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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete redovisas och diskuteras en intervjustudie med vårdnadshavare angående 

lärandet som sker på fritidshemmet. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om vårdnadshavarnas 

uppfattning av fritidshemmet, vad de tror att fritidshemmet har för uppdrag, vad och hur barnen lär 

sig på fritidshemmet och om vårdnadshavarna anser sig se skillnad på lärandet mellan skolan och 

fritidshemmet. Vi har genomfört åtta intervjuer med vårdnadshavare från olika delar av en kommun 

i norra delen av Sverige. Intervjuerna har genomförts i form av kvalitativa intervjuer och de svar vi 

har fått ligger till grund för vårt resultat. Resultatet av studien visar att vårdnadshavarna upplever att 

barnen lär sig många olika saker på fritidshemmet, som den sociala läran och vardagslärande samt 

att lärandet sker i stor variation. Informanterna i studien beskriver att det ser en skillnad mellan 

lärande i skola och på fritidshemmet. De menar att på fritidshemmet lär sig barnen på sina egna 

villkor, informellt lärande och under skoltid sker mer formellt lärande.   

 

Nyckelord: Socialt lärande, fritidshemmet, informellt lärande, formellt lärande, samverkan. 
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Inledning 

 

I denna uppsats är vårt syfte att få en fördjupad kunskap om vårdnadshavarens uppfattning om 

fritidshemmet. Skolverket (2016) framhåller att fritidsverksamheten är ett viktigt komplement till 

skolans och förskoleklassens verksamheter. I läroplanen står det att: 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen 

och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara 

situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ (Skolverket, 2016, s 

24). 

 

Under våra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioder har vi upplevt att vårdnadshavarna anser 

att fritidshemmet bara är en slags vänthall för barnen. Verksamheten verkar inte framstå som viktig 

vilket medför att vårdnadshavarna kan avsluta barnens vistelse på fritidshemmet så fort dom anser 

att barnen klarar sig själv hemma. Vi menar att eftersom att fritidshemmet inte bara är tillsyn utan 

också främjar barnens utveckling och lärande är det gynnsamt för barnen att vistas i fritidshemmet.  

Därav fångades vårt intresse för vårdnadshavares uppfattning av fritidsverksamheten då vår 

upplevelse och vad vårt skrivna uppdrag i fritidshemmet motsäger varandra. 

 

I Skolverket (2016) kan vi läsa att en del av uppdraget som fritidslärare har är att samverka med 

vårdnadshavare. Genom vårt uppdrag har vi en skyldighet att kontinuerligt informera 

vårdnadshavare om deras barns utveckling, trivsel och situation. Sammanfattningsvis betyder detta 

att det är vårt ansvar som fritidslärare att hitta ett fungerande sätt för samverkan som främjar 

vårdnadshavarnas insyn för fritidsverksamheten. Genom denna fördjupade kunskap om hur de ser 

på fritidsverksamheten kommer vi att kunna bilda en uppfattning om hur vi ska gå tillväga för att 

förmedla vilken betydelse för barnens lärande och utveckling fritidshemmet har. Som framtida 

fritidslärare anser vi att denna studie kommer att hjälpa oss i våra yrkesroller när vi kommer ut i 

verksamheten för att uppfylla den del i vårt uppdrag som handlar om samverkan med hemmet. 
 
Syfte 

 

Syftet med denna studie är att uppnå en fördjupad kunskap om vårdnadshavares uppfattning om 

fritidshemmets verksamhet. 
 
Forskningsfrågor 

 

 Hur uppfattar vårdnadshavare fritidshemmets uppdrag? 

 Vad och hur lär sig eleverna på fritidshemmet enligt vårdnadshavare? 

 Skiljer vårdnadshavarna på lärandet som sker i skolan mot det som sker på fritidshemmet? 
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Litteraturgenomgång 

 

Här kommer vi att presentera fritidshemmets historia och uppdrag. Vi presenterar även olika 

definitioner av lärande. 

 

Fritidshemmets historia 

 
Nu kommer vi ge en beskrivning av fritidshemmets framväxt genom åren för att fördjupa 

förståelsen för hur fritidshemmet kom till att vara det fritidshemmet är idag. 

Rohlin (2012) skriver om fritidshemmets framväxt genom tiden, den första arbetsstugan som sägs 

vara föregångaren till dagens fritidshem startades 1897. Anna Hierta - Retzius är den som kom att 

forma vad arbetsstugan erbjöd barnen medan Fridtjuv Berg ansågs vara idégivaren. Arbetsstugan 

blev en lösning som bidrog till att de fattiga barnen, barnen som skolkade och de som snattade hade 

någonstans att ta vägen. Arbetsstugorna erbjöd aktiviteter under eftermiddagen som grundade i den 

sociala fostran, aktiviteterna visade barnen disciplinering, ordning och uppförande. Aktiviteterna 

som arbetsstugorna erbjöd handlade även om något sorts arbete, som t.ex. att fläta korgar.  

Ankerstjerne (2015) beskriver att i början av 1880-talet hade barnarbete under tolv år förbjudits. 

Därför skapades arbetsstugorna som säkerhet för att hålla barnen från gatorna. När kontrollen av 

arbetsstugorna överlåts från Folkskoledirektionen till Barnavårdsnämnden under 1930-talet var inte 

det praktiska arbetets betydelse för barnen inte längre aktuellt. Istället ansågs barnens behov av fria 

sysselsättningar och rekreation, t.ex. utevistelse, lek och fria sysselsättningar vara mer 

betydelsefulla då skolorna då hade börjat ha barnen längre, de hade nu slöjd, gymnastik och 

måltider införda. 

 

Under 1940-70 talet blev arbetsstugorna eftermiddagshemmen. Arbetsstugan erbjöd barnen 

aktiviteter som kunde relateras till arbete, men under eftermiddagshemmen var det mer fokus på de 

fria sysselsättningarna. I både arbetsstugan och eftermiddagshemmen var det fokus på 

disciplinering, genom att barnen fick passa tider, inte skolka, inte stjäla, lära sig bordsskick m.m 

(Rohlin 2012).  Ankerstjerne (2015) skriver att högkonjunkturen under 1960-talet fick svenska 

kvinnor gå ut på arbetsmarknaden och behövde barnomsorgen. En utbyggnad av 

skolbarnsomsorgen påbörjades och fick namnet fritidshem. Fritidshemmet erbjöd både morgon- och 

eftermiddags omsorg. 

 

Vid 1997-1998 övergår fritidshemmet från eftermiddagshemmen till dåvarande Skolverket som 

tillsynsmyndighet. “Helhet” blir det centrala tänkandet, förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen 

ska förenas för att skapa den helheten i pedagogiska verksamheten för barns utveckling och lärande. 

