ju med lite balansgång, man vill ju att det ska vara lite lustfyllt 

med, eftersom vi inte har något sådär, att bedöma eller så,  

 

Lärare 2: Ja, eller ibland tar det [att eleverna vet vad de lär sig] bort liksom själva glädjen 

i att göra någonting, för då måste man bevisa för fröken, att jag måste prestera något. 

Lekfullheten, det kanske är våran roll… 
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6. Diskussion  

Studiens diskussionskapitel behandlar först en metoddiskussion som lyfter hur studien påverkats 

av de valda metoderna samt hur dessa kunde utformats annorlunda. Därefter följer en 

resultatdiskussion där resultatets olika delar lyfts fram och jämförs med litteraturen från 

bakgrunden. Kapitlet avslutas med författarens slutord där frågor och områden för framtida 

forskning föreslås. 

  

6.1 Metoddiskussion 

För att nå de beskrivningar av lärare och elevers uppfattningar av undervisning i fritidshem som 

studien syftade till, valdes de två kvalitativa metoderna den semistrukturerade intervjun och 

naturliga samtal i samband med delaktig observation (Ahrne & Svensson, 2011; Bjørndal, 2005; 

Bryman, 2011). Det hade varit önskvärt att genomföra intervjuer även med elever, för att nå fler 

och djupare beskrivningar av deras upplevelser och uppfattningar av undervisning som fenomen. 

Detta hade troligtvis bidragit till en ännu större insikt kring området, i synnerhet ur ett 

elevperspektiv. Men, på grund av de tidsmässiga begränsningar som angavs för arbetet 

genomfördes naturliga samtal vid de av moment som tre av de fem respondenterna ansvarade 

för, där flera elever deltog och samtalade samtidigt. Svårigheter vid denna typ av naturliga 

samtal i är vad Lalander (2011) benämner som forskareffekt: hur den undersökande kan komma 

att påverka situationen och svaren. I synnerhet eftersom det är önskvärt att både upprätthålla ett 

avslappnad och naturlig samtal, samtidigt som studentforskaren vill rikta in samtalen kring det 

tilltänkta studieområdet. Vid tillfället hölls inledningsvis en relativt låg profil, för att sedan öka 

engagemanget, interaktionen och prata mer med eleverna. Ett problem som uppstod både vid 

intervjuer och naturliga samtal var att under större delen av samtalet bibehålla en roll som 

lyssnare, inte bara en energisk samtalspartner. I den iver över att samtala om viktiga frågor, 

avbröts vid vissa tillfällen tystnaden för att ge exempel och förslag, istället för att avvakta och 

lyssna in respondenten. Ett exempel på från en av intervjuerna följer:  

 

Studentforskare: Vad är det man reflekterar över då?  

Lärare 4: Jaa, hm… 

Studentforskare: Är det liksom, är det med det här relationella lärandet, till exempel det 

sociala samspelet, är det det man pratar om eller är det mer kognitiva skolkunskaper man 

pratar om? 
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För att undvika den här typen av instick och förslag, skrevs korta, handskrivna ledord och 

påminnelser ned i intervjuguiden, för att påminna om att stanna upp och låta tystnaden och 

tanken ha sin plats. Några gånger misslyckades det ändå, som i exemplet ovan.  

Den semistrukturerade intervjun utgick från en framtagen intervjuguide som tillsammans med 

följdfrågor fungerade väl för att få fram den empiri som behövdes för att svara mot syfte och 

forskningsfrågor. Vid intervjuer som berör yrkesrollen, kan det vara svårt att undvika svar som 

syftar till att svara på rätt sätt. De flesta som arbetar i skolan och fritidshemmets verksamhet har 

kunskaper om hur planering, genomförande och utvärdering ska ske på ett rätt och riktigt sätt, 

enligt de senaste rönen. Men, studien eftersträvade inte att få svar som beskriver ett korrekt sätt 

att förhålla sig till fenomenet undervisning, utan snarare en beskrivning av verkligheten. För att 

nå dessa beskrivningar ställdes frågor som främst var inriktade mot att respondenten skulle 

beskriva olika typer av situationer, ge exempel eller bara berätta om utvalda delar av sitt arbete. 

