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Abstrakt 
 

Läroplanen (Lgr11) anser att bild är en viktig del i människors liv när det gäller att lära 

sig olika saker men även hur människan upplever sig själv och andra. Bild är något vi 

möter dagligen i våra liv både inom skolan och inom fritidshemmet. Syftet med studien 

är att analysera och beskriva fem fritidspedagogers syn på planering av estetiska 

lärprocesser (bild) i verksamheten, utifrån läroplanen (Lgr 11) och forskning. Samt hur 

fritidspedagoger använder bild för att främja barnens lärande under deras fritidshems 

tid. Intervjuer utfördes med fem fritidspedagoger på fyra olika fritidshem där frågorna 

kretsade kring bild som lärande, kommunikationsmedel och utveckling. Frågorna 

handlar även om fritidspedagogens roll på fritidshemmet och hur de planerar och skapar 

förutsättningar för en lärande miljö utifrån bilden. Resultatet visar att bild har en stor del 

i barnens lärande och utveckling.  

 

Nyckelord: Bild, bildskapande, formellt lärande, fritidshem, fritidspedagog, informellt 

lärande, pedagogik och planering. 
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1. Inledning 
 

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera 

skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

(Skolverket, 2007, s.11). 

 

Enligt Skolverkets statistik från 2011 var 55,7 procent av barnen som bor i Sverige 

inskrivna på ett fritidshem. ”Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för 

skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan beskrivas 

som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med 

förskoleklassen och den obligatoriska skolan.” (Skolverket, 2007, s.10) På 

fritidshemmet är det bland annat fritidspedagoger som arbetar, där handlar det om att 

arbeta mer praktiskt och att det ska vara en fritid för barnen samtidigt som det ska 

komplettera skolundervisningen. Under denna tid är det lek och skapande som barn 

brukar sysselsätta sig med, då det ska vara en rolig och lärorik tid (Skolverket 2007). 

 

Denna studie kommer framförallt vara baserad på fem fritidspedagogers uppfattningar 

om hur de ser på barnens lärande när de arbetar med estetiska lärprocesser, i det 

studerade fallet är det bildämnet som studeras. Intresset för estetiska lärprocesser har 

alltid varit en stor del av våra liv, efter att vi studerat bildpedagogik som fördjupning i 

utbildningen blev det därför en självklarhet att vi skulle skriva om bild som en 

lärprocess för barn. 

 

Är bildskapande aktiviteter någonting som barn ska vara sysselsatt med under 

fritidshemstiden för att det ska vara en skapande verksamhet? Eller är det för att barnen 

ska få ett till verktyg för att kunna kommunicera med varandra? Vad händer med barnen 

som inte kan ta till sig all kunskap genom teorin under skoltid, kan det tänka sig att de 

lär sig mer med hjälp av att skapa på fritidshemmet?  

 

Barn är unika och behöver därför få utvecklas på olika villkor med olika former av 

lärande. Eftersom barn behöver olika sätt för att lära sig och utvecklas, får de alltid 

möjligheter till att använda kunskaper som de besitter sedan tidigare som hjälp i sitt 

lärande. Vad har då fritidshemsverksamhetens planering för betydelse för barnens 

utveckling?  

 

Kommunikationen som sker på fritidshemmet är en del i barnens liv. Kommunikationen 

sker såväl genom bildskapande som genom leken. ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärande” (Skolverket, 2011, s.9). Vad har då 

kommunikationen för roll i barnens lärande på fritidshemmet? 

 

I denna studie har vi valt att inrikta oss på fem fritidspedagoger som arbetar, eller som 

tills nyligen arbetat, på fritidshem med barn mellan 6-9 år. Undersökningen avser 

övergripande bildskapandets betydelse för barnens lärande, samt hur fritidspedagoger 
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tar del av resultat från forskning och hur de planerar och arbetar med estetiska 

lärprocesser (bild) på fritidshemmet.  

 

Vi anser att detta arbete kan vara ett hjälpmedel för arbetande samt blivande 

fritidspedagoger, att få en djupare förståelse i hur vi kan arbeta med lärande på ett 

stimulerande och lustfyllt sätt genom att använda bildskapande på fritidshemmet.  
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2. Bakgrund 
 

Under denna rubrik kommer först och främst om fritidshemmets historia för att visa på 

den utveckling som har skett genom åren. Vi kommer även skriva om fritidshemmet 

som lärande samt fritidspedagogers roll i barnens utveckling. Det kommer även en 

forskningsgenomgång angående bild som lärande på fritidshemmet.  

 

När vi studerat tidigare forskning angående fritidshemmet fann vi att det största fokuset 

har inriktat sig på leken som en lärprocess. I det forskningsunderlag vi har tagit del av 

ägnas en väldigt liten del åt bild som lärande på fritidshemmet. Emellertid finns 

forskning angående bild som lärande inom förskolan och skolan. Utifrån detta fanns ett 

stort intresse för att studera bild som lärprocess på fritidshemmet. 

 

2.1 Fritidshemmets historiska bakgrund 

 

Fritidhemmets rötter finner man i dåtidens arbetsstugor. Grundarna till arbetsstugorna 

var Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Berg (Rohlin 2001; Söderlund 2000). Enligt 

Johansson (1984) samt Rohlin (2001) var arbetsstugornas största uppgift att ge 

arbetarklassens barn en plats att gå till efter skoldagens slut för att undvika kriminalitet 

och negativ påverkan på tillvaron. Arbetsstugorna utvecklades senare till 

eftermiddagshem där den största uppgiften enligt Johansson (1984) var att stimulera och 

sysselsätta barn i fritidssysselsättningar som var utvecklande. Enligt Rohlin (2001) 

försvann all tvång på eftermiddaghemmet som tidigare fanns inom arbetsstugornas 

verksamhet, vilket betyder att allt arbete försvann och ersattes av den fria leken. Även 

inom eftermiddagshemmet var det viktigt att hålla borta barnen från gator och torg. 

Läxläsningen var något som tog upp stor del av tiden på eftermiddagshemmet dock var 

det frivilligt bland barnen. Enligt Johansson (1984) utvecklades eftermiddagshemmet 

till att bli det såkallade fritidshemmet. Fritidshemmet var från början friliggande och 

med det menas att lokalen kunde ligga i en lägenhet eller i friliggande byggnad. En 

sådan byggnad skulle vara till för ungefär femton barn och det skulle finnas olika rum 

för olika ändamål. Det skulle finnas ett rum för barnen att äta i och även ha stillsamma 

lekar i, ett rum för aktiviteter som var i behov av stor plats och för att barnen skulle 

kunna vara rörliga, ett rum för läxläsning, ett rum där barnen kunde koppla av i och 

slutligen ett rum för hantverk som exempelvis målning och snickeri. När fritidshemmet 

sedan utvecklades till att ligga i anslutning till daghemmet så såg lokalerna ändå ut på 

samma sätt som de friliggande fritidshemmen. Den skillnaden som fanns var att den låg 

i samma byggnad som förskoleavdelningarna. Återigen utvecklades fritidshemmet, 

denna gång fördes fritidshemmet in i skolan och var i direkt anslutning till låg- och 

mellanstadiet. 

 

 

 
 



 

4 
 

2.2 Fritidshemmens betydelse för barns utveckling och lärande 
 

Enligt Sparrman (2006) vänder sig fritidshemmet till barn mellan sex till tio år, för 

föräldrar som arbetar eller studerar ska fritidhemmet fungera som ett komplement till 

hemmet. Verksamheten ska även vara ett stöd i skolundervisningen. Tanken är att 

fritidshemsverksamheten ska vara en pedagogisk samt stimulerande fritid för barnen. 

Jansson (1992) skriver om att lärandet är en process i livet och att det finns många olika 

sätt att lära sig saker på. Under fritidshemsverksamheten är det extra tydligt att barn lär 

sig genom olika former av aktiviteter, samtal, rutiner och situationer Själva lärandet sker 

genom barnets handling, deltagande och specifika handlingar dock med stöd från 

fritidshemmet. Eftersom barn är olika behöver de stöd på olika sätt i sitt lärande. Inom 

fritidshemmet finns det möjlighet till både inneaktiviteter i form av exempelvis 

bildspakande, datorspel och spel. Det finns även möjlighet till uteaktiviteter vilket 

erbjuder större utrymme och chans till känsloyttringar (Pihlgren 2011) 

Jansson (1992) menar att barnen ska få möjlighet att under fritidshemstiden testa olika 

aktiviteter som de senare kanske utvecklar som ett intresse. Barnen ska få en chans att 

lära och få nya erfarenheter som de annars kanske missar om de inte är inskrivna på 

fritidshemmet. Dock är tiden på fritidhemmet väldigt begränsat för barnet därför får 

barnet lära sig att klara av saker själv. Detta gör i sig att barnets självförtroende blir 

bättre och de blir mer självständiga. Fritidshemmet har som norm att barnen ska få lära 

sig att klara sig själv, lära sig kamratskap, vardagslärande och ta ansvar. Barnen ska 

även få känna sig trygg och accepterade men de ska även få en positiv tid på 

fritidshemmet. Inom fritidshemmet är det viktigt att försöka utveckla en trygg miljö för 

barnen. Tryggheten som fritidshemmet ger barnen kan ge förutsättningar för barnens 

utveckling (Jansson 1992).  

Ursberg (1996) skriver om fritidshemmets verksamhet som ska utarbetas på ett sådant 

sätt så att det gynnar barnens hela utveckling. Den inriktar sig speciellt på den allmänna 

kompetensen bland barnen i större utsträckning än specifika kunskaper. Målen som 

finns är i stor utsträckning inte inriktad på den enskilde individen utan på hela gruppen. 

Därför skapas oftast aktiviteter som är riktad mot gruppen eller om aktiviteten är 

konstruerad av barnen eftersom deras tankar ska ha stort utrymme. 

Pihlgren (2011) anser att fritidspedagogerna har lagt fokuset på barnens lärande under 

fritidshemstiden istället för enbart barnens utveckling. En stor del av fritidshemmens 

verksamhet består av interaktion mellan fritidspedagoger och barn samt mellan barn och 

barn. För att denna utveckling av samspel ska ske krävs kommunikation och samtal 

mellan båda parter. 
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2.3 Fritidspedagogernas roll inom fritidshemmet 

 
Ursberg (1996) skriver om att fritidspedagogers roll under början av fritidshemstiden 

för barnomsorg är en viktig punkt både till gruppen och det enskilda barnet eftersom de 

då är i störst behov av omsorg. Enligt Jansson (1992) är det viktigt att pedagoger skapar 

en trygghet för barnen under deras fritidshemstid. Fritidshemmet skall också vara en 

plats där det finns en positiv miljö men också en rolig miljö så att barnen blir 

stimulerade. Under fritidshemstiden ska barnen få chansen att leka och göra en del små 

bus. Det är även viktigt som fritidspedagog att man har en positiv inställning till sitt 

arbete att visa en positiv, lekfull och humoristisk sida. Som pedagog bör man lägga ner 

tid på att få barnen att känna sig välkomna på fritidshemmet. Det ska också vara en 

glädjefylld tid för barnen och aktiviteterna ska vara varierande. 