Det tänkandet kommer att vägleda fritidshemmet in i 2000-talet. Begreppet “social kompetens” 

förknippas med “social fostran”. Social kompetens kan uppfattas som en mer kvalificerad förmåga 

som inte bara ser utvecklingen utan även kunna använda sig av sin sociala talang. 

 

Ankerstjerne (2015) skriver att av alla svenska skolbarn mellan åldrarna 6-9 år är 83 procent 

inskrivna i fritidshemmet och barn mellan 10 och 12 år är det 17 procent som är inskrivna. 

Skolverket (2014) menar att fritidshemmet är den vanligaste omsorgsformer utanför skoltiden för 

barn i dessa åldrar. 
 

Fritidshemmets uppdrag 

 
Efter vi nu har tagit upp fritidshemmets framväxt kommer vi nu beskriva vad skolverkets läroplan, 

fritidshemmets allmänna råd och annan relevant litteratur tar upp om fritidshemmets uppdrag och 

vad de säger om samverkan med vårdnadshavarna. 

En del av uppdraget när man arbetar inom skolväsendet är att samarbeta tillsammans med hemmen 

för att främja barnens allsidiga personliga utveckling. Skolverket (2016) menar att utbildning och 

fostran innebär att föra vidare och utveckla kulturarvet, som värden, traditioner, språk och 
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kunskaper. Eftersom både skolan och hemmen ska arbeta med barnens fostran och utveckling ska 

de samarbeta tillsammans. Samarbete ska även enligt Skolverket (2016) ske med vårdnadshavarna 

för att utveckla skolans innehåll och dess verksamhet. Uppdraget går även ut på att informera 

vårdnadshavarna om barnens skolsituation, trivsel, hur de utvecklas både kunskapsmässigt och 

personligt. De som arbetar i skolan ska även hålla sig informerade om varje individs personliga 

situation och finnas där som stöd och visa respekt för dennes integritet. 

 

Mårell-Olsson (2012) tar upp i sin avhandling att vårdnadshavarna menar att de måste känna tillit 

till personalen i skolan, att personalen hör av sig om ett problem uppstår eller att det är någon annan 

information de måste ha blir de informerade. Förutsättningar för vårdnadshavarna att vara delaktiga 

och ha inflytande i verksamheten måste man ha en god dialog med skolan, de får då möjligheten att 

påverka. Hon fortsätter i sin avhandling beskriva att både barnen och vårdnadshavarna upplever att 

informationen om styrdokumentens mål är vaga och de upplever det svårtolkat. 

Lindström & Pennlert (2013) skriver genom samverkan med vårdnadshavarna som förutsätter 

ömsesidig respekt, vårdnadshavarnas kunskap, engagemang och önskemål, det kan vara bra för 

verksamhetens fortsatta utveckling. 
 

I läroplanen (2016) står det skrivet att fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och 

lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidspedagogerna ska utgå utifrån 

en helhetssyn på eleven och dennes behov. Skolverket (2014) beskriver vad fritidshemmets uppdrag 

är och att det är viktigt att personalen: 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierade och 

utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling. 
 

Skolverket (2014) fortsätter att skriva, för att barnet ska få en mångsidig och en helhet i sin 

utveckling och sitt lärande måste fritidshemmet komplettera skolan. När fritidshemmet kompletterar 

skolan får barnen olika perspektiv att inhämta kunskap på. Det är viktigt att det finns möjlighet till 

varierande aktiviteter för att varje barn har olika intressen och behov. Det är viktigt att 

fritidspedagogerna har insikt om att barnen lär sig hela tiden och att de själva vet att de är delaktiga 

i sin utveckling då kommer verksamheten fungera väl.  

Grunden för att lärande och utveckling ska ske är trygghet, både för pedagoger och i barngruppen. 

 

Skapa förutsättningar för lärande med ett vidgat kunskapsbegrepp är fritidshemmets uppdrag. Det 

innebär att man ska få prova på saker på ett annat sätt än vad man gör i vanliga skolverksamheten.  

Fritidshemmet erbjuder en variation av aktiviteter och lärandesituationer som bidrar till deras 

sociala utveckling (Skolverket, 2014).  

 

Malin Rohlin (2013) beskriver att man skapar en mening med något när man har ökat förståelsen av 

en händelse eller när kunskapen har fördjupats. Det kan innebära olika aktiviteter i fritidshemmen 

som lek, drama och musik. 
 

För att kunna realisera uppdraget har Lindström & Pennlert (2013) beskrivit olika ramfaktorer som 

kan påverka fritidshemmet, personal, tid, gruppstorlek och lokaler. Tiden ska användas så att barnen 

får tillräckligt med tid för sin lärprocess, man ska sätta ut tid för planering, utvärdering och man 

måste ifrågasätta sig hur läraren och barnen använder sig av tiden. De fortsätter med att skriver att 

personalen ska vara utbildade och engagerade för att kvaliteten ska ökas. Elevantalet har en stor 

betydelse då läraren måste dela sin tid mellan alla barn. Gruppstorleken har även en stor betydelse 

när läraren ska välja en metod att arbeta med, storleken på gruppen innebär även att de påverkar 

relationsskapandet mellan barn och lärare. Lindström & Pennlert (2013) menar att lokalerna 

påverkar lärarens didaktiska val, då lärandemiljöerna utformas för att stimulera elevernas lust att 

lära. 
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Sociokulturella perspektivet 

 

Här kommer vi att beskriva Lev Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet, då vi ser att 

mycket av lärandet i fritidshemmet sker med hjälp av det sociokulturella lärandet. 
 

Säljö (2010) beskriver Lev Vygotskijs arbete om lärande, utveckling och språk har sitt ursprung i 

den sociokulturella traditionen. Hans intresse var människors utveckling ur både ett biologiskt och 

ett sociokulturellt perspektiv samt dessa två perspektiv i samverkan med varandra.   

Enligt Vygotskij är allt lärande socialt, vad som lärs beror på vilket samspel som sker. Hans teorier 

visar stor respekt för barnens kompetens, drivkraft, olikheter och erfarenheter. 

Dialogen mellan läraren och eleven är en social praktik enligt Bell (2011). När man ska lära ut 

något krävs det att läraren förmedlar sin kunskap, att lära ut innebär en social praktik och det sker i 

samspel mellan lärare och elev. 

 

Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet som innebär att genom sociala interaktioner 

och socialt samspel tillsammans med andra individer utvecklar vi olika kunskaper kring skiftande 

företeelser som sker i vardagen. Detta gör man genom användandet av språk som ett medierade 

verktyg då vi samtalar med varandra i vardags situationer. Bråten (2011) menar att med medierade 

verktyg kan vi ta till oss kunskaper och upplevelser som andra besitter och senare använda oss utav 

dessa. Säljö (2010) fortsätter med att lärandet sker mellan alla som ingår i de olika sociala 

praktikerna. Appropriering innebär att en person lär sig olika kulturella redskap och hur de ska 

användas i olika sammanhang. 
 