Exempelvis inleddes samtliga intervjuer med frågan Skulle du vilja beskriva en generell vecka 

för mig, hur ser den ut? Med hjälp av denna typ av frågor fick respondenterna möjlighet att ge 

beskrivande svar som sedan kunde sorteras och ordnas vid analysen. Efter genomgånget material 

drogs slutsatsen att ytterligare någon fråga som efterfrågade ännu mer beskrivningar kring 

elevers reflektion och deltagande, hade genererat ännu mer stoff till resultatet.  

 

Initialt var det planerat att genomföra sex intervjuer, men då en av respondenterna blev sjuk, 

genomfördes fem intervjuer. Eftersom detta antal ändå låg inom den generella ramen 15+/-10 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014), genomfördes, också beroende av tidsbegränsningen, 

inte någon extra intervju. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat pekar mot att undervisningen i fritidshemmet i hög grad är direkt beroende av 

de strukturella förutsättningar som ges i den lokala verksamheten. Orsaken till att undervisningen 

är utformad som den är, är just av logistiska anledningar. Andersson (2013) menar att 

yrkesrollen får ett reducerat utövande då de strukturella begränsningarna medför att de 

fritidspedagogiska syftena begränsas. Lärarna som arbetar på Ekens fritidshem inkluderas i en 

verksamhetsstruktur med fritidshemsundervisning under den obligatoriska skoldagen, vilket 

Andersson (2014) uttrycker ger högre status än när samma typ av undervisning sker under 

eftermiddagstid. Denna studies resultat visar också att den obligatoriska skoldagen slukar det 

mesta av lärare i fritidshems engagemang och tid, vilket Anderssons (2014) studie likaså lyfter 
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fram. Givetvis är hela skolorganisationen beroende av strukturella förutsättningar som ges från 

en högre position i organisationshierarkin; ekonomi och resurser är en given parameter i debatten 

om skolans olika verksamheter. Men, eftersom fritidshemmet, till skillnad från obligatoriska 

skolan, har ett grupporienterat perspektiv (Hansen Orwehag, 2012), där ”gruppen istället står i 

förgrunden” (s. 67), är det möjligt att fritidshemmets undervisning behöver betraktas med en 

annan typ av glasögon än den obligatoriska skolans undervisning. I fritidshemmets 

syftesbeskrivning klargörs att  

 

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 

och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de 

inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av 

arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 
(Skolverket, 2017, s. 24) 

 

För att förstå fritidshemmets undervisning kan den inte betraktas ur samma perspektiv som 

obligatoriska skolans: de olika verksamheterna har olika mål och syften och kan därmed inte 

bedömas och jämföras på samma sätt (Hjalmarsson, 2013; Löfdahl & Perez Prieto, 2010; Saar 

2014; Saar et al., 2012), men trots det verkar det ske en viss skolifiering av fritidshemmets 

organisation, vilket även Lager (2015) pekar på. Vid en ekvationsuppställning, där 

organisationen skolifieras och betraktas ur ett skolperspektiv samtidigt som verksamhetens syfte 

och centrala innehåll inte betraktas från samma perspektiv, går ekvationen inte att lösa. Om den 

består med en fritidspedagogisk innebörd, uppstår ett moment 22.  

 

I resultatet beskrivs hur processerna för planering och genomförande av undervisningen ser olika 

ut, beroende på vilken utgångspunkt lärarna i fritidshem har vid planeringen. I bakgrunden 

beskrevs Hansen Orwehags och Mårdsjö Olssons (2011) olika sätt att förhålla sig till 

undervisning som lärande i kontext, Innehåll som mål och innehåll som medel, att fånga tillfället 

i flykten och att arbeta med långsiktiga övergripande mål. I den här studien framkommer också 

flera olika sätt att förhålla sig till lärande, vilket kan liknas vid dessa fyra kategorier. Det blir i 

studien synligt att samtliga typer av förhållningssätt till undervisning existerar i fritidshemmen, 

men de som främst uppmärksammas av respondenterna är att lärandet skiljer sig åt mellan det 

spontana, situationsbundna, informella lärandet: lärande i kontext och att fånga tillfället i flykten. 