Children have the right to expect adults to protect them from harm as far as this 

is possible. Your role within the playsetting will include ensuring not only 

physical safety, but also emotional security: a space in which children can play 

free from fear of bullying, racism, sexism or other forms of harassment (Davy, 

1998, s.15). 

 

Enligt Jansson (1992) har fritidspedagogen en stor roll när fritidshemmet ska utformas 

både när det gäller dagliga rutiner och aktiviteter som återkommer. Det är viktigt att det 

finns en sammanhållning mellan pedagogerna och barnen på fritidhemmet för att på så 

sätt ge barnen en tryggare miljö. När det gäller miljön på fritidhemmet ska 

fritidspedagogerna stödja barnens lärande, de ska också visa på nya saker för barnen 

som de kan prova på.  

Jansson (1992) talar vidare om att fritidspedagoger har höga krav på både kompetens 

och kunnande när det gäller vardagen på fritidshemmet. En kompetens som är väldigt 

viktig att ha som fritidspedagog är att kunna erbjuda barnen på fritidshemmet en 

meningsfull verksamhet. ”Den specifika kompetens som fritidspedagogerna besitter är 

enligt dem själva att utveckla barns kunnande inom fyra huvudområden: social 

kompetens, barns eget kulturella skapande, informationsteknik och vardagslärande” 

(Pihlgren, 2011, s.42). Jansson (1992) anser att en pedagog kan inspirera barnen och de 

kan tillsammans med barnen konstruera aktiviteter som leder till ett lärande. Han menar 

även att en fritidspedagogs arbete inte bara handlar om vardagliga rutiner utan frågor 

som har med barnen att göra. Till exempel relationer, situationer och utveckling som 

sedan bör analyseras och utvärderas för att sedan kunna göra en intern utvärdering. 

Inom fritidshemmet bearbetas frågorna gemensamt inom arbetslaget. De möten och 

samtal som sker inom arbetslaget utvecklar både den individuella pedagogen och den 

gemensamma gruppen i relation till barnen (Jansson 1992). 

Enligt Pihlgren (2011) är yrkesrollen som fritidspedagog svår att identifiera då många 

människor inte har varit inskrivna på fritidshemmet och har därför inte fått någon 

relation till verksamheten. Dock har detta ändrats i takt med att antalet barn ökar på 

fritidshemmet och en större förståelse har därför bildats. Davy (1998) anser att det är 
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viktigt att som fritidspedagog lär känna barnen. Det är även viktigt att lära känna sig 

själv för att på så sätt utveckla trygga och förtroendefulla relationer med barnen. 

 

 

 

2.4 Lärande i allmänhet inom fritidshemmets verksamhet 

Perulli (2009) och Jensen (2011) skriver om olika former av lärande exempelvis 

konceptuellt-, procedurellt-, explicit- och implicit lärande. Dessa mynnar sedan ut till 

två olika former av lärande nämligen formellt- och informellt lärande. Pihlgren (2011) 

menar att både informellt och formellt lärande sker på fritidshemmet. Däremot menar 

hon att besluten som rör dessa läranden ska vara gemensant fattade av 

fritidspedagogerna och barnen.  

 

Lärande kan delas upp i konceptuellt lärande och procedurellt lärande, menar Jensen 

(2011) i boken Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker. Konceptuellt 

lärande betyder huvudsakligen att vi lär oss om något. Under tiden betyder procedurellt 

lärande att vi kan vissa vad vi har lärt oss. Han menar att det ofta förekommer att 

människor tror att dessa former av lärande aldrig går in i varandra, men så är inte fallet. 

Det förekommer ofta att dessa två lärande sammanbetar. Han har bland annat skrivit ett 

exempel och det är när vi skriver häst. För att vi ska kunna skriva häst behöver vi klara 

av att skriva och det bygger på procedurellt lärande och för att veta vad ordet står för 

krävs det konceptuellt lärande. Det är även genom det procedurella som barnen lär sig 

på under fritidshemsverksamheten då de lär sig hur de ska gå till väga när de utför olika 

aktiviteter.  

 

Utöver konceptuellt lärande och procedurellt lärande finns det även explicit- och 

implicit lärande. Explicit lärande betyder att vi är medveten om vad vi lär oss samt hur 

vi lär oss det. Implicit lärande betyder att det vi lär oss sker utan vårt medvetande och 

att vi helt plötsligt kan någonting utan att vi vet riktigt hur vi lärde oss det. När det 

gäller lärande under fritidshemstiden är det procedurellt och implicit lärande som 

barnen större delen av tiden använder fast de inte vet om det. Jensen (2011) menar att 

det som är intressant för lärandet på fritidshemmet är hur lärandets innehåll kan vara 

detsamma men att lärandets form kan variera. Han menar att lärandet är mindre reglerat 

under den fria tidens lek. Fritidshemmet består av både det procedurellt lärande och 

konceptuellt lärande. 

2.4.1 Formellt lärande 

 

Jensen (2011) har valt att ge en beskrivning om vad formellt lärande betyder. När en 

elev befinner sig på skolan är det redan bestämt vilket lokal som ska användas vid 

vilken tidpunkt. Vilket betyder att både platsen och tidslaget är reglerad. Även vilken 

som har högsta rollen i lokalen är reglerad, det är alltid läraren som har den största 

makten, vilket betyder att relationen mellan elev och lärare är reglerad. Jensen (ibid) 

menar då att denna höga grad av styrning eller reglering av både form och innehåll gör 

att hela lärandesituationen kan betraktas som formell. Det går även att tolka det som att 
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formellt lärande är avsiktligt organiserat. Han menar att de flesta är eniga om att 

formellt lärande huvudsakligen infinner sig i skolans miljöer. I en formell 

lärandesituation är det i huvudsak läraren som får sin röst hörd, som avgör vilka elever 

som får höras och som bestämmer vad som ska göras och inte göras. I skolan tillämpas 

ofta indirekt demokrati där, utöver läraren, en klassrepresentant ska föra klassens talan. 

Han menar att i skolans värld är den något märkliga samtalsformen rum där läraren 

frågar och elev väljas ut att svara. Faktum är att elever i väldigt låg utsträckning ställer 

frågor, i alla fall jämfört med det stora antal frågor som lärare ställer.  

 

För att fritidshemsverksamheten ska ha en möjlighet att fungera så behöver det finnas 

både regelbundenhet och struktur. Även om det kan ses som att verksamheten blir 

reglerad behövs det för att annars skulle vad som helst ske under verksamhetstiden.  

Fritidshemsverksamheten ska erbjuda en trygg miljö och därför behöver den vara 

regelbunden och strukturerad. Den är dock fortfarande inte lika strukturerad och 

reglerad som skolverksamheten (Jensen 2011).  

 

2.4.2 Informellt lärande 

 

Informellt lärande menar Jensen (2011) är oreglerat och att det händer nästan vart som 

helst och när som helst, med vilken som helst, på vilket sätt som helst, inom vad som 

helst. Jensen (ibid) påstår även att informella lärandesituationer sällan är organiserade 

och att de inte styrs av mål som fritidspedagogerna har skapat innan. Han menar att 

informellt lärande kan ske avsiktligt men också av en tillfällighet.  

 

Stasiunaitiene och Kaminskiene (2009) menar att det informella lärandet sker hela tiden 

och att när det sker är det inte organiserat eller strukturerat. De menar även att lärandet 

blir stimulerat av samhället men likaså av familjen och för det mesta så tänker man inte 

på att man har lärt sig. De menar även att lärandet är mest effektivt när barnen inte vet 

om att de lär sig.  

 

Informellt lärande kan även ske inom skolans verksamhet. Barn lär sig nya saker både 

på raster och på lektioner som inte ingår i den planerade verksamheten men det är ändå 

inom skolverksamheten. Jensen (2011) påstår att när barnen går i skolan är det för att de 

ska lära sig. Att de lär sig på fritiden är någonting som pedagoger tror endast sker en 

enstaka gånger. Jensen (ibid) menar att det är vanligt att föräldrar frågar barnen vad de 

har lärt sig i skolan, de frågar oftast inte vad de har lärt sig på fritidshemmet eller 

liknande. Han påstår att barn lär sig troligtvis mer utanför skolan än vad de gör inom 

den planerade skolverksamheten. Det är troligtvis så att de lär sig en hel del i skolan 

som det inte är meningen att de ska lära sig. 

 

Philgren (2011) menar att fritidspedagoger försöker ta avstånd från att det ska bli 

formellt lärande på fritidshemmet. De försöker därför istället anpassa olika miljöer som 

ska vara utifrån barnens behov och utifrån varje barns individuella intressen. Det barnet 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Kaminskiene%2C%20Lina%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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lär sig genom miljöerna är interaktion och kommunikation. Det är meningen att det ska 

stimulera varje barns individuella behov av utveckling.  

 

I en förhållandevis fri verksamhet som fritidshemsverksamheten är det både rimligt och 

passande att informellt lärande får störst utrymme, menar Jensen (2011). Eftersom 

lärande utgår ifrån individen är det inte bara situationen som utmärker lärandet, utan det 

kan förväntas en kvalitativ skillnad i lärandet som sker i en informell lärandesituation. 

Han menar att informellt lärande är i minst lika hög grad, som lärande i skolan, ett 

lärande för livet.  

 

Jensen (2011) påstår att det som är utmärkande för informellt lärande är frivilligheten i 

att lära. Det ska ske på individens villkor att vilja lära, när de sitter på skolan är det 

obligatoriskt och räknas därför inte som frivilligt. Informellt lärande bygger inte på 

andras avsikter (i form av en kursplan eller en planerad lektion) utan på den lärande 

individens eller gruppens avsikter. Individens eller individernas intresse är avgörande 

och centralt för informellt lärande. När barn och vuxna helt får förfogande över sin fria 

tid blir deras lärande huvudsakligen informell. 

 

I informella lärandesituationer lär sig barnen genom samtal på jämna villkor menar 

Jensen (2011). Han menar även att alla inblandade samtalspartner kommer med bidrag 

som diskuteras av övriga parter. Alla kan ställa frågor som besvaras av de andra. Även 

om vissa, vuxna såväl som barn, kan tendera att tillrättavisa sina samtalspartners när de 

säger något kontroversiellt (diskuterbart) är det vanligt förekommande att 

samtalsklimatet i en informell lärandesituation är öppet. En mångfald av påståenden och 

frågor kommer upp. Målet måste inte vara att komma överens, utan förutsättningarna 

för öppenhet är snarare att inte tysta de andra eller tystas av andra.  

 

Lifelong learning expands the conception of teaching and learning, and self-

directedness and independence in learning are becoming important peculiarities 

of human activity and personality. In the context of lifelong learning, formal, 

non-formal and informal learning are defined as constituents complementing 

each other and determining comprehensive learning (Stasiunaitiene & 

Kaminskiene, 2009, s.120-121). 