Vygotskijs beskrev att människan ständigt utvecklas och får möjligheten att appropriera kunskaper i 

vardagen. Säljö (2010) beskriver den proximala utvecklingszonen, vid denna zon kan en person 

som besitter kunskap inom ett område leda en annan vidare, genom att delge kunskap om det valda 

området, vilket innebär att man lär sig av omgivningen.  

 

Definitioner av lärande. 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva olika definitioner av lärande och vad det finns för olika lärande 

metoder i fritidshemmet. 

Broström (2015) menar att lärande på fritidshemmet sker i samspelet med andra barn och vuxna i en 

given social situation som påverkar hur och vad barnen lär sig. Vad barnen får möjligheten att lära 

sig på fritidshemmet, enligt Broström, är att lära sig veta något, en kunskap om något och då lär de 

sig förhålla sig till sitt egna lärande. De får möjligheten att lära sig att bemästra nya färdigheter. När 

barnen är i samspel med andra barn och vuxna framkommer nya möjligheter och sammanhang som 

de kanske får lusten att vilja delta i. Broström menar att veta, kunna och vilja något kan leda till att 

göra och därmed utvecklar barnen en handlingskompetens. Fritidshemmet erbjuder ett vardagsliv 

där barnen får utrymme att vara något, barnen får uppleva mening och sammanhang, få känna 

självkänsla och möjligheten att hitta sin identitet. Vad barnen lär sig på fritidshemmet är något som 

bidrar till deras utveckling av kompetenser som är något man har när man vet något, kan något, vill 

något och gör något som uppnår kraven i en social situation och i ett kulturellt sammanhang. 

 

Att vara medveten om att barn lär sig på många olika sätt är viktigt enligt Broström (2015). 

Fritidshemmet ger ett vardagsliv som gör plats för barnen som aktivt handlar och är tillsammans 

med kamrater och vuxna. Broström menar att de lär sig via två lärandemodeller, lärande genom 

egen verksamhet och lärande genom sociala interaktioner. Lärande genom verksamheten menas 

med att barnet får kontakt med och skapar samband med verkligheten. Verkligheten innebär både 

människor, föremål, fenomen och idéer. 

 

Johansson (2011) beskriver lärande som något som sker i samspel med andra och i olika situationer, 

miljöer och relationer. Han anser att fritidshemmet och skolan måste ha ett bra samarbete för att 

utveckling ska kunna ske, de måste ha en gemensam grundsyn och att barnen intressen måste stå i 
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fokus. Som Skolverket (2014) också tar upp är att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra 

genom att förse barnen med olika typer av kunskaper. På det sättet skapas mångsidighet, helt och 

samband vilket bidrar till barnens utveckling och lärande. 
 

Fritidshemmet beskriver Johansson (2011) som två arenor, där ena styrs av innehållen i 

styrdokumenten så som skollagen, läroplanen och de allmänna råden. Den andra styrs av hur 

fritidshemmet är organiserat, vilket innebär, hur stor barngruppen är, vilka behov har barnen i 

gruppen och vad har personalen för utbildning. Han kallar dessa två arenor för idealet och 

realiteten, vilket är viktigt att förhålla sig till när det gäller att arbeta för högre kvalité i 

fritidshemmet. Lärande på fritidshem sker ofta genom barnens egna initiativ och hur de agerar när 

de är i vissa situationer. Johansson (2011) skriver vidare att lärandet på fritidshemmet domineras av 

det informella lärandet. Det sker genom observationer och imitationer av vad andra på 

fritidshemmet gör och hur de fungerar tillsammans med andra i gruppen. Denna typ av lärande 

kallas för förtrogenhetskunskap, eller oreflekterad kunskap. 

 

Jensen (2011b) menar som Johansson att informellt lärande dominerar i fritidshemmet. Den typen 

av lärande sker under den fria tiden, det är den tid som är till för barnen på fritidshemmet. Lärande 

är ett begrepp med många betydelser vilket medför att det kan uppfattas på många olika sätt. Jensen 

har delat upp lärandet i olika kategorier och begreppspar: 

 

 Konceptuellt lärande och proccedurellt lärande 

 Explicit lärande och implicit lärande 

 Lärandets form och innehåll 

 Formellt och informellt lärande 

 

Konceptuellt lärande och procedurellt lärande 

 

Konceptuellt lärande innebär vad vi lär oss om något, det handlar om innehållskunskaper. Det 

procedurella lärandet handlar om hur vi kan göra saker, som t.ex. att cykla, klippa med en sax, 

färdighetskunskap. Konceptuellt och procedurellt lärande är något som ingår i det informella 

lärandet (Jensen, 2011a). 
 

Explicit lärande och implicit lärande 

 

Explicit och implicit lärande handlar om avsikt och medvetenhet. Det lärande som individer är 

medvetna om att den har lärt sig kallas explicit lärande. När man lär sig något utan att man är 

medveten om det kallas det implicit lärande. Det är mycket svårare att förklara hur man lärt sig 

något. Många faktorer spelar roll för att ett barns utveckling ska stimuleras och för att de ska bli så 

bra som möjligt. Det handlar om de motoriska - och sensomotoriska förmågorna, även finmotorik, 

grovmotorik och avståndsbedömning. När man provar på vad andra individer gör och tar efter den 

kunskapen och det sker omedvetet kallas det  implicit lärande och är man medveten om vad man lär 

sig kallas det explicit lärande är de byggstenar som är viktiga förmågor som utvecklas genom det 

informella lärandet i fritidshemmet (Jensen, 2011a). Implicit lärande är en stor del av det lärande 

som sker i fritidshemmet. 
 

Lärandets form och innehåll 
 

Form och innehåll handlar också om lärandets hur och vad. Lärandets form handlar om var, vem, 

hur och när, till exempel, vart sker lärandet, vilka är delaktiga i lärandet och vad har de inblandade 

för relation. Innehåll handlar om vad och vad individen har lärt sig. Det som är intressant enligt 

Jensen (2011b) är att innehållet i vad man lärt sig kan vara lika men formen på hur man lärt sig kan 

variera. Det kan bero på att de lär sig det på olika platser. 
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Formellt och informellt lärande 

 

Det formella lärandet sker ofta i skolverksamheten då formen och innehållet är bestämt och det är 

planerat lärande, där har läraren makten och styr elevernas lärande. Informella lärandet innebär att 

det kan ske varsomhelst och i olika grupper. Det är inte förutbestämda situationer och det är inte 

bara de vuxna som bidrar till lärandet. Utgångspunkten för det informella lärandet är individen, 

Johansson (2011) beskriver även detta när individen väljer själv vad de lär och när. 