Samt att innehåll som mål och innehåll som medel och att arbeta med långsiktiga övergripande 

mål betraktas som mer planerad undervisning som tar sin utgångspunkt i styrdokumenten och det 
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centrala innehållet, ett mer formellt lärande och undervisning. Flertalet forskare (Jensen, 2011; 

Johansson, 2011; Johansson & Ljusberg, 2004) har pekat på att det är det informella lärandet 

som främst förekommit i fritidshemmet, då det historiskt sett präglats av elevers frivillighet och 

intressen. Men i studien framkommer att både formellt och informellt lärande existerar, om än i 

varierad grad, i båda de fritidshemsverksamheter som undersökts. Det är av vikt att ta i beaktning 

att Hansen Orwehags och Mårdsjö Olssons (2011) studie genomfördes innan den revidering av 

läroplanen genomfördes som innebar införandet av kapitel fyra med fritidshemmets syfte och 

centrala innehåll. Det föreligger som en av orsakerna till utfallet i denna studie, eftersom 

samtliga lärare i fritidshem har en ny del i läroplanen att följa. I de framtagna figurerna 

synliggörs hur verksamheten påverkas av lärare i fritidshems intressen och kompetenser. Men, 

det finns en fara i att undervisningen till stor del grundas i lärares intressen (se Figur 2) eftersom 

det inte är givet att intressena är det samma som det centrala innehållet för fritidshem i Lgr 11 

(Skolverket, 2017). En av Skolinspektionens rapporter (2018) innefattar en kvalitetsgranskning 

för undervisningen i fritidshem inom områdena språk och kommunikation samt natur och 

samhälle. Denna rapport påvisar att 23 av de 24 undersökta fritidshemmen behöver förbättra 

kvaliteten på denna typ av undervisning (a.a.). Detta innebär att fritidshemmen behöver 

uppmärksamma fallgropar och brister i sin egen undervisning, exempelvis på det sätt som 

fritidshemmet Lönnen uttrycker att de har gjort genom att systematiskt granska sin egen 

verksamhet i ljuset av det centrala innehållet, för att uppmärksamma vilket centralt innehåll de 

behöver arbeta vidare med. 

 

I samtalet med respondenterna om begreppet undervisning, uttrycker samtliga att det är ett svårt 

begrepp att förhålla sig till i fritidshemmets kontext.  Hjalmarsson (2013) menar att det finns ett 

dilemma mellan fritidshemmets frivillighet, som historiskt haft en stark prägel på verksamheten, 

och den måluppfyllande verksamheten. Lärare i fritidshems uppdrag kan uppfattas paradoxalt 

vid anblicken på fritidshemmets syftesbeskrivning, eftersom den i stor utsträckning grundas i 

intressen, behov och frivillighet (Carlgren, 2001). I samtalen med eleverna framträdde tydligt hur 

de upplevde de frivilliga delarna i verksamheten som mycket viktiga och meningsfulla. Friheten 

i verksamheten uttrycks av alla respondenter, lärare som elever, vara av stor vikt för att eleverna 

ska känna meningsfullhet och glädje, något som också beskrivs i styrdokumenten; 