 

På fritidshemmet sker det dels informellt lärande men det förekommer även formellt 

lärande. Det formella lärandet är däremot inte på liknande sätt som inom 

skolverksamheten (Jensen 2011). Både Jensen (ibid) och Pihlgren (2011) menar att 

inom fritidshemsverksamheten sker det formella lärandet genom samling, mat tillfällen 

så som mellanmål samt regelstyrda aktiviteter. Utöver dessa tillfällen sker större delen 

av verksamheten som informell lärande. Då får barnen välja utifrån eget intresse vad de 

ska göra.  
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2.5 Bildskapande barn 
 

Enligt Pihlgren (2011) är de centrala i fritidspedagogiken när det sker gestaltande och 

skapande. Det är något som sker med hjälp av fritidspedagogen inom både 

fritidshemmet och klassrummet. De aktiviteter som oftast sker på fritidshemmet enligt 

Pihlgren (2011) är praktiska ämnen såsom drama, rörelse, bild, slöjd och musik. Det är 

genom dessa ämnen som barnen skapar en mening, ett sammanhang och en förståelse 

för de teoretiska ämnena.  Pihlgren (2011) skriver vidare om att de teoretiska ämnena 

exempelvis svenska inte måste vara teoretisk, utan svenskan kan uttryckas genom 

praktiken med hjälp av ett bildspel eller en dramalek. Dock bör det tas i åtanke att 

fritidspedagoger inte besitter all kompetens som finns när det gäller skapande och 

gestaltande former menar Pihlgren (2011).  

 

Lind (2010) skrev om den tidiga folkskolans historia där pedagogerna värdesatte 

bildskapande lika högt som andra kunskaper exempelvis att läsa och skriva. Hon talar 

även om att det centrala i de nya pedagogiska idéerna och metoderna som folkskolan 

hade var form, färg och teckning som bildskapandet innehåller.  

 

Konst ses som något inneboende och oförmedlat och lärarrollen blir mer eller 

mindre överflödig. Barns skapande behandlas som något nästan mystiskt, utan 

relation till undervisning eller erfarenheter (Aronsson, 1997, s.84). 

 

Lindahl (2002) menar däremot att barn skapar för att uttrycka sig, uttrycka något som är 

både personligt och äkta utan att visa på den yttre verkligheten. Barn visar hur de känner 

i sitt bildskapande, man kan säga att bildskapandet har med de omedvetna och det 

medvetna hos barnet. Pedagogerna ska bemöta barnens olika skapelser med ett stort 

engagemang och respekt för att stimulera barnens bildskapande. Som pedagog är det 

viktigt att stimulera barnets intresse både för sina egna verk men även för andras. 

Genom detta får barnen upp ett intresse för både innehåll i bilder men också hur 

utförandet gick till. Hall (2009) anser att det är i bilderna barnen uttrycker hur de 

påverkas av både den sociala och den fysiska miljö som de lever i. Bildskapandet kan 

även hjälpa barn att förstå saker som händer runt omkring dem i världen. Han anser att 

processen blir viktigare än själva slutprodukten speciellt för yngre barn. 

 

Lindahl (2002) menar att bild bygger på att barnen har lust att lära sig och att det finns 

en nyfikenhet för bild och detta blir i sig ett verktyg som barnet kan använda i sitt 

utforskande av verkligheten. Det är skillnad på barnens och vuxnas sätt att skapa. En 

vuxen konstnär skapar bilder för att beröra och kommunicera med sitt verk medan ett 

barn skapar utifrån fantasin och uttrycker sig på så sätt. 

 

Fantasiförmågan ses som en specifik medvetandeform som tolkar erfarenheter 

och skapar mening. Den kombinerar intryck, kognitiva och emotionella, 

bearbetar och tolkar dessa till sammanhang. Denna förmåga är basen för att 

skapande och i barnets ständiga meningsskapande (Lindahl, 2002, s.81). 
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Watts (2010) menar att processen som sker när små barn lär sig att skapa måste vara 

spontan och ske individuellt. Han skriver även om hur mycket pedagoger ska vägleda 

barnen under deras bildskapande, eftersom det kan hända att barnens kreativitet 

begränsas med för mycket vägledning av vuxna. Änggård (2005) skriver om att barn får 

en chans att rita andra saker och bestämma själva vad de vill fokusera på när 

bildskapandet inte är vuxenstyrd. Änggård (2005) menar att när barn själva får 

bestämma vad de ska framställa så kommer fantasin fram. Det är då olika fantasifigurer 

exempelvis prinsessor, riddare och dinosaurier konstrueras. Det är även skillnad på 

vilket kön barnet har eftersom Änggård (2005) anser att pojkar och fickor har olika 

innehåll i sina bilder. Exempelvis så ritar en flicka hjärtan medan en pojke målar 

dinosaurier eller så ritar flickor katter och hundar medan en pojke ritar lite mer vilda 

djur. Dock fanns det även saker som både pojkar och flickor hade gemensamt i deras 

bilder exempelvis solar och hus. Detta uppdagades i en studie där Änggård själv var 

med och observerade på två olika förskolor.  

 

Children who pay close attention to the conventions of writing and who are 

technically precise with the language they use are better placed to express their 

own original thoughts, concepts and ideas. Similarly, a child who can make 

confident representations of the visual world through drawing is better placed to 

be able to make visual representations of their own ideas, thoughts and 

experience (Watts, 2010, s.151). 

 

Watts (2010)  skriver vidare om hur viktigt det är som pedagog att ge barnen stöd i sitt 

bildskapande. Som pedagog skall man inte visa hur skicklig man är inom bildskapandet 

eller hur mycket teknisk kunskap som man har. Utan som pedagog ska intresset för 

barnens bildskapande visas. 

 

2.6 Barns kommunikation genom bildskapandet 
 

Klerfelt & Haglund (2011) anser att kommunikationen sker på olika sätt på 

fritidshemmet när det gäller pedagoger och barn. Den talande kommunikationen som 

sker på fritidshemmet ser ut på olika sätt beroende på vilken aktivitet som styr hur 

kommunikationen sker eller vilka barn eller pedagoger som är delaktiga. Enligt Ackesjö 

(2011) använder sig barn av bilder för att visa på sina erfarenheter om hur saker och ting 

ser ut för barnet själv. Det är genom barnets bilder som vi vuxna får tillgång till barnets 

eget meningsskapande. Barnet hämtar in och får inspiration från sådant som händer runt 

omkring dem. Oftast skapar barnen ett alster som visar vad som är viktigast för dem. 

Även Persson (2008) talar om att barnen får inspiration från det som händer i samhället 

och hur barnen påverkas av det dock menar han även på att då barnens kreativitet syns i 

bilderna blir det ett resultat av de intryck barnet får.  

 

Persson (2008) och Änggård (2005) menar att bilder som barnen skapar används i 

kommunikation med andra och tillsammans med andra barn skapas dessa bilder. 

Bildskapandet sker på så sätt på barnets egna initiativ, vilket kan beskrivas som 

kollektiva bildsamtal mellan barn. Barnen konstruerar alster som liknar varandras, det 
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kan vara samma stil, teknik, innehåll och komposition. På så sätt blir det en sorts 

gemenskap mellan barnen när de håller på med sitt bildskapande. Änggård (2005) 

menar även att barn svarar på andra barns bilder när de sitter tillsammans vid bordet. 

Sedan är det väldigt viktigt att ha samtal kring barnens bilder för att få veta de 

ursprungliga avsikterna med en bild och för att föra ett samtal angående en bild kan 

skapa nya berättelser. Genom att prata med barnen om deras bilder får de chansen att 

reflektera över sina egna och andras bilder.  

 

Olika skrift- och bildpraktiker erbjuder möjligheter att undersöka och använda 

olika blickar (innebörder) på produktion och distribution av mening och makt i 

visuell kommunikation. Bilder är den visuella kulturens artefakter och 

bildskapande handlar i ett visuellt kulturperspektiv om seendepraktiker, där alla 

ingår som medkonstruktörer och omskapare av mening, blickar, 

betraktarpositioner och sätt att se (Lind 2010, s.23). 

 

Lind (2010) skriver även om bild i olika former, det är inte bara så att barn ska göra 

bilder utan även vad bilder gör. Det är utifrån barnets sätt att se på saker och ting som 

bilder skapar en mening. Barn möter bilder dagligen och ser saker på ett annorlunda sätt 

och det framträder i bildskapandet. Lind (2010) skriver vidare om att bildspråket är ett 

kommunikationsmedel som är väldigt viktigt dock kommer de vid sidan av att läsa, 

skriva och tala. 

 

Lind (2010) skriver även om en krumelur som är gjord med en penna av ett barn som 

bara genom en blick kan bli ett tecken för något hel annat. Beroende på vem som iakttar 

krumeluren, om det är en vuxen eller ett barn. Krumeluren kan helt enkelt övergå till att 

vara ett eller flera tecken men också till en obegriplig krumelur, avgörandet finns hos 

personen som iakttar. 

 

However, given the seemingly endless variety of young children´s 

representations it should be noted that these drawings cannot be read or 

´translated´ in the same way as a piece of writing. Nor can they be easily 

understood out of context or judged using the same criteria that may be applied to 

adults´ drawings. A drawing that looks like a pig may in fact be a cow, sheep 

etc., or even a human. Adults bring their own, often misleading, expectations to 

the interpretation of children´s drawings (Hall, 2009, s.182). 

 

Hall (2009) menar även att bildskapandet ger barn möjligheten att kunna kommunicera 

med andra, redan när de är små och inte kan tala kan kommunikationen ske igenom 

bildskapandet. Han skriver även om att pedagogerna ska uppmuntra barn att 

kommunicera framförallt genom bildskapandet om inte det verbala talet finns. Barn ska 

kunna ges chansen att visa sina erfarenheter, idéer och känslor på olika sätt, exempelvis 

genom bildverksamheten. Aronsson (1997) skriver även hon om hur viktig 

bildverksamheten är för att kunna kommunicera dock inriktar hon sig på ungdomar. 

Hon talade om en ett bildprojekt som resulterade i att deltagarna som hade både 

talsvårigheter och autism fick ett verktyg till kommunikation. De kunde genom 



 

12 
 

bildskapandet kommunicera på ett helt annat villkor då personer förstod dem bättre och 

talet förbättrades utifrån denna bilduppgift. 

 

Änggård (2005) påpekar om hur viktigt det är med det muntliga berättandet för barn i 

deras bildberättande. Barn använder andra saker att uttrycka sig med än bara bild när de 

berättar saker, allt från gester, ljud och mimik. Barn använder alla de uttrycksmedel de 

har för att uttrycka sig och på så sätt sker en kommunikation med åhörarna.  

 

2.7 Vikten av planering inom fritidshemmet 
 

Änggård (2005) menar att miljön som fritidspedagogerna ordnar och vilka aktiviteter 

som erbjuds har en stor betydelse för barnen. Det är utifrån miljön som 

förutsättningarna föds menar Johansson & Holmbäck Rolander (2000). Det finns tre 

synsätt som föds ur en bra miljö och dessa är lärande, kreativitet och lekfullhet, dessa 

tre strävar pedagogerna efter att kunna integrera med varandra. Dock måste 

fritidspedagogen ha ett sådant synsätt där det går att integrera dessa tre perspektiv för att 

på så sätt kunna förena dem. Jansson (1992) menar att genom planering för hela 

terminer inom fritidshemmet så får verksamheten en yttre struktur. Han skriver vidare 

om att i en ett års planering kan man se en viss cyklisk karaktär. Pedagoger använder sig 

av sina tidigare erfarenheter och utvecklar dessa. Pedagogers erfarenheter från 

verksamhet och situationer som hänt tidigare ger en grund för hur de som pedagog 

sedan tänker när planeringen ska ordnas och hur de ska agera som pedagog i olika 

aktiviteter. 