 

Pihlgren (2013) beskriver lärandet på fritidshemmet som vardagslärande, ett informellt lärande i 

verklighetsbaserade situationer. Lärandet sker mellan eleverna där de imiterar och lär varandra. 

Aktiviteterna i det lärandet är sällan styrda av bestämda mål. 

Barn som befinner sig på fritidshemmet får möjligheten att utveckla sina intressen och sina sociala 

kompetenser (Evaldsson & Aarsand, 2011). Fritidshemmet erbjuder barnen många olika 

lärandesituationer. Den största uppgiften fritidshemmet har är att ge barnen en bred omväxling 

mellan olika lärandesituationer. 

 

Lärande på fritidshem kan kopplas till det informella lärandet. Jensen (2011a) beskriver det 

informella lärandet som något som barn medvetet vill lära sig, alltså någon som barnen själva får 

välja. Informellt lärande är spontant och fritt från scheman och måsten som det är i skolan. Lärandet 

kan däremot vara styrt till viss del i form av vissa bestämda delar och att det ska ske under 

bestämda tider. På fritidshemmet behöver man inte kontrollera vad barnen har lärt sig till skillnad 

från när de är i skolan (Jensen, 2011a). 

 

När man ska utse skillnaden mellan lärandet i skolan och i fritidshemmet är det lärandet som utgör 

skillnaden. Under skolan fokuserar läraren på det kognitiva lärandet (formella lärandet) och 

fritidsläraren fokuserar på relationsinriktade och det sociala lärandet (informella lärandet). Båda 

lärarna har olika förväntningar, uppdrag och krav gällande lärandet och den största skillnaden är i 

vilka förgrunder som väntas för respektive kategori. En fritidslärare har inte det kognitiva lärandet 

som förgrund men det är till en fördel om fritidsläraren implicerar detta lärande i 

fritidsverksamheten, detta leder till en samsyn mellan skolläraren och fritidsläraren om hur barnen 

bäst tar åt sig kunskaper (Hansen-Orwehag & Mårdsjö-Olsson, 2011). 
 

Hansen-Orwehag & Mårdsjö-Olsson (2011) menar att det finns en väsentlig skillnad mellan skolan 

och fritidshemmet; i skolan ser man arbete som den huvudsakliga lärandeformen. Medan i 

fritidshemmet menar man att lek är grundläggande för lärandet.  Fritidslärarens uppdrag är att 

hjälpa barnen att tillföra mer till leken och få den mer utvecklad men även att fånga leken och 

utmana barnen och deras nyfunna färdigheter. På detta sätt stör inte fritidsläraren leken utan tillför 

lärandet till leken på barnens egna villkor. För att lyckas med det måste man som fritidslärare ha 

inövade strategier och kunskaper mot barns lärande. 
 

Praktikbaserat lärande 

 

“Learning by doing” är ett begrepp som innebär att man lär sig genom att man undersöker och 

provar på saker i praktiken (Jensen, 2011b). Inom det här begreppet finns det några grundläggande 

begrepp som det kroppsbaserade lärandet, det innebär att hela kroppen engageras i lärandet. Det 

andra begreppet är pragmatism, det kallas även handlingsteori. Och det tredje och sista begreppet är 

kognitiv, med kognitivt menar Jensen att man lär sig att tänka på ett visst sätt genom att utföra 

handlingar.I fritidshemmets verksamhet ser man att barnen utför många olika aktiviteter som 

innehåller olika typer av lärande, leken är ett av de vanligaste lärande tillfället. Lek är ett viktigt 

inslag i barns liv, det är en aktivitet som kräver mycket energi men det ger inte mycket tillbaka.  
 

Jensen (2011b) anser att det är svårt att motivera varför vi människor väljer att göra en så pass 

energikrävande aktivitet. Jensen frågar då vad den positiva effekten är, en idé är att barnet leker för 

att hantera sina erfarenheter från världen runt omkring och på så sätt blir leken ett självklart inslag i 
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deras vardag för att klara av känslomässiga svårigheter. Genom leken lär sig barnen att hantera 

liknande situationer i framtiden som de upplevt som barn och därför ses leken som en form av 

lärande, även genom leken tror Jensen (2011b) att barnen övar sin förmåga att hantera sina känslor. 
 

Socialt och individuellt lärande 

 

Jensen (2013) menar med individuellt lärande att den lärande individen har själv valt ämne/aktivitet 

baserat på egen motivation och eget intresse. Man lär sig genom att söka fakta/kunskap på egen 

hand utan hjälp av andra individer. En annan variant av individuellt lärande är att barnet läser 

böcker, tidningar, lyssnar på radio eller tittar på någon form av visuell instruktion t.ex. videoklipp. I 

de senare fallen påverkas barnet av andra människors kunskaper och handlingar, direkt eller 

indirekt. När individen själv upptäcker och undersöker är det individens egna sätt att hantera 

kunskapen som ligger som grund till hur lärandet går till. 

Det sociala lärandet menar Jensen (2013) att det finns fyra former av socialt lärande, lärande i par, 

kooperativt lärande, kollaborativt lärande och instruerat lärande. Lärande i par, eller lärande i 

dyader handlar det ofta om vardagssituationer där de observerar och imiterar för att lära sig. 

Kooperativt lärande innebär att hela gruppen tillsammans ska lösa ett problem/uppdrag för att nå det 

gemensamma målet. 

 

Hattie (2009) tar upp jämförelsen mellan kooperativt lärande och individuellt lärande eller mellan 

kooperativt och kompetitvt lärande, att där sker lärandet genom att tävla. Hattie menar att det är 

tydligt att kooperativt lärande är det bästa sättet för individer att lära sig. Kollaborativt lärande 

betyder att man i grupp sitter och diskuterar ett särskilt ämne och det finns inget specifikt mål att 

uppnå, t.ex. på fritidshemmet kan samlingen vara ett sådant tillfälle då det kan komma upp frågor 

om vilka regler som gäller på fritidshemmet. Till sist instruerat lärande, det är mest typiskt för 

skolan men kan användas genom att en vuxen som t.ex. leder samlingen berättar för barnen om vad 

de ska göra efter mellanmålet. 

 

Relationers betydelse för lärandet menar Jensen (2013), att lärande sker bäst tillsammans med andra 

som är betydligt mer kunniga och andra teorier som säger att lärande sker bäst när alla är likvärdiga. 