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid.” (Skolverket, 2017, s. 24). Men, texten fortsätter också att 

beskriva att eleverna ska utmanas och inspireras till nya upptäckter, därmed måste begreppet 
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elevernas meningsskapande utvidgas till att också innefatta utmaningar och ett centralt innehåll 

som inte enbart grundas i elevers lust och vilja.  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker en rädsla av att styra för mycket i fritidshemmets 

verksamhet för eleverna. Detta görs också synligt i dialogen kring elevers möjlighet till 

reflektion och delaktighet. Bedömning, även formativ, tycks vara förankrad i den obligatoriska 

skolan och upplevs, ur ett fritidshemsperspektiv, negativt för verksamheten av de flesta 

respondenterna. Det är tänkbart att lärare i fritidshem inte fått ta del av samma typ av 

kompetensutveckling eller utbildning kring formativ bedömning som övrig personal, då de i 

intervjuerna inte upplevs ha förstått funktionen med att låta elever reflektera över sitt lärande; 

varken det kognitiva eller det relationella lärandet. Endast en av respondenterna, Lärare 5, 

förklarar att hon ser vinster med att i fritidshemmets kontext använda samma typ av formativa 

bedömningsstrategier som används för elevers reflektion som när hon undervisar i ämne under 

obligatoriska skoldagen. Respondenten, Lärare 5, menar att det är fullt önskvärt och applicerbart 

att reflektera kring både det kognitiva och relationella lärandet i fritidshemmet på liknande sätt 

som i den obligatoriska skolan. Till exempel berättar hon hur hon använder two stars and a wish 

(se citat s. 21 i denna uppsats), både för att ge utrymme för kamratbedömning, en viktig del i den 

formativa bedömningen, men också för att eleverna ska få möjlighet att reflektera och vara 

delaktiga i olika typer av undervisningsmoment: 

 

Och varför, och det att förklara varför du [eleven] inte tycker något eller inte gillar 

något, inte bara massa tyckande utan också föra ett resonemang om varför, faktiskt.  

 

6.3 Slutord 

Samtliga respondenter, värnar om de fritidspedagogiska intressena och uttrycker en rädsla för att 

skolifiera fritidshemmets innehåll och syfte. Men hur sammanfaller detta med en organisation 

som blivit allt mer lik den obligatoriska skolan? I studien framkommer det hur processen för 

undervisning ser olika ut för olika lärare i olika fritidshem, vilket kan antas även gäller fler 

fritidshem än de i studien undersökta. Resultatet visar på hur undervisningen i hög grad påverkas 

av de intressen och kompetenser som finns hos personalen i fritidshemmet, samt att 

undervisningen ofta tar sin utgångspunkt i själva aktiviteten. Detta innebär, åtminstone ur ett 

teoretiskt perspektiv, att vissa delar från läroplanens syftesbeskrivning och centrala innehåll 

skulle kunna förbli orörda. Det skulle därför vara av intresse att undersöka om och vilka 
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samband det finns mellan lärare i fritidshems undervisningsprocesser och undervisningens 

kvalitet, samt hur skolledare arbetar för att säkra kvaliteten av undervisningen. Lager (2015) 

menar att fritidshemmets undervisning och de mål som finns för verksamheten inte alltid 

synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Men kan all verksamhet som bedrivs i 

fritidshemmet verkligen kallas undervisning, om störst vikt främst läggs vid görande och 

genomförande, snarare än lärande och mål?  Hur säkras kvaliteten på undervisningen i 

fritidshemmen och hur identifieras vad eleverna faktiskt lär sig? Det är önskvärt, om än svårt att 

mäta, att fritidshemmets undervisning vore av så god kvalitet, att elever som deltar i den 

märkbart har andra, bredare och fördjupade kunskaper än vad de kan tillägna sig enbart genom 

undervisningen i den obligatoriska skolan.  