 

Pihlgren (2011) skriver om fritishemmet och dess uppdrag under dagarna. 

Fritidshemmets öppettider styrs av vad alla föräldrar har för behov av omsorg för sina 

barn. Behovet av personal består i hur många barn som är på fritidshemmet under dagen 

och vilka behov barnen har. Uppdraget som finns på fritidhemmet är att tillgodose varje 

barns behov av aktiviteter, fritid, lärande och omsorg och det är utifrån detta som 

planeringen sker. Kraven som finns i styrdokumenten ska genom personalen uppfyllas 

så gott det går genom olika former av aktiviteter. 

 

If teachers accept that they need to improve the quality of their responses to 

children´s work, they may also argue that assessing children´s work in art and 

design is more problematic than assessing work in other curriculum areas 

(Watts, 2010, s.140).  

 

När det gäller att lägga ett schema som är så effektivt som möjligt bör man enligt 

Pihlgren (2011) studera barnets behov och hur länge de är på fritidshemmet på dagarna. 

Det gäller att se hur många barn som finns i verksamheten och hur många 

fritidspedagoger som finns tillgängliga för att på så sätt klara av både behovet av 

omsorg och den pedagogiska biten inom fritidshemsverksamheten. Fritidshemmet ska 

trots allt kunna erbjuda barnen både en chans till lärande och stimulans. Det ska via 

personalen på fritidshemmet skapas aktiviteter där barnens olika sinnen kan utvecklas. 
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Fritidspedagogens uppdrag är enligt Pihlgren (2011) att komplettera skolan. Med andra 

ord ska fritidspedagogen konstruera aktiviteter där eleven utvecklar sin, koncentration, 

läsning, sitt matematiska tänkande och sin motorik. Dock bör även estetiska ämnen 

komma in såsom bild, drama, lek och rörelse. Allt behövs inom fritidshemmet för att 

möta upp barnens olika behov. Dock kräver detta enligt Pihlgren (2011) att information 

kring barnens olika förutsättningar finns så att fritidspedagogen kan ta del av detta.  

  

2.8 Läroplanens (Lgr11) syn på bild 

 

Läroplanen (Lgr11) innefattar skola, fritidshem och förskoleklass anser att bild är en 

viktig del i människors liv när det gäller att lära sig olika saker men även hur man 

upplever sig själv och andra. Bild är något vi möter dagligen i våra liv, bilder som säger 

olika saker där syftet kan vara att övertala människor att köpa en viss produkt, att 

informera om något som ska hända eller ge oss någon form av upplevelse. Kunskaper 

om bild och hur människor kan kommunicera genom bild har en stor del i det dagliga 

livet för att vi ska kunna uttrycka våra åsikter och delta aktivt i vårt samhälle. 

 

Syftet med bild enligt Läroplanen (Lgr11) är att eleven ska genom undervisning få 

kunskaper om hur bilder skapas och hur olika bilder kan tolkas. Undervisningen ska 

vara på ett sådant sätt att eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i hur de 

skapar en egen bild och hur de sedan kan presentera den på olika sätt. Undervisningen 

ska vara på ett stimulerande sätt så att eleverna får upp ett intresse för att skapa och 

utvecklar sin kreativa sida. Undervisningen ska även ge elever möjlighet att prova på 

själva, ta egna initiativ och lösa problemen själv som de stöter på under arbetets gång 

för att på så sätt utvecklas. Eleverna ska få chansen att diskutera budskap med andra 

angående olika sorters bilder från olika kulturer både nutid och dåtid. Genom detta ska 

eleven få chansen att använda sig av sina kunskaper angående bilder av olika slag för att 

göra sina egna alster.  

 

Det centrala innehållet enligt Läroplanen (Lgr11) för årskurs ett till tre består av tre 

olika områden, den första är bildframställning som betyder att eleverna ska genom 

undervisning få kunskap och prova på hur de framställer bilder som berättar något till 

exempel sagobilder De ska även få prova på måleri, teckning, konstruktion och 

modellering. Den sista punkten i bildframställningen består av att eleverna ska få 

kunskap och prova på fotografering och hur de genom ett datorprogram för över 

bilderna. Det andra området är redskap för framställning där eleven först och främst ska 

arbeta med saker som bygger upp en bild tillexempel former, linjer, färger, bakgrund, 

förgrund och ytor. Eleverna ska sedan få verktyg inom måleri, modellering, 

konstruktion och teckning och vad dessa verktyg heter. Eleven ska även få arbeta med 

olika sorters material både material som är plana och dem som är formbara till exempel 

gips, lera, papper och naturmaterial. De ska få lära sig hur de kan använda sig av olika 

sorters material i sitt bildskapande. Det tredje och sista området är bildanalys där 

eleverna får arbeta med informativa bilder till exempel de bilder som de ser i sina 

läroböcker, hur de fungerar och hur de är utformade. Den sista punkten på detta område 
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består av att eleven ska få lära sig vad bilder berättar både nutida och de historiska eller 

till exempel bilder som kommer från elevens hemort eller en konstbild.  
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3. Syfte och problemformulering 
 

Litteraturen anspelar på att det finns lite information angående bild som en del av 

lärandet på fritidshemmet. Denna undersökning utförs därför utifrån att det finns en del 

frågetecken bland många pedagoger om hur de betraktar bild som lärprocess, samt hur 

läroplanen (Lgr 11) skall användas vid planering inom fritidshemsverksamheten. Syftet 

med studien är att analysera och beskriva fritidspedagogers syn på planering av estetiska 

lärprocesser (bild) i verksamheten, utifrån läroplanen (Lgr 11) och forskning. Samt hur 

fritidspedagoger använder bild för att främja barnens lärande under deras fritidshemstid.  

 

3.1 Frågeställning 

 

Våra frågeställningar utifrån detta är således:  

 

 Hur uppfattar fem fritidspedagoger läroplanen Lgr 11 vad det gäller bild som 

lärande? 

 Hur får de fem fritidspedagogerna ta del av forskning kring estetiska 

lärprocesser speciellt med bild som påverkan till barns lärande? 

 Anser fritidspedagogerna att barnens bildskapande har någon del i barnens 

lärprocess? På vilket sätt? 

 Hur planerar fem fritidspedagoger in bild i fritidshemsverksamheten?  
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4. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att presentera studiens metod. Först och främst 

presenteras studiens metod följt av urval och procedur. Sedan kommer en beskrivning 

av databearbetning, etiska aspekten och bortfall. 

 

4.1 Studiens metod 

 

Syftet med studien är att analysera och beskriva fritidspedagogers syn på planering av 

estetiska lärprocesser (bild) i verksamheten, utifrån läroplanen (Lgr 11) och forskning. 

Samt hur fritidspedagoger använder bild för att främja barnens lärande under deras 

fritidshemstid.  

 

Det finns primärt två olika metodiska ansatser, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 

ansats är när undersökaren exempelvis gör en intervju, observation eller 

litteraturgranskning. Enligt Patel och Davidson (2007) är syftet med användningen av 

kvalitativa undersökningar att få en djupare kunskap istället för den statistik som 

undersökaren erhåller vid den kvantitativa undersökningen.   

 

När syftet var färdigt och vi hade studerat kvalitativ samt kvantitativ metod kom vi fram 

till att den kvalitativa metoden skulle passa vår studie. Backman (2008) skriver att 

kvalitativa studier syftar till att ta reda på hur människor tolkar, formar och upplever sin 

omgivning i samband med deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom att 

använda kvalitativa intervjuer fick vi ta del av fem fritidspedagogers kunskaper och 

erfarenheter angående bildskapande på fritidshemmet.  

 

Intervjuformen blev vad Trost (2005) kallar för låg grad av standardisering, vilket 

betyder att intervjuaren anpassar sig efter respondenten. Intervjuaren anpassar språket 

utifrån det språk som respondenten använder samt tar frågorna i den ordning som passar 

respondenten. Känner respondenten att frågorna ska komma i en annan ordning så går 

det bra. Följdfrågor har även skapas då det behövdes. I intervjuerna förekom det även 

narrativa frågor då respondenterna fick ge berättande svar istället för korta och 

enkelspåriga svar (Kvale 2009). De narrativa svaren behövdes för att intervjuarna skulle 

få en klar bild av hur bland annat respondenternas vardag ter sig samt vid specifika 

händelser som är vid vikt i denna studie.   

 

Forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap. Intervjukunskap 

konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. 

Kunskapen upptäcks inte eller är given, utan skapas aktivt genom frågor och 

svar, produktionen har två upphovsmän: intervjuaren och intervjupersonen 

(Kvale, 2009, s.70). 

 

När det kom till att skriva intervjufrågorna började vi med att läsa den tidigare 

forskningen som har berört det här ämnet. Orden som användes vid sökning av 

forskning var Bildpedagogik, Art education samt informal and formal learning. 
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 Utifrån det skapades frågor som berörde lärandet på fritidshemmet genom 

bildskapandet. Inför intervjun fick intervjupersonerna frågorna som skulle till att ställas 

under intervjun då respondenterna skulle vara bekväm under själva intervjutillfället 

samt att de skulle kunna komma med frågor om det var någonting som de inte förstod 

(se bilaga 1).  

 

4.2 Urval och procedur 

 

Studien har utförts på fyra olika arbetsplatser i två olika kommuner. På en av 

arbetsplatserna intervjuades två fritidspedagoger därför att den ena hade lång 

arbetslivserfarenhet medan den andra hade mindre arbetslivserfarenhet men däremot 

gick personen i fråga just nu en fortbildning inom bild. Därefter intervjuades en 

fritidspedagog på varje arbetsplats. Alla som intervjuades arbetar eller har tills nyligen 

arbetat som fritidspedagog. Vi valde genom strategi och bekvämlighet ut vilka personer 

som vi skulle intervjua samt från vilka kommuner de skulle vara yrkesverksamma inom. 

De krav som fanns var att respondenterna skulle vara utbildad fritidspedagog samt att de 

hade någon form av bildskapande inom verksamheten.  

 

Efter att vi hade utfört urvalet kontaktades respondenterna via mejl och telefon.  I mejl 

skickade vi ett missiv (bilaga 2) där vi förklarade syftet med studien, vilka vi var samt 

att deras svar skulle vara intressanta för vår studie. Det förekom en gång att missivet 

tilldelades personligen till respondenten. 

 

 Efter att vi hade skickat missivet väntade vi i vissa fall någon dag och andra fall några 

veckor. Det gjorde vi för att respondenterna skulle ha en chans att tacka ja eller nej till 

att delta i studien samt att de skulle få komma in i ämnet. När de hade gått med på att 

vara med kontaktade vi dem via telefon samma kväll som de svarade för att bestämma 

tid och plats. 

 

Kvale (2009) menar att det finns olika metoder för att registrera intervjuerna för senare 

dokumentering och analys. Han anser att det vanligaste sättet är att använda en 

ljudbandspelare, för då kan intervjuaren koncentrera sig på själva intervjun.  