Barn som tillsammans med andra lär sig anses vara mer kompetenta. De klarar av svåra uppgifter 

tillsammans med andra. Jensen menar att på fritids är det mest troligt att grupper av barn som leker 

tillsammans därför de har bra relationer och liknande kompetenser. 
 

Fri tid/ Fria tiden/ Fritid 

 

När barn befinner sig på fritidshemmet sker de på barnets egen tid, deras fria tid. Jensen (2011a) 

menar med barns fria tid att det är tiden barnen själv har rätt att bestämma över, trots detta har inte 

barnen själva valt att spendera sin tid på fritidshemmet. Jensen menar ändå att lärandet under denna 

tid ska ske frivilligt från barnets sida, barn ska ha möjligheten att själva välja att delta i en aktivitet 

som fritidshemmet arrangerar. Sambandet mellan struktur och regelbundenhet på fritidshemmet gör 

så att det sker till viss del ett formellt lärande. Jensen menar att utan strukturer och regelbundenhet 

skulle verksamheten bli en outhärdlig miljö både för barn och vuxna. 

 

Genom den fria leken får barnen själva välja aktivitet, detta sker utifrån den egna motivationen. På 

detta sätt lär sig barnet att behärska vissa förmågor. I skolan är det läraren som bestämmer om 

lektionen är slut och om ämnet ska avslutas. Om barnet istället lär som på fritiden kan hen själv 

välja att vidare fördjupa sig i det valda ämnet. När lärandet händer under den fria tiden sker det inte 

helt gränslöst, vilket leder till de olika perspektiven av tid så som fri tid (Jensen, 2011b). Fri tid 

menar Jensen (2011b) att en person får själv välja vad den vill göra, vem denna person vill göra det 

med och när personen vill avsluta. För att de ska räknas som fri tid måste personen ha gjort valet av 

aktivitet själv. 
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Tidigare forskning 

 

I denna del kommer vi presentera tidigare forskning kring olika typer av lärande på fritidshem, vad 

fritidshemmet innebär och om samverkan tillsammans med vårdnadshavarna. 

 

Sandberg och Vourinen (2007) har forskat om att vårdnadshavarna behöver en grundläggande 

information om verksamheten och deras uppsatta mål för att kunna ha åsikter om verksamheten. 

Verksamheten måste förmedla målet och innehållet tydligt för att vårdnadshavarna ska kunna ha 

inflytande och komma med kommentarer om verksamheten. 
 

Pitman, Irby, Yohalem och Wilson-Ahlstrom (2004) fann i sin studie om ”after school programs” 

vilket motsvarar Sveriges fritidshem i USA. De erbjuder barnen en verksamhet där de tillsammans 

med andra får lära sig med varandra och vuxna, precis som i svenska fritidshemmen. Författarna 

fortsätter att beskriva att verksamheten bidrar till att barnen känner ett engagemang i lärandet, vilket 

som senare leder till ett teoretiskt lärande i skolan och liknande situationer. De är även viktigt att 

barnen utvecklar färdigheter som är utöver de grundläggande egenskaperna som lärs ut i den 

formella skolan. Vidare fortsätter Pitman (et al. 2004) att ”after school programs” erbjuder dessa lär 

tillfällen där det finns stor möjlighet till verklighetslärande och möjlighet till miljöbyte. 
 

Vadeboncouer (2006) beskriver det informella lärandet i sin litteraturstudie. Det Vadeboncoeur 

kommer fram till är, det informella och de formella lärandet är inte platsbundet som det har 

beskrivits i tidigare forskning. Samspelet mellan individerna kan ses som ett medel i lärandet som 

sker på olika platser och lärandet bidrog till en allsidig utveckling. Lärandet uppstod på olika platser 

och i olika sammanhang genom sociala och sammansatta praktiker. 
 

Ludvigsson och Falkner (2012) har forskat om att leken i skolan bidrar till utveckling och lärande. 

De kom fram till att det vanliga sättet att se på leken är på ett pedagogiskt perspektiv, man vill 

uppnå olika lärandemål och genom detta tappar det sitt egenvärde. Leken som estetisk verksamhet 

är ett annat perspektiv att se det, de ger leken ett stort värde i sig självt och betyder att leken är ett 

medel för meningsskapande i samtal med andra. 
 

Metod 

 

Här kommer vi att presentera vårt val av metod, genomförande, urval, avgränsningar, analysmetod, 

forskningsetiska övervägande och studiens tillförlitlighet. 
 

Kvalitativa intervjuer 

 

Bryman (2011) beskriver att de vanligaste metoderna vid kvalitativa intervjuer är ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer innebär det att intervjuerna 

utgår från ett ämne eller frågor som kan utvecklas vidare med hjälp av följdfrågor, vi har alltså 

använt oss utav semistrukturerade intervjuer för att få reda på vad vårdnadshavarna har för 

uppfattning om fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss av bestämda frågeområden (se 

intervjuguide bilaga 1) och svaren har varierat mellan varje informant. 

 

Trost (2010) menar att då man genomför kvalitativa intervjuer ska man alltid ställa öppna frågor, 

som är så tillåtande som möjligt men det är ändå den som intervjuar som styr samtalet. Syftet med 

intervjuerna är att få så utvecklande och innehållsrika svar som möjligt, därför är det viktigt att man 

som intervjuare ställer raka och enkla frågor.  

 

Det krävs att den som intervjuar förklarar för den som blir intervjuad vad syftet är och att den 

personen känner förtroende så att svaren blir så utvecklande som möjligt. Vi förklarade för 

informanterna att det vi ville uppnå med de kvalitativa intervjuerna var att få en fördjupad kunskap 
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om vad hen har för uppfattning om fritidshemmets verksamhet. Intervjupersonen blir försäkrad om 

att det är anonymt och frivilligt. En viktig del är också att den som blir intervjuad går med på att bli 

inspelad, det har med etiska ställningstaganden att göra, att man ska hysa respekt för de som deltar i 

intervjuerna (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Vårt syfte är att uppnå fördjupad kunskap om vårdnadshavarnas uppfattning om fritidshemmets 

verksamhet, vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att de ger breda, fördjupade och intressanta 

resultat. Med kvalitativa intervjuer upplever vi att vi kunde få in mer information av en mindre 

grupp människor. I kvalitativa intervjuer handlar det om att tolka och förstå vad den som blivit 

intervjuad har sagt om en viss fråga. Trost (2010) menar att när man ska göra en kvalitativ intervju 

finns det tre steg, första steget är datainsamling, sedan bearbetning och analyser och sista steget är 

tolkning. Det handlar om att få en insyn i hur den intervjuade känner om det ämnet som undersöks. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp nackdelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer, en 

nackdel är att det inte går att dra några generella slutsatser och att intervjuaren kan påverka 

undersökningen genom att hens förförståelse och bakgrund kan påverka undersökningen.  