 

Beroende på utgången av den pågående debatten kan möjligen fritidshemmen stå inför en ny 

syftesförändring likt de som förändrat den fritidspedagogiska tanken under verksamhetens 

historia. Begreppet undervisning kan troligtvis komma att få spela en av de många huvudrollerna 

i dramat kring fritidshemmets verksamhet främst ska syfta till. Hansen Orwehag och Mårdsjö 

Olsson (2011) menar att det är vilken typ av medvetenhet som ägs av lärare i fritidshem som 

avgör om verksamheten innebär undervisning eller barnpassning. Kanske är det just här, hos det 

syfte som den individuella läraren i fritidshemmet innehar, som den verkliga betydelsen av 

undervisning i fritidshem hamnar. Denna småskaliga studie skulle kunna betraktas som en 

förstudie till ett undersökningsområde där undervisning i fritidshem utreds vidare: hur påverkar 

olika typer av undervisningsprocesser elevernas lärande och vad lär sig elever i fritidshem? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Presentationsfrågor / Dynamiska frågor  
Hur länge har du arbetat som lärare i fritidshem/fritidspedagog? 
När började du arbeta här? Hur länge har du arbetat här? 
Vilken utbildning har du? 
 
  
Tematiska frågor 
1. Skulle du vilja beskriva en generell vecka här på fritidshemmet, hur ser den ut? 
2. Hur ser planeringen ut? 
3. Hur planerar ni era styrda moment? 
4. Vilken typ av styrt innehåll upplever du som svårast att arbeta med på fritidshemmet? 
5. Hur skulle du beskriva din roll som fritidshemslärare? 
6. I styrdokumenten används begreppet undervisning i fritidshem, vad innebär det för dig?  
7. När du/ni planerar arbetet, hur görs det, är eleverna delaktiga? På vilket sätt? 
8. På vilket sätt arbetar ni för att eleverna ska vara medvetna om vad och hur de lär sig i 
fritidshemmet? 
9. Kan du ge exempel på när du uppmärksammar elever på att och vad de lär sig? 
10. Hur arbetar ni för att förbereda eleverna för att skapa möjligheter att reflektera? I vilka 
situationer reflekterar eleverna, främst? 
11. Har ni några särskilda strategier för att arbeta med formativ bedömning? 
 
12. Något som du vill tillägga?  
 
Kort sammanfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
Examensarbete för grundlärare fritidshem - VT18  
 
Lowisa Hanzén genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för grundlärare med inriktning 
mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och 
didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att 
undersöka att undersöka lärares och elevers uppfattningar av verksamheten, hur den planeras och 
genomförs.  
 
Lowisa Hanzén genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om fritidshemmet och dess 
verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 
(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  
 
Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller flera 
av följande forskningsaktiviteter i fritidshemmets lokaler: 
- Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie fritidshemsaktiviteter. 
- Interagerar med studentforskaren i vardagliga fritidshemsaktiviteter. 
- Samtalar med studentforskaren i informella individuella intervjuer.  
- Samtalar med studentforskaren i informella gruppintervjuer. 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 
identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att 
det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 
av vilken orsak som helst. 
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Ann Ludvigsson 
(ann.ludvigsson@ju.se). Du kan också kontakta student, Lowisa Hanzén, (gulo1500@student.ju.se) eller 
handledare, Johan Bäcklund (johan.backlund@ju.se) för frågor om undersökningen, genomförandet eller 
behandlingen av informationen.  
 
 
 
Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan.  
Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email: _________________________  
 
________________________________  
Datum  
 
________________________________  
Underårig deltagares namn 
 
________________________________  ______________________________ 
Vårdnadshavares namnförtydligande  Vårdnadshavares signatur  
 
________________________________  _______________________________  
Studentens signatur     Studentens namnförtydligande 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 

 

Frågor för stöd och inspiration för samtalen med elever i samband med delaktig observation: 

- Vad gör ni nu?  

- Varför gör ni det här, tror du? Vad ska ni lära er? 

- Bestämde du själv att du skulle göra detta/vem bestämde? 

- Hur visste du hur du skulle lösa det här problemet/uppgiften?  

- Är det något som du lärt dig idag (på fritids)?  

- Vad tycker du att du lär dig på fritids?  

- Hur tänkte du när du skulle lösa den här uppgiften?  

- Har du gjort det innan?  

- Vad tycker du om att göra på fritids? Vad är det bästa på fritids? 