 

Den första intervjun infann sig hemma hos fritidspedagogen. Närvarande vid intervjun 

var en av denna studies författare samt respondent och den spelades in på en diktafon. 

Under den andra intervjun befann vi oss inne i ett kontor och närvarande var de två 

intervjuare, samt respondent. Vi spelade in intervjun på två diktafoner. Den tredje 

intervjun infann sig i ett klassrum och närvarande var den andre av denna studiens 

författare och respondent. Under den fjärde intervjun satt vi inne i ett skolbibliotek och 

de som var närvarande var de två studieförfattarna samt respondent. Denna intervju 

spelades in på en diktafon. På den femte och sista intervjun satt vi i en konferenslokal 

på en skola närvarande var studiens författare och respondent. Tiderna på intervjuerna 

varierade mellan cirka 14 minuter till cirka 45 minuter.  Orsaken till variation angående 

längden på intervjuerna är för att fritidspedagogerna kunde olika mycket om ämnet.  
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Under intervjuerna inträffade det en del störningsmoment i form av personer som kom 

in i rummen.  

 

Kvale (2009) påstår att antalet intervjupersoner beror på syftet med undersökningen. 

Om det är för få intervjupersoner blir det svårt att generalisera och testa hypotesen. Om 

det däremot är för många intervjupersoner går det inte att göra några ingående 

tolkningar av svaren.  

 

4.3 Databehandling 

 

Enligt Hjerm och Lindgren (2010) bör en inspelad intervju transkriberas och göras om 

till en text som går att analysera. Utifrån detta har vi valt att skriva intervjuerna på 

dataprogrammet Microsoft Word. Kvale (2009) menar att när intervjuaren ska sätta sig 

och skriva ut intervjun så utsätts man för olika val. Ska man skriva ned vad 

intervjupersonen säger ordagrant vilket även inkluderar ljud så som ”mm”. Eller ska 

man skriva ned intervjun där intervjupersonen får låta lite mer formell? vi valde därför 

att skriva ut intervjun där intervjupersonen låter formell då vi ansåg att det ljud som 

”mm” inte var nödvändiga i det här arbetet. 

 

 Svaren skrev vi sedan ut på papper för att vi lättare skulle se vad varje intervjuperson 

hade svarat samt för att se hur deras svar motsvarar varandras. Därefter skrev vi in citat 

från intervjuerna på datorn under varje fråga för att vi skulle kunna se helheten. Därefter 

jämfördes och analyserades citaten för att vi skulle få sammanfattade samt 

sammanhängande svar.  

 

4.4 Etiska Aspekter 

 

Vi har valt att förhålla oss till ett etiskt förhållningssätt under arbetets gång. Vår studie 

har utgått från de fyra huvudkraven som finns. Det är informationskraven, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012). 

Fritidspedagogerna informerades från arbetets början genom missiv och samtal om 

deras uppgift i studien och att det var frivilligt deltagande samt att materialet från 

intervjuerna endast används i studiens syfte (Informationskravet). Fritidspedagogerna i 

vår studie har samtyckt om deras medverkan men att de kan när som helst välja att 

avbryta och att intervjuerna spelades in samt att materialet behandlas konfidentiellt 

(Samtyckeskravet). Dalen (2007) menar att de intervjuade fritidspedagogernas identitet 

samt fritidshem inte ska kunna identifieras. Vi har valt att namnge fritidspedagogerna 

med fritidspedagog 1 – 5, för att vi inte ska avslöja identiteten på våra intervjupersoner. 

Vi har även tagit bort allt som kan kopplas till respektive arbetsplats och kommun 

(Konfidentialitetskravet). Vi informerade om att intervjun endast kommer att användas i 

denna studie samt att det inspelade materialet kommer förvaras på Högskolan i Gävle i 

2 år (Nyttjandekravet).  
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4.5 Bortfall 
 

Under arbetes gång hade vi valt ut sju olika fritidshem i tre olika kommuner. På grund 

av tidsbrist hade tre fritidspedagoger inte möjlighet att delta i denna studie. Vi valde då 

att använda oss av två kommuner och det blev därför fyra olika fritidshem varav ett 

fritidshem innehöll två fritidspedagoger. 
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5. Resultat  
 

Resultatet i denna studie kommer härmed presenteras och svaren är grundade utifrån 

intervjuer med fem fritidspedagoger. Intervjupersonerna i denna studie är namngivna 

med fritidspedagog 1-5.  

 

5.1 Hur fem fritidspedagoger planerar in bild i fritidshemsverksamheten 

 

Majoriteten av de intervjuade fritidspedagogerna planerar bildverksamheten inom 

fritidshemmet utifrån barnens idéer och intressen. De planerar även verksamheten 

utifrån tidigare erfarenheter då de vet att aktiviteterna fungerar bland barnen. 

Fritidspedagogerna menar också att om det är någon större aktivitet behöver de planera 

den innan. Annars om det är någonting mindre kan de sätta igång med det direkt när 

barnen kommer på fritidshemmet. 

 

Det finns många olika sätt att planera bild på, exempelvis använder sig fritidspedagog 1 

av sin planeringstid med sina kollegor men även mycket av sina tidigare erfarenheter 

som pedagogen samlat på sig under sina 37 år som fritidspedagog. Till exempel under 

hösten brukar pedagogen arbeta med brännlera och löv. Barnen får då rita av ett lönnlöv 

på ett papper som de sedan klipper ut och viker upp. Efteråt formar de leran med hjälp 

av lövet, när barnen format klart bränns deras alster i en brännugn. Det här har 

pedagogen gjort minst tio höstar förut och vet att det fungerar och att det blir fina 

skapelser att ta hem till jul. Pedagogen arbetar inte bara utifrån årstider utan även utifrån 

högtider eftersom barnen gärna vill göra exempelvis spöken till Halloween.  

 

Fritidspedagog 2 anser också att planeringen för bildverksamheten utgår från barnens 

egna intressen men även utifrån egna erfarenheter. Ett exempel på en planerad aktivitet 

kan vara när barnen får använda stafflier eftersom man som pedagog då måste planera 

och förbereda. Pedagogen använder sig också av det fria skapandet som många barn 

tycker är roligt. Aktiviteten kräver dock en aktiv pedagog som inte bara lägger fram 

material och låter barnen ”kladda fritt” utan att det sker under uppsyn. 

 

Fritidspedagog 3 säger att bildverksamheten existerar i väldigt liten grad inom den 

fritidshemsverksamhet som pedagogen arbetar inom. Det är på grund av att de andra 

pedagogerna anser att barnen inte har något intresse för bild utan de är bara intresserad 

av exempelvis fotboll. I och med det har pedagogen successivt börjat arbeta med att 

bygga upp bildverksamheten inom fritidshemmet för att visa på hur viktig den är för 

barnens utveckling och fortsatta lärande.  

 

Fritidspedagog 4 planerar på ett helt annat sätt gentemot de tidigare fritidspedagogerna 

eftersom personen ifråga utgår från barnens egna initiativ och försöker stimulera 

barnens fortsatta intresse för stunden. Pedagogen försöker även få med andra barn i 

skapandet och på så sätt stimulera till ett gemensamt lärande och en givande 

fritidshemstid. Vilket resulterar i att planeringen sker för stunden dock använder sig 
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även pedagogen av sin kollega som för närvarande läser en bildkurs som ger en hel del 

nya tankar och idéer.  

 

Fritidspedagog 5 arbetar ofta väldigt spontant och menar på att det kan vara svårt att 

planera när pedagogerna inte vet hur många barn som är kvar på fritidshemmet. Ifall 

någon är sjuk i personalen kan det vara svårt att utföra det de har planerat sedan 

tidigare. Pedagogen inriktar sig på de barn som inte vet vad de ska göra under 

fritidshemstiden och försöker utifrån deras önskemål eller sina egna tankar skapa en 

stimulerande verksamhet. 

 

Det här resulterar i att de intervjuade fritidspedagogerna planerar bildverksamheten 

delvis utifrån barnens intresse och delvis utifrån tidigare erfarenheter. Samtliga 

intervjupersoner anser att bildskapandet ska vara en del av barnens fritidshemstid.  

 

5.2 Fem fritidspedagogers uppfattning om Läroplanens (Lgr11) syn på bild 

som lärande 

 

Majoriteten av de intervjuade fritidspedagogerna anser att läroplanen (Lgr11) inte har 

någon stor del i fritidshemsverksamheten. Fritidspedagog 1 har en annan syn på 

läroplanen, det beror på att pedagogen är både behörig fritidspedagog och lärare inom 

bildämnet. Pedagogen anser att läroplanen har en viktig del när det gäller bild. Att barn 

får prova på att arbeta med olika material att de tillexempel börjar med en blyertspenna 

och får känna på hur det är att rita med den. Det utvecklas sedan till olika bildaktiviteter 

som till exempel ett bildprojekt som kallas Lövet som gick ut på att barnen fick samla 

löv, dessa löv fick de sedan måla färg på och trycka på ett stort vitt papper. Lövet sattes 

sedan upp i matsalen så att alla kunde beundra fritidsbarnens alster. Barnen var väldigt 

stolta över deras gemensamma alster. Pedagogen anser att det var ett bra exempel på hur 

läroplanen kan intrigeras i bildskapandet på fritidshemmet. Pedagogen anser att 

läroplanen är viktig och när personen ifråga gick ut sin bildkurs skrevs målet för 

lektionen med barnen upp på tavlan. Pedagogen tyckte att det var viktigt med ett syfte 

för varje lektion på grund av att barnen skulle känna att de lärde sig någonting på varje 

lektion. Eftersom barnen inte skulle känna att de lika gärna kunde stanna hemma från 

skolan och låta sina föräldrar förklara allting som skolan lär ut. Skolan ska lära barnen 

väldigt mycket för det är stora krav vilket märks på läroplanen Lgr 11 säger 

fritidspedagog 1. 

 

Fritidspedagog 2 anser att det är viktigt att barnen får använda bildskapande som 

uttrycksmedel för kunskap och förmågor. Barnen ska få utveckla sin kreativitet och 

skapa nya intressen och det är något som framgår väldigt tydligt i läroplanen, det gäller 

inte bara skolan utan det gäller även fritidshemmet. Pedagogen anser att skapande 

verksamhet och estetiska lärprocesser är en naturlig del inom verksamheten på 

fritidshemmet. Där finns det inga kunskapsmål som barnen måste nå upp till, som 

pedagog bedömer du inte barnen vilket skiljer skolan från fritidshemmet. 
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Fritidspedagogerna kan ta ur läroplanen och koppla det till fritidshemsverksamheten 

och då blir det ett komplement till skolans arbete. 