 

Trost (2010) beskriver att vi alla bär med oss tidigare bagage av egna tankar och erfarenheter och 

man kan inte alltid vara helt nollställd under en intervju, det är viktigt att man som intervjuare är 

medveten om detta. Kvalitativa intervjuer kan påverkas då informanten kanske svara som den tror 

att intervjuaren vill att den ska göra. 
 

Genomförande 

 

Arbetet började med att vi skrev ihop en intervjuguide och ett missivbrev (se bilaga 1 och 2), där vi 

beskrev vårt syfte med intervjuerna, vad vi skulle använda svaren till och vilka vi var. Vi använde 

oss utav våra forskningsfrågor då vi formade intervjufrågor (se bilaga 1).  Alla åtta informanter fick 

själva välja en plats där de ville sitta och gå igenom frågorna, de valde en plats där vi kunde sitta 

ifred och med stängd dörr. De alla var införstådda på vad intervjun gick ut på och vi fick deras 

tillåtelse att spela in och använda oss utav det de sa under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och 

sedan transkriberades. Vi transkriberade för att vi lättare skulle få en överblick över vad som blivit 

sagt och blev lättare att hantera. 
 

Urval 

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att urvalet av informanter kan göras efter man har valt metod, 

som i detta fall valde vi först vilken typ av metod av datainsamling, som då blev kvalitativa 

intervjuer och sedan valde vi ut vårdnadshavare som skulle delta i vår studie. I denna studie 

användes kvalitativa intervjuer, åtta vårdnadshavare intervjuades. Dessa åtta informanter har barn 

på olika fritidshem i en medelstorkommun. Vi valde 4 informanter utan pedagogisk bakgrund och 4 

informanter med pedagogisk bakgrund.  
 

Med pedagogisk bakgrund menar vi att informanten antingen jobbat inom förskola, skola eller 

fritidshem samt att de även har någon slags pedagogisk utbildning såsom barnskötarutbildning eller 

en lärarexamen. Detta urval uppkom för att vi ville se om den pedagogiska bakgrunden påverkade 

vårdnadshavarnas syn på fritidsverksamheten. Urvalet av informanter har genomförts utifrån vad 

Bryman (2011) beskriver som bekvämlighetsurval. Vi valde utifrån tidigare arbetskamrater och 

även andra befintliga kamratkontakter.   
 

I skrivandet av detta examensarbete har vi även gjort urval när det gäller litteratur till 

litteraturgenomgången, vi tänkte tillbaka till tidigare kurser där vi har använt olika litteraturer och 

hittade där nya texter att läsa vidare på, vi valde även här utifrån ett bekvämlighetsurval. 
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Avgränsningar 

 

Vår första tanke var att vi ville fördjupa oss i samhällets syn på barnens lärande inom 

fritidshemmet. Vår tanke var att använda både vårdnadshavare, pedagoger och barn samt andra 

medborgare, men insåg att detta hade blivit ett för stort arbete. Därför valde vi att avgränsa oss till 

att fokusera på vårdnadshavares syn. 
 

Analysmetod 
 

Vi har utgått ifrån en tematisk analysmetod. Bryman (2011) beskriver den tematiska analysmetoden 

som något som syftar till att bryta ner det insamlade materialet i olika delar för att kunna koppla 

ihop dessa olika delar med varandra för att skapa olika mönster. Detta bidrar till att i slutskedet att 

olika teman skapas, vilket betyder att de olika delar av det insamlade materialet är kopplat till 

varandra och blir då lättare att analyseras. Det insamlade materialet vi fick ut av  intervjuerna 

transkriberas och skrevs ut i pappersform. Vi valde då att markera med olika färger det vi ansåg 

kunde kopplas till den litteratur vi hittat, våra forskningsfrågor och till vårt syfte. Sedan skrev vi 

ihop resultatet och då kom dessa teman till, ”Varför fritids?”, ”Barnens lärande på fritidshemmet”, 

”Lärande på skolan kontra lärande i fritidshemmet” och ”Fritidshemmets betydelse för barnens 

lärande”. Under ”Varför fritids?” har vi samlat informanternas beskrivningar av varför deras barn 

går på fritidshemmet. I nästa tema ”Barnens lärande på fritidshemmet” presenteras informanternas 

beskrivningar av vilket lärande som de anser att barnen gör under sin tid på fritidshemmet. Under 

temat ”Lärande på skolan kontra lärandet i fritidshemmet” beskrivs informanternas åsikter om vad 

de tycker att deras barn lär sig på fritidshemmet kontra skolan och vad de upplever är skillnaden på 

lärandet. Det sista temat ”Fritidshemmets betydelse för barnens lärande” beskriver vad 

informanterna anser att fritidshemmet betyder för deras barns fortsatta lärande. 
 

Den data som vi fick av intervjuerna tolkade och jämförde vi innan vi valde det viktigaste som vi 

sedan skrev i resultatdelen.  Ryan & Bernard (2003) skriver att den tematiska analysen innebär att 

den som intervjuar är uppmärksam när hen analyserar datan när det gäller repetitioner, även kallat 

teman som återkommer från informanterna. 
 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra olika forskningsetiska aspekter, vilka vi har följt under vår 

undersökning. Vi har gjort på följande sätt: 

 

Informationskravet: innebär att vi som forskare ska informera de berörda om syftet för intervjun i 

detta fall. Man ska även ge en tydlig beskrivning om hur intervjun kommer gå tillväga, de ska 

framgå att det är frivilligt och att resultatet kommer vara anonymt men kommer att redovisas. Vi 

har uppfyllt detta genom att dela ut missivbrev och gett muntlig information under intervjuerna. 
 

Samtyckeskravet: utgörs av att den som blir intervjuad själv får bestämma över sin medverkan, de 

har rätten att avbryta när som helst utan följder. Detta har vi upp nått genom den muntliga och 

skriftliga informationen. 
 

Konfindentialitetskravet: utgörs när informanternas personuppgifter hålls hemliga och bevaras så att 

ingen obehörig har tillgång till informationen. Detta gjorde vi genom att använda påhittade namn. 

Vi påpekade även detta till de som blev intervjuade.  