 

Fritidspedagog 3 har arbetat både som bildlärare och fritidspedagog och då arbetade 

pedagogen mycket utifrån läroplanen. Nu arbetar pedagogen enbart som fritidspedagog 

och anser att läroplanen inte går in i fritidshemsverksamheten på samma sätt som i 

skolan. Det är på grund av att inga omdömen ges och fritidspedagogerna bedömer 

verkligen ingenting. Dock anser pedagogen att använda bild som uttrycksätt är viktigt 

och menar att barnen behöver få uttrycka sig i bild på ett annat sätt än att bara sitta och 

använda papper och penna. Pedagogen menar även att det ska ingå att barnen ska 

kritiskt granska sina alster samt att de ska få lära sig att berätta om vad de har skapat för 

andra barn. Även om pedagogen ansåg att läroplanen inte har med fritidshemmet att 

göra så tycker ändå pedagogen att syftet som står i läroplanen är viktig när de arbetar på 

fritidshemmet med bild. Pedagogen menar att syftet som står i läroplanen är en grund 

för arbetet med bildskapandet på fritidshemmet. 

 

Fritidspedagog 4 anser att bildskapande har en stor betydelse för hur människor tänker, 

hur de lär sig, hur de upplever sig själv och andra. Så har det varit sedan tidernas 

begynnelse att använda sig av bild och det visuella. Bara genom att se grottmålningar 

kan vi se att människor har haft ett stort behov av att uttrycka sig. I läroplanen står det 

väldigt mycket om teknik och tekniken är viktig att lära sig på grund av att det är då 

barnen får friheten att kunna skapa på olika sätt. Till exempel om pedagogen ger ett 

barn en lerklump och säger – ”gör en vas”. Barnet kanske inte vet i detta läge hur vasen 

ska konstrueras, om barnet däremot får lära sig olika tekniker får barnet en större frihet 

att tänka ut hur de vill göra sin vas. Pedagogen anser att bild inte är ett tidsfördriv som 

det kan upplevas i många klasser och skolor som pedagogen tidigare har varit i. Inom 

skolan ses bild som ett tidsfördriv och inte ett ämne som går att integrera i andra ämnen. 

Pedagogen anser att det går att integrera bilden i de flesta ämnena till exempel om 

barnen har en presentation kan de rita något till denna istället för att bara stå och berätta.  

 

Fritidspedagog 5 anser att det är viktigt att barnen får prova på olika typer av uttryck 

dock är inte alla barn intresserade. Pedagoger vill helst kunna erbjuda barnen många 

olika valmöjligheter så att de får chansen att kunna välja vad de vill göra. När 

pedagogen planerar aktiviteter försöker denna använda sig av läroplanen. Däremot 

varierar det på hur mycket pedagogen kan göra beroende på material och personal 

tillgångar. 

 

5.3 Fem fritidspedagogers syn på informellt lärande under fritidshemstiden 

 

Fritidspedagog 1 menar när det gäller informellt lärande lär sig barnen utan att det är 

planerat, de lär sig av automatik. Det är sådant de inte vet om utan det finns bara där 

ändå. Ett exempel på detta är när barnen leker med ”beyblades”. ”Beyblades” är en 

leksakssnurra som barnen drar i en färgad plastpinne för att starta. Pedagogen hade 

under sin planeringstid varit nere i källaren på skolan och letat efter brädor som 
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pedagogen och barnen spikade till en ”beyblades” bana. Barnen fick då chansen att både 

såga och montera ihop sin egen bana till ”beyblades”. Det blev en väldig succé. Barnen 

hade väldigt roligt med banan och de visste om att det var deras egen kreation. Barnen 

fick sedan lära pedagogerna hur ”beyblades” stavades och barnen berättade om 

”beyblades”. Efter någon vecka kom det tre barn och berättade att de hade byggt en 

”beyblades” bana hemma under helgen tillsammans med en morfar. Pedagogen ansåg 

att det var väldigt viktigt att ta del av barnens intresse för ”beyblades”. Därför valde 

pedagogen att göra en bilduppgift utifrån barnens ”beyblades”. 

 

Fritidspedagog 2 anser att på fritidshemmet sker lärandet på ett helt annat sätt än i 

skolan. Det informella lärandet är inte mätbart på samma sätt som de konkreta 

kunskaperna. På fritidshemmet sker det informella lärandet i större utsträckning och 

oftast kan det vara svårt att visa lärandet som sker under fritidshemstiden. Inom 

fritidshemmet är det tydligt att barn lär av varandra men de lär sig även av varandra på 

skolan. Lärandet på fritidshemmet sker genom dialog, kommunikation och ansvar. 

 

Fritidspedagog 3 anser att informellt lärande är någonting som sker hela tiden. Barn lär 

sig fast de inte är medvetna om det exempelvis om pedagogen sätter sig med några barn 

och samtalar eller leker någon sorts lek lär sig barnen väldigt mycket av det. Det 

informella lärandet är väldigt viktigt. Det är sådant som sker mellan barn och pedagoger 

samt mellan barn och barn.   

 

Fritidspedagog 4 anser att informellt lärande handlar om socialisering, identitet sökande 

och värdegrundsarbete. Det informella lärandet är ett lärande som är svårt att visa att 

barn har lärt sig exempelvis idag har barnets socialisering ökat. Det är väldigt svårt att 

visa på. Det är även svårt att visa att barnet har fått en ökad förståelse för hur samhällets 

värdegrund ser ut. Det går att se att det har skett en förändring på hur barn behandlar 

varandra och hur barn påverkar och uttrycker sina åsikter, men det är svårt att visa på. 

Det är enklare för exempelvis en lärare att berätta vad barnen har lärt sig i skolan än för 

en fritidspedagog att berätta vad barnen har lärt sig på fritidshemmet. En lärare kan tala 

om att barnet har lärt sig multiplikation medan en fritidspedagog behöver längre tid för 

att beskriva ett lärande på fritidshemmet. Pedagogen anser att det är väldigt viktigt att 

berätta om det informella lärandet på fritidshemmet när det är föräldramöten. Eftersom 

lärandet på fritidshemmet inte syns på samma sätt som på skolan.  

 

Fritidspedagog 5 anser att barnen lär sig saker hela tiden även om det inte är planerat. 

Barnen lär sig genom samspel med andra precis som alla andra gör. 

 

5.4 Fem fritidspedagogers syn på bildskapande som en del i barnens 

lärprocess 

 

Enligt fritidspedagog 1 så är det första barnen gör är att rita innan de pratar. SVA 

(Svenska som andra språk) är ett tydligt exempel hur pedagogen kan använda bilden 

som en del i barnens språkutveckling. 
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Fritidspedagog 2 anser också att bilden har en del i barnens språkutveckling. Väldigt 

små barn börjar tidigt med att forma, rita och skapa saker. De uttrycker sig helt enkelt 

genom bildskapandet på olika sätt, bilder kan hjälpa till att sätta ord på saker och berika 

språket. Bildskapandet är en naturlig och central del inom läs- och skriv inlärningen. Att 

skapa ger en naturlig glädje och det behöver inte vara att forma i lera eller rita utan det 

kan lika gärna vara drama eller teater. 

 

Enligt fritidspedagog 3 är bild en enormt viktig del i barnens språkutveckling. 

Bildskapandet är någonting som ligger nära barnens egna tankar, det som målas upp i 

huvudet helt enkelt. Om barnet inte har möjlighet att formulera sig via det verbala 

språket är det därför en lättnad att kunna ta hjälp av bildskapande som uttrycksmedel. 

Pedagogen anser att barn måste få visa upp sina alster och få berätta om detta för sina 

vänner för att de på så sätt ska ske en kommunikation mellan barnen. 

 

Fritidspedagog 4 menar att bildskapandet är ett sätt att uttrycka sig på då det inte finns 

möjlighet till den verbala kommunikationen. Bild och bildskapandet är ett sätt att 

utveckla det verbala språket. Exempelvis talar pedagog 4 om ett barn som använder sig 

av teckenspråk. Barnet har en god förståelse för vad pedagogen säger men pedagogen 

har svårigheter att förstå barnet. Då kommer bildskapandet in som ett verktyg för 

kommunikationen mellan pedagog och elev. Med hjälp av barnets bilder får pedagogen 

en förståelse för vad barnet vill uttrycka. Pedagogen anser även att människan alltid har 

kommunicerat via bilden, det är bara att studera grottmålningar för många år sedan för 

att se att detta stämmer. Pedagogen anser att kommunikationen blir rikare ju mer 

människan kommunicerar med andra människor genom bild och det verbala språket. 

 

Fritidspedagog 5 anser att bild och språk hör ihop speciellt när det gäller de yngre 

barnen som inte kan uttrycka sig bra verbalt. De kan genom sina bilder berätta en hel 

del och ibland kan man sitta med barnet för att tillsammans prata om bilden som barnet 

konstruerat men även bilder som konstnärer gjort. Pedagogen menar även att 

bildskapandet har en del i utveckling av språket och därigenom blir det en 

kommunikation mellan barn och fritidspedagog eller barn och barn. 

 

Enligt alla de fem fritidspedagogerna är bild en viktig del i barnets språkutveckling men 

även för kommunikationen. De tycker även att bildskapandet är ett verktyg för 

kommunikation och att allting hänger ihop.  

 

5.5 Fem fritidspedagogers åsikter om tillgång till forskning på arbetsplatsen 

 

Fritidspedagog 1 får ta del av forskning angående informellt lärande dock när det gäller 

forskning angående bild som informellt lärande sker de utifrån ens egna behov och 

intresse. För att få veta något behöver pedagogen ta reda på det själv. Till exempel 

använder sig denna pedagog av det pedagogiska magasinet men även kulturnytt som 

går på kunskapskanalen på TV. 
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Fritidspedagog 2 läser mycket böcker och får även träffa många andra fritidspedagoger 

och de delar alla med sig av de nyaste från forskningen inom både informellt lärande 

och bild som informellt lärande. Pedagogen har även förmånen att få åka på 

fritidskonferensen i Stockholm för att få den nyaste informationen samt träffa de 

aktuella forskarna inom området. 

 

Enligt fritidspedagog 3 blir inte personalen erbjuden den nyaste forskning angående 

informellt lärande och bild som informellt lärande utan de får de ta del av själva genom 

böcker och dylikt. 

 

Enligt fritidspedagog 4 får denne heller inte ta del av forskning angående informellt 

lärande och det tas heller inte upp inom arbetslaget. Pedagogen menar på att de heller 

inte få ta del av forskning inom bild som informellt lärande dock anser pedagogen att 

det är väldigt viktig fråga. Pedagogen tar därför eget initiativ att ta reda på forskning 

delvis genom en kollega som läser en bildkurs där de få ta del av den nyaste 

forskningen. Personligen vet pedagogen ändå att estetiska ämnen till exempel bild gör 

människan fullständig enligt forskning. 

 

Fritidspedagog 5 anser att arbetet inte tillhandahåller forskning utan de sker på eget 

initiativ under pedagogens lediga tid eller under planeringstiden. 

 

Enligt alla fritidspedagoger har de inte tillgång till forskning på arbetet. För att de ska 

kunna ta del av det senaste inom forskningsvärlden behöver de därför själva ta 

initiativet till att hitta forskning. 
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6. Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer vi att först göra en allmän diskussion där vi kommer 

diskutera allmänt om arbetet. Sedan kommer resultatdiskussion där vi kommer att 

diskutera fritidspedagogernas åsikter mot forskningen som finns i bakgrunden och våra 

åsikter och tankar. Därefter följer en metoddiskussion där vi kommer att diskutera 

innehållet och den genomförda metoden. 

 

6.1 Allmän diskussion 
 

Syftet med studien är att analysera och beskriva fritidspedagogers syn på planering av 

estetiska lärprocesser (bild) i verksamheten, utifrån läroplanen (Lgr 11) och forskning. 

Samt hur fritidspedagoger använder bild för att främja barnens lärande under deras 

fritidshemstid. 

 

De slutsatser som vi har fått fram under denna studie är att bildskapande som lärande på 

fritidshemmet har en stor del i barnens fortsatta utveckling. Fritidspedagogerna försöker 

hela tiden arbeta mer och mer med bildskapande som lärande på fritidshemmen.  Detta 

på grund av att bildskapande inte bara är ett sätt att uttrycka sig på utan också ett sätt att 

kommunicera. Lärandet på fritidshemmet består av många olika delar, exempelvis 

informellt lärande, formellt lärande, skapande och fysisk aktivitet. För att 

fritidspedagogerna ska kunna erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet är det viktigt 

att de får tid till planering både enskilt och tillsammans i arbetsgruppen Det behövs 

planering men det behövs även att fritidspedagogerna får ta del av forskning för att 

fritidshemmet ska kunna utvecklas. Fritidspedagogerna anser att de får ta för lite del av 

ny forskning och att det behöver bli förändringar inom den delen.  

 

Vi har båda varit lika delaktiga i det här arbetet. Vi har skrivit det mesta tillsammans 

men det har dock även förekommit att vi har delat upp en del av arbetet mellan oss. Det 

vi inte har skrivit tillsammans har vi däremot redigerat tillsammans. Båda författarna 

står tillsammans för det här arbetet.   

 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Enligt litteraturen och de fem fritidspedagogerna är planeringen en viktig del inom 

fritidshemsverksamheten, men även tidigare erfarenheter och kunskaper.  Utan 

planeringen skulle fritidshemmen inte kunna uppnå de mål som finns i läroplanen 

(Lgr11) och allmänna råd för fritidshemmet. (Skolverket 2007) menar att när man ger 

personalen tid för planering, uppföljning och utvärdering har de lättare för att nå 

måluppfyllelsen. Fritidshemmen skall anpassa sig efter barnens behov och ge en 

varierad och rolig verksamhet. Vilket innebär att se till barnens behov då det gäller 

aktiviteter, fritid, lärande och omsorg (Pihlgren 2011). Det är en verksamhet där barnen 
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kan få förutsättningar till att skapa nya intressen och utveckla sina egna. Planeringen är 

en viktig del av fritidshemsverksamheten då det är fritidspedagogens uppgift att skapa 

förutsättningar, stimulera olika sinnen och att ge barnen en rolig fritid. 

Fritidspedagogerna har även som uppgift att komplettera skolan och utifrån detta 

behövs det tid till planering för att skapa en pedagogisk verksamhet. Dock är det ändå 

viktigt att barnen själva får ta egna initiativ till egna lekar. Som fritidspedagog går det 

inte alltid hålla sig till den planering som gäller utan det kommer komma stunder då 

fritidspedagogerna bör lyssna på barnens förslag. Det viktiga med planering är inte att 

följa de till ”punkt och pricka” utan att anpassa sig till barnens behov och olika 

situationer som äger rum under fritidshemstiden. 

 

Det är viktigt att låta barnen skapa sin fritid men ibland bör det finnas pedagogisk 

ledning inom olika aktiviteter. Pihlgren (2011) argumenterar för att man måste studera 

barnens behov för att lägga ett så bra schema som möjligt. Det gäller att se hur många 

barn som finns i verksamheten och hur många fritidspedagoger som finns tillgängliga 

för att på så sätt klara av både behovet av omsorg och den pedagogiska biten inom 

fritidshemsverksamheten. Fritidshemmet ska trots allt kunna erbjuda barnen både en 

chans till lärande och stimulans. En del av fritidspedagogerna menar att det gäller att 

skapa nya aktiviteter men att även gamla erfarenheter planeras in i verksamheten då de 

vet att dessa fungerar bland barnen. (Jansson 1992) menar att pedagoger använder 

tidigare erfarenheter men att de sedan utvecklar dessa. Det ska via personalen på 

fritidshemmet skapas aktiviteter där barnens olika sinnen kan utvecklas. Många av 

respondenterna håller med Pihlgren (2011) eftersom de i praktiken utgår ifrån hur 

många i personalen som finns tillgängliga och hur många barn som kommer när de 

planerar verksamheten.  

 

Fritidshemmet skall erbjuda både omsorg och den pedagogiska biten men det är svårt att 

klara av båda när barngrupperna är förstora och personalen är för få. En av 

respondenterna menar att när det är någon i personalen som är sjuk så är det svårt att 

utföra den planerade aktiviteten och kan då vara enklare att planera någonting för 

stunden. Fritidshemmet blir då enbart inriktad på omsorgen och den pedagogiska 

verksamheten faller bort. Det kan vara svårt att få vardagen att fungera ifall det är brist 

på personal och förstora barngrupper men det kan vara bra att vid ett sådant tillfälle låta 

barnen få ta egna initiativ till lekar för att de på så sätt ska få träna på både ansvar, 

samarbete och initiativtagande. Det är viktigt som pedagog att inte bara se svårigheterna 

utan också möjligheterna som finns. Det går nästan alltid att få ut något positivt utifrån 

något som är negativt och lärandet behöver inte alltid vara pedagogiskt styrt eftersom 

barnen också lär sig av varandra. Det gäller som pedagog att tro på att barnen kan 

själva. 

 

När det gäller användningen av Läroplanen (Lgr 11) anser de flesta av 

fritidspedagogerna att den inte har någon stor del inom fritidshemmet verksamhet. De 

menar att läroplanen är mer till för skolan och förskolan där kraven för lärande är 

annorlunda jämfört med lärandet på fritidshemmet. Det finns inga krav på att 
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fritidspedagogerna skall bedöma barnen därför menar de att läroplanen inte används i 

samma utsträckning som i skolan. Eftersom planeringstiderna varierar och personal 

tillgångarna blir i överlag allt sämre är det svårt att få tiden att räcka till för att arbeta 

utifrån läroplanen i verksamheten. Läroplanen är en viktig del på fritidshemmet då det 

gäller planering av aktiviteter. Läroplanen är viktig därför att fritidshemmet ska 

komplettera skolan och för att pedagogerna ska kunna göra det behöver de utgå från 

läroplanen. Dock kan brist på personal och tid för att planera göra att det blir svårt att 

använda sig av läroplanen. Då blir det enklare att använda sig av tidigare erfarenheter 

och kunskaper.  

 

En del av fritidspedagogerna tycker det är viktigt att barnen får prova på olika sorters 

material exempelvis målarfärg, blyertspennor och kol. Detta är viktigt för att barnen ska 

få verktyg att kunna uttrycka sig med men även för att barnen skall få en chans till nya 

intressen.  Detta tar även Läroplanen (Lgr11) upp som ett av det centrala innehållet 

inom bilden i årskurs 1-3 (Skolverket 2011). Det är viktigt att låta barn få prova på både 

olika material men även olika aktiviteter som kan bli ett verktyg i deras fortsatta lärande 

och utveckling. Bildskapandet är så mycket bredare än att bara rita med en tuschpenna 

utan det kan ske med olika material, på olika platser och med olika sätt att tänka på. 

Barnen får helt enkelt ett annat perspektiv på saker och ting när bildskapandet finns som 

hjälpmedel. Känslor kan även visas med hjälp av bilden, känslor som kanske inte går att 

skriva ner men kan visas med exempelvis färger. Inom fritidshemmets verksamhet finns 

chansen att kunna utveckla bildskapandet på ett annat sätt än inom skolan. Eftersom 

bildskapande är mer fri på fritidshemmet och när den är fri kan barnen använda sin egen 

fantasi och sitt kreativa tänkande och göra de som de vill, utan att få speciella riktlinjer 

för hur de ska göra. Dock finns det barn som behöver handledning för att utveckla sitt 

bildskapande och då finns fritidspedagogen till hjälp.  

 

På fritidshemmet sker större delen av barnens inlärning genom det informella lärandet. 

En del av fritidspedagogerna anser att det är svårt att visa på lärandet under 

fritidshemstiden till skillnad från skolan. Exempelvis om en förälder kommer till en 

lärare och frågar vad barnen har lärt sig idag då kan läraren enkelt svara ”-i dag har de 

lärt sig addition” däremot när personen kommer till fritidshemmet och frågar vad barnet 

har lärt sig krävs en längre redogörelse för lärandet. Jensen (2011) argumenterar för att 

det inte bara är informellt lärande som sker på fritidshemmet utan det sker även formellt 

lärande. Både det informella och formella lärandet är en viktig del i barnens utveckling. 

Den största delen av informellt lärande sker på fritidshemmet, medan det formella 

lärandet sker mest i skolan. Alla barn lär sig på olika sätt några lär sig genom det 

informella lärandet och några lär sig genom det formella lärandet. Därför måste det 

finnas en verksamhet som ser till att dessa två finns representerade Det formella 

lärandet är störst inom skolans verksamhet, därför är det extra viktigt att det informella 

lärandet får större plats inom fritidshemsverksamheten än det formella.  

 

En av respondenterna påstår att informellt lärande handlar om socialisering, identitet 

sökande och värdegrundsarbete. Men pedagogen menar att det är väldigt svårt att säga 
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“- idag har jag fått en ökad förståelse för samhällets värdegrund”.  En annan 

fritidspedagog menar att det informella lärandet sker i större utsträckning och att det 

oftast är väldigt svårt att redovisa lärandet som sker på fritidshemmet. Stasiunaitiene 

och Kaminskiene (2009) menar att det informella lärandet sker hela tiden och att när det 

sker är det inte organiserat eller strukturerat. De menar även att lärandet blir stimulerat 

av samhället men likaså av familjen och för det mesta så tänker inte barnet på att de har 

lärt sig. De menar även att lärandet är mest effektivt när barnen inte vet om att de lär 

sig, som till exempel i bildskapande. 

 

Bildskapandet på fritidshemmet är en vanlig aktivitet som barnen gärna sysselsätter sig 

med. Lind (2010) anser att bild är lika viktigt som att läsa och skriva. Bildskapandet är 

ett komplement till läs och skriv då bilden förtydligar det texten säger och den kan även 

visa någonting utöver vad texten visar. Bildskapande är extra viktig för barn som har 

svårt att uttrycka sig i skrift och i tal. Ett exempel på detta är en av respondenterna som 

hade svårigheter att förstå ett barns tal. Då blev bildskapandet ett sätt för dem att 

kommunicera med varandra, bildskapandet blev helt enkelt som ett verktyg till 

kommunikation för den här eleven och pedagogen. Genom bildskapandet får barnen en 

chans att kunna uttrycka sina känslor, kreativitet och fantasi. De kan genom 

bildskapandet förmedla tankar och känslor till andra barn och till fritidspedagoger. När 

barn skapar genom bild använder de sig automatiskt av det informella lärandet. De lär 

sig av varandras bilder och skapelser när de sitter tillsammans och skapar. Barnen 

använder sig även av kommunikation när de sitter och skapar utan att vara riktigt 

medveten om det. På så sätt bygger de upp sitt ordförråd och får ny inspiration att skapa 

nya alster. Barn lär sig ofta av varandra, om någon ritar en katt så leder oftast detta till 

att andra barn frågar hur personen har skapat katten. Detta leder i sig till att barnen som 

frågar får ny kunskap och barnet som ritat katten får en chans att förmedla en kunskap. 