 

Nyttjandekravet: innebär att när de insamlade uppgifterna bara kommer att användas i denna 

uppsats. Information gavs de till de intervjuade att vi endast kommer använda oss av denna 

information i vårt examensarbete, vi berättade även att vi kommer att radera de inspelade 

intervjuerna och det som transkiberades så att ingen kan ta del av materialet förutom det vi 
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använder oss av i arbetet. 
Studiens tillförlitlighet 

 

Bryman (2011) tar upp begreppen tillförlitlighet och äkthet när man använder sig av kvalitativ 

forskning. Tillförlitlighet innehåller även trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

Trovärdigheten handlar om att som i vårt fall, att den kvalitativa intervjun är genomförd utifrån de 

regler som finns och att de som blivit intervjuad får möjligheten att bekräfta det vi som intervjuat 

har uppfattat. Pålitlighet kan ses som motsatsen till reliabilitet där forskaren visar läsaren hela 

redogörelsen av forskningsprocessen. Vi försöker beskriva vår process tydligt genom att använda 

citat från informanterna i vårt resultat, vilket vi har valt att göra för att öka pålitligheten i vår studie. 

Vårt examensarbete har utgått från vårt syfte att få en fördjupad kunskap om vad vårdnadshavarna 

har för uppfattning om fritidshemmets verksamhet. Vi har genomfört åtta intervjuer med 

vårdnadshavare som har barn i verksamheten. Eftersom vi har varit transparenta och noggranna med 

beskriva vår process av hela arbetet och bifogat intervjuguide upplever vi att vår studie går att 

överföras. Vi anser inte att vårt resultat av intervjuerna kan garantera samma resultat i en annan 

studie.   

 

Genom våra kvalitativa intervjuer känner vi att vi har fått en fördjupad kunskap om vad 

vårdnadshavarna anser om fritidshemmet. Intervjufrågorna är anpassade så att vi kan uppnå vårt 

syfte med uppsatsen samt att litteraturgenomgången är trovärdig och relevant för uppsatsen. 
 

Resultat 

 

Här kommer nu resultatet från intervjuerna att presenteras. Vi kommer att börja med en kort 

beskrivning av informanterna samt storleken på de fritidshem som deras barn vistas på. Vidare så 

kommer resultatet att presenteras under tematiska rubriker. 
 

Informanter 

 

Vi har intervjuat åtta vårdnadshavare som har barn på olika fritidshem inom en medelstorkommun. 

Vi har gett vårdnadshavarna fiktiva namn och när dom hänvisas till i grupp kallas dom för 

informanter. Hälften av informanterna har pedagogisk bakgrund, dessa är Klara, Katja, Kajsa och 

Karin, informanterna Isak, Ivar, Iris och Igor har inte pedagogisk bakgrund. Denna urskiljning har 

vi använt oss av för att vi vill se om de olika vårdnadshavares uppfattning av fritidshemmets 

verksamhet skiljs åt beroende på bakgrund. Vi har även förtydligat hur det olika fritidshemmen ser 

ut för att se om vårdnadshavarnas uppfattning skils åt beroende på fritidshemmens storlek.  

 

Klara har barnskötarutbildning och har även jobbat på förskola samt som personlig assistent och 

som butiksbiträde. Fritidshemmet där Klaras barn går består av tre avdelningar, på två av 

avdelningarna vistas eleverna från årskurs ett till årskurs tre och på den tredje avdelningen vistas 

eleverna från årskurs fyra till årskurs sex. På fritidshemmet jobbar fem pedagoger, en pedagog är 

placerad på avdelningen med de äldre eleverna och två pedagoger på respektive avdelning för de 

yngre eleverna. 

 

Isak är utbildad CNC operatör och jobbar i dagsläget på en flyttfirma. Isaks barn går på ett 

fritidshem med fyra avdelningar med ca fyrtio barn på varje avdelning och ungefär tre pedagoger 

per avdelning. 

 

Ivar är utbildad golvläggare och jobbar som lastbilschaufför. Dennes barns fritidshem består av fyra 

avdelningar med fyrtio barn och fyra pedagoger på varje avdelning tror Ivar.   

 

Katja har en magister examen i biologi, en undersköterska examen, lärarexamen på högstadiet och 

har jobbat på förskola. Katjas barn går på ett fritidshem med en avdelning, på den avdelningen går 
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sjuttiotre barn i blandade åldrar från förskoleklass till årskurs sex, där jobbar fem pedagoger. 

 

Iris är lokalvårdare och har jobbat inom vården. Dennes barns fritidshem består av fyra eller fem 

avdelningar med ca fyrtio barn på varje. Iris är osäker på hur många pedagoger det jobbar per 

avdelning men tror att det är fyra pedagoger på den avdelningen som dennes barn vistas på. 

 

Igor är transportledare och lastbilschaufför. Igor kunde inte svara på hur många avdelningar 

fritidshemmet har men tror att det är mellan arton till tjugo barn och två till tre pedagoger på den 

avdelning dennes barn vistas på.   

 

Kajsa är utbildad förskolelärare och jobbar på förskola men har även jobbat på fritidshem förut. 

Dennes barns fritidshem består av åttio barn i blandade åldrar från förskoleklass till årskurs sex. 

Kajsa berättar att det nyligen blivit en uppdelning på fritidshemmet och att det numer är delat i två 

avdelningar.  På detta fritidshem så jobbar det fem pedagoger. 

 

Karin är utbildad barnskötare och har jobbat på förskola i femton år. På fritidshemmet där dennas 

barn vistas är det sjuttio barn inskrivna. På fritidshemmet går barn från förskoleklass och upp till 

årskurs sex, fem pedagoger finns i tjänst. 
 

Varför fritids? 

 

Informanterna beskriver fritidshemmet som en praktisk lösning för att få vardagen att gå ihop. 

Eftersom att informanterna jobbar och anser att deras barn inte har åldern inne att vara hemma själv, 

förlitar de sig på fritidshemmen för tillsyn av barnen. Några av informanterna anser att det finns två 

anledningar till att deras barn går på fritids dels för att dom arbetar men även för att barnen ska 

utveckla sina sociala egenskaper samt för att barnen tycker att det är kul att leka med sina vänner 

och att vara på fritids. Även om alla informanterna ansåg att fritids var en praktisk lösning för 

barntillsynen ansåg nästan alla informanter att om den praktiska tillsynen inte behövdes skulle dom 

ändå låta barnen vistas på fritids men kanske inte lika mycket. 

 

Jag tror att det är bra för barnen att vara på fritids. Sen tror jag för 

deras del att de kanske inte behöver vara där lika länge som dom är 

alla gånger, alltså lika långa dagar men det är ju behövligt för 

föräldrarnas del när dom jobbar (Isak). 

 

De åtta informanterna var alla överens om att fritidshemmets huvudsakliga uppgift är att ta hand om 

barnen, att se till att barnen är glada och att dom har en trygg plats att vara på. Utöver att barnen 

skulle vara glada ansåg några av informanterna att det var även fritidshemmets uppgift att stötta 

barnen i kompisgemenskap samt erbjuda aktiviteter och hålla dem sysselsatta. Några informanter 

önskade att läxläsning skulle ingå på fritidshemmet och påpekade att det inte gjorde det i dagsläget. 

Vidare ansåg Isak att i dagens samhälle spenderar barnen en väldigt stor del av sitt vakna dygn på 

antingen skolan eller i fritidshemmet. Utifrån detta menar Isak att det blir fritidshemmets uppgift att 

uppfostra barnen och lära dem vad som är rätt och fel, även om huvudansvaret ligger på föräldrarna. 

Till skillnad från Isak anser Klara att fritidshemmet enbart har ett tillsynsansvar. 

 

Jag anser att fritidshemmets uppgift är att ha tillsyn över barnen, 

jag tycker inte att de ska stå för nått lärande. Eller att pedagogerna 

måste göra någonting utan jag tycker att de bara ska se till att 

barnen får i sig mellanmål och får en trygg plats att vara på tills 

föräldrarna kommer (Klara). 

 

Även om informanterna höll med varandra om att fritidshemmets huvudsakliga uppgift är 

barntillsyn kan man ändå se stora skillnader mellan vad informanterna ser att fritidshemmet har för 

uppdrag. 
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Vidare anser flera av informanterna att fritidshemmet ska vara en plats där barnen får umgås med 

sina vänner, leka, få möjlighet att följa sina intressen och utveckla nya. Samt få möjlighet att lära 

sig allmänna kunskaper om att vara i grupp, får utveckla sina sociala egenskaper samt att barnen ska 

ha roligt. Informanterna påpekar en trygghet med vetskapen att det finns vuxna som hjälper, stöttar 

och ser till att barnen mår bra under dagen. 

 

De ska leka och ha roligt och umgås med andra barn. När de leker 

med andra barn så utvecklas barnen och kan jobba bättre i grupp 

(Igor). 

Fortsättningsvis påpekar flera av informanterna att de förväntar sig att det ska erbjudas olika 

aktiviteter och sysselsättningar för barnen på fritidshemmet. Dessa informanter lägger fokus på 

ordet erbjuda och anser att det ska ske efter barnens vilja. På fritidshemmet ska det inte vara några 

tvång eller måsten som i skolan utan när barnen är på fritids så är det deras fritid. 

 

Jag skulle inte vilja att det blev för strukturerat med för mycket 

rutiner för det har de redan så mycket av i skolan och på förskolan 

(Karin). 
 

Barnens lärande på fritidshemmet 

 

Nästan alla informanter är övertygade om att det finns mycket lärande på fritidshemmet. Det första 

som informanterna påpekar är att det finns mycket socialt lärande på fritidshemmet. Några av 

informanterna kallar det sociala lärandet för vardagslärande. Dessa informanter kopplar 

vardagslärandet till uppfostran och uppförande, hur man ska vara som medmänniska, hur man ter 

sig i grupp och hur man är en bra kompis. Exempel på det sociala lärandet är kompromissa, 

turtagning och konflikthantering samt att acceptera och respektera andra. Alla informanter är 

överens om att barnen lär sig väldigt mycket i leken, framförallt om den sociala biten. 

 

Framförallt tror jag att de lär sig hur man ska vara som 

medmänniska, och de bitarna finns med i alla aktiviteter och under 

hela dagen (Kajsa). 

 

Vidare anser några av informanterna att deras barn får träna på både sin finmotorik, sin grovmotorik 

och sin koordination på fritidshemmet. Informanterna menar att barnen får träna sin finmotorik 

genom att klippa, använda limpistol och allmänt skapa med händerna. Karin menar att i 

skapandeverksamhet får barnen även lära sig ta egna initiativ, få egna idéer och få möjlighet att 

utveckla dem, våga prova och experimentera samt att få lära sig och jobba med olika material.  

Barnen träna på sin grovmotorik och sin koordination under fritidsgympa, utevistelse och 

skogsturer. 

 

Klara, Katja och Karin ansåg att bakning förekommer mycket på fritidshemmet och att genom 

bakningen så lär sig barnen dels att samarbeta men även vardags matte såsom räkna och de olika 

måtten. I spel ansåg Ivar att dennes barn lärde sig mycket till exempel matte, olika strategier, nya 

ord, turtagning och samarbete om det är ett lagspel. Kajsa ansåg att fritidshemmet där dennes barn 

går jobbar mycket utifrån teman och då lär sig barnen om det tema de arbetar med. Vidare berättar 

Kajsa att just nu så jobbar de på fritids med de globala målen och om hur vi tar hand om vår planet. 

 

Isak anser att en viktig utveckling och lärande som sker på fritidshemmet är barnets egna lärande 

om sig själv. Han menar att genom att barnet utsätts för olika situationer och människor så får dom 

möjlighet att lära känna sig själv. Barnen får även lära sig vad dom tycker är roligt och inte roligt, 

får prova på saker och få komma på nya saker. På fritidshemmet får de använda sig mycket av sin 

fantasi enligt Isak som leder till självutveckling. 
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Informanterna anser att på fritidshemmet lär alla av alla. Barnen lär sig mycket av varandra dels 

genom att vara med varandra samt genom att se vad och hur dom andra barnen gör. Till exempel att 

en kompis kan något som denna visar och lär dom andra barnen. Informanterna beskriver också hur 

de anser att fritidspedagogerna lär barnen på olika sätt, dels genom att medvetet lära och visa 

barnen men även mycket genom det arbetssätt och förhållningssätt pedagogerna jobbar på. 

Informanterna anser även att barnen lär sig mycket av sig själv. 

 

Nästan alla informanter anser att barnen lär sig under hela sin vistelsetid på fritidshemmet. En del 

informanter anser dock att om pedagogerna skall hålla i någon speciell aktivitet för att dom vill att 

barnen ska lära sig eller jobba på något specifikt bör dom läsa av situationen och barngruppen. 

Dessa informanter menar att även om lärandet sker hela tiden kan vissa barn behöva samla energi 

och vila efter skoldagen innan aktiviteter börjar. Med tanke på specifika lärande aktiviteter påpekar 

några av informanterna att alla lär sig olika, på olika sätt och vid olika tidpunkter, eftersom att det är 

väldigt individuellt måste fritidspedagogerna anpassa verksamheten efter alla så gott det går. 

 

Hur och vad barnen lär sig är nog väldigt individuellt och olika 

från dag till dag (Katja). 

 

Karin menar att när fritidspedagogerna erbjuder aktiviteter måste barnet själv bestämma om hon ska 

vara med eller inte. Om barnet inte vill vara med i det som erbjuds måste denna tänka själv och 

använda sin fantasi för att hitta något annat att göra.  

 

När allt inte är strukturerat och bestämt så måste de ju lära sig tänka 

själv och ta egna beslut, ska jag göra det kompisarna