Detta är något som det arbetas mycket med på fritidshemmet. 

 

Bildskapandet på fritidshemmet sker till exempel utifrån barnens egna initiativ eller 

pedagogernas planerade bildaktiviteter. Som pedagog bör man ta till vara på barnens 

egna initiativ och utveckla dem utifrån egna tankar och idéer för att på så sätt skapa en 

vidare utveckling utav barnens intresse. En av respondenterna påpekar att redan från 

grottmålningens tid var bild en viktig del av människors liv eftersom det verbala språket 

inte existerade på samma sätt som det gör nu. Grottmålningarna blev då ett sätt för 

människorna att kommunicera på utöver det verbala språket. Större vikt bör läggas på 

kommunikationen som sker genom bildskapandet bland barnen på fritidshemmen. Även 

kommunikationen bland pedagogerna och barnen är en viktig del på fritidshemmet 

eftersom det är genom kommunikationen som pedagogen får en förståelse för barnens 

tankar och behov. Utifrån det här kan pedagogen utforma aktiviteter som utvecklar 

barnens tankar och uppfyller deras behov. Utan kommunikation skulle pedagogen inte 

kunna planera den pedagogiska verksamheten utifrån barnens behov.  

 

Något som däremot inte existerar på fritidshemmet bland pedagogerna är forskning 

angående bild som informellt lärande, de får inte ta del av detta under arbetstid utan de 



 

30 
 

är något som de får ta reda på själv. Eftersom en del av pedagogerna känner att de inte 

har tid att ta reda på forskning så blir det eftersatt. De får då inte några nya kunskaper 

om hur de kan arbeta med bildskapande på fritidshemmet. Detta leder till att de inte 

hittar några nya uttrycksformer som barnen kan få del av. Då ser inte pedagogen 

bildskapandet med nya ögon utan använder sig bara av tidigare erfarenheter. Det borde 

ligga stor vikt vid fortbildning inom bildämnet eftersom det är en sådan viktig del i 

barnens liv speciellt bland barn som har svårigheter att uttrycka sig verbalt. 

Bildskapandet skall inte vara ett tidsfördriv utan de ska vara ett roligt, lärorikt och 

givande sätt att uttrycka sig på. 

 

När det gäller forskning angående informellt lärande får en del av fritidspedagogerna ta 

del av detta under arbetstid medan andra få ta del av de på egen hand. En av 

respondenterna fick förmånen att åka ner till Stockholm på fortbildning. Ett exempel på 

sådan fortbildning är fritidspedagogernas konferens där pedagogen fick lyssna på olika 

forskare. Dessa förmåner är viktiga för fritidspedagogernas yrkesroll för att kunna 

utveckla sig själv och få ta del av ny kunskap som sedan kan användas när de planerar 

aktiviteter till verksamheten.  

 

Enligt en av fritidspedagogerna borde det vara en självklarhet att de ska integrera 

bildskapandet i alla ämnen både inom skolan och på fritidshemmet eftersom det 

förtydligar det mesta. Bildskapandet är ett sätt för barnen att förstå och förtydliga 

skriften därför vore de optimala att bild fanns i de flesta ämnena. Enligt Läroplanen 

(Lgr11) är kunskaper om bild och hur barnen kan kommunicera genom bildskapandet 

en stor del i det dagliga livet för att de ska kunna uttrycka deras åsikter och delta aktivt i 

samhället. Detta anser fritidspedagogerna stämmer eftersom det är viktigt att förstå vad 

samhället yttrar genom exempelvis reklam på TV. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

I arbetet med denna studie har det funnit både för- och nackdelar med att skriva 

tillsammans. Fördelarna har varit att vi har kunnat diskutera fram och tillbaka med 

varandra. Vi har även kunnat komplettera varandra eftersom vi är bra på olika saker. Vi 

har även fungerat som stöd för varandra under arbetets gång. Nackdelarna har varit att 

vi inte alltid har kommit överens och inte tyckt likadant. Men fördelarna har övervägt 

nackdelarna.   

 

Vid valet av metod insåg vi inte vilka för- och nackdelar det fanns med de olika 

metoderna. Dock valde vi att inrikta oss på att använda kvalitativa intervjuer då den 

metoden skulle ge den här studien de bästa förutsättningar. I kvalitativa intervjuer får 

intervjuarna raka svar men som ändå är komplexa och innehållsrika svar. Sedan när 

intervjuarna har skrivit ut intervjuerna har de fått tillgång till rikt material där det bland 

annat fanns åsikter och mönster (Trost 2005). 
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 Vår tanke var först att intervjua både barn och fritidspedagoger men efter noga 

övervägande togs beslutet att enbart använda sig av fritidspedagoger. Kvale (2009) 

anser att vid val av antal respondenter beror det på hur många det behövs för att 

intervjuarna ska få de svar som de behöver. Om antalet är för stort går det inte att göra 

några ingående tolkningar, men om det däremot blir för få respondenter går det inte att 

se specifika mönster i intervjuerna. Vi valde att använda oss av två olika kommuner för 

att på så sätt få reda på om det är någon skillnad på verksamheterna beroende på 

kommun.   

 

Att använda sig av intervjuer som metod visade sig vara ett utomordentligt 

tillvägagångssätt eftersom vi verkligen fick veta deras åsikter, tankar och idéer. Då 

intervjufrågorna skickades ut i förväg var fritidspedagogerna väl förberedda på de 

frågor vi hade och kom därför med utförliga svar. Vårt val av fritidspedagoger 

grundades på att de hade en fritidspedagogsutbildning och att de arbetade med bild på 

deras fritidshemsverksamhet. Då vi ansåg att det hade stor betydelse då vår studie 

handlar om just bilden som lärande på fritidshemmet. Inför och alldeles innan varje 

intervju valde vi att kontrollera med fritidspedagogen om det fanns några frågor eller 

oklarheter angående frågorna. Detta gjorde vi på grund av att fritidspedagogerna skulle 

känna trygghet angående intervjufrågorna under intervjutillfället. Om vi inte hade 

skickat ut frågorna i förväg till fritidspedagogerna hade troligen inte svaren varit lika 

tillfredställande. Att spela in intervjuerna gynnade oss i vår studie dock inte intervjuerna 

på grund av att det medförde nervositet i samtalen. Vi anser dock att det inte går att 

utesluta inspelningen av intervjuerna då inspelning behövs för att kunna analysera 

svaren. Trost (2005) menar att inspelningen av intervju kan vara både positiv och 

negativ. Det positiva är att höra intervjuerna flera gånger för att på så vis kunna lyssna 

till ordval och tonfall som respondenten har. Genom att använda sig av diktafon kan 

koncentrationen ligga helt och hållet på intervjun istället för att intervjuarna ska 

anteckna och för att sedan kanske inte kunna läsa sina anteckningar. De nackdelar som 

finns enligt Trost (2005) är att det tar lång tid att lyssna igenom intervjuerna och det kan 

vara besvärligt att hitta en detalj i mängden.  

 

Vi valde att transkribera för att underlätta vårt arbete då vi skulle skriva resultatet. Trots 

att transkriberingen tog lång tid så gynnades det oss i slutändan. För att få ett tydligt 

resultat delade vi upp svaren under olika kategorier och vi fick på så vis en överblick 

över svaren från respondenterna. Nackdelen med transkriberingarna är enligt Trost 

(2005) att intervjuaren går miste om respondentens tonfall och att skriva ut innehållet 

kostar mycket tid och pengar. 

 

Det vi hade kunnat göra annorlunda för att göra studien mer tillförlitligt är att utöver 

intervjuerna även göra observationer på de olika fritidshemmen. Då hade vi kunnat 

analyserat och reflekterat intervjuerna gentemot observationerna och på vis ge en 

djupare förståelse för bild som lärande på fritidshemmet.  
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7. Förslag på vidare forskning 
 

Vi har i denna undersökning valt att begränsa oss till bilden som lärande på 

fritidshemmet.  Som förslag på vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att 

göra en studie om hur föräldrarna ser på lärandet på fritidshemmet. Är fritidshemmet en 

lärande verksamhet eller är det bara ”barnpassning”? För att utföra denna studie kan 

man använda sig av kvantitativ metod och då göra en enkätstudie.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur ser din dag som fritidspedagog ut? 

2. Hur ser du på lärande under fritidshemsverksamheten? 

3. Hur planerar du bildverksamhet på fritidshemmet? 

4. Tänker du medvetet på hur du väljer att arbeta med bild på barnens 

fritidshemstid? I så fall hur? 

5. Hur tolkar du vad läroplanen Lgr11 säger angående estetiska lärprocesser, i detta 

fall bild? 

6. Hur förhåller du dig till läroplanen när det gäller bild? 

7. Har du något underlag när du arbetar med estetiska lärprocesser (bild)? Vad är 

för något underlag och hur använder du det?  

Fördjupningsfrågor 

8. Vad har du för kunskaper om informellt lärande på fritidshemmet?  

9. Hur får du ta del av forskning angående informellt lärande? 

10. Hur får du ta del av forskning angående bild som informellt lärande? 

11. Tycker du att bilden har en del i barnens språkutveckling? I så fall på vilket sätt? 

12. Anser du att bilden är ett verktyg för kommunikation? I så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev    Gävle 2012-09-27 

Till dig som fritidspedagog 

 

Vi önskar att du vill delta i en studie om estetiska lärprocessers (bildens) påverkan på 

barnens lärande och hur du använder bild i det syftet inom fritidshemmet. Vi kontaktar 

dig då vi anser att du har de erfarenheter som vi vill ta del av. Vi kommer gemensamt 

överens om tid och plats utifrån vad som passar bäst för dig. 

 

Vår studie innebär att vi ska för att nå syftet genomföra intervjuer med fritidspedagoger. 

Vi kommer att spela in intervjun med ditt medgivande. Inspelningen kommer ta cirka en 

timme. Materialet behandlas konfidentiellt, vilket betyder att all information som 

exempelvis namn och arbetsplats utesluts från rapporten/uppsatsen/arbetet. Data 

förvaras på Högskolan i Gävle men rapporten publiceras i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande i denna studie 

utan konsekvenser. 

 

Vi som kontaktar dig är två studenter som läser till fritidspedagoger på Högskolan i 

Gävle. Vi kommer under hösten att skriva en C-uppsatts inom Pedagogik och ämnet vi 

har valt är lärande genom bild på fritidshemmet. 

 

Vid eventuella frågor och/eller funderingar kontakta gärna oss! 

 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Josefin och Ann 

 

 

Josefin Nilsson  Ann Persson 

Tel.xxx-xxx xx xx  Tel. xxx-xxx xx xx 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se E-post: xzxxxxxx@student.hig.se  

 

Handledare:  

xxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx  

E-post: xxx@hig.se 
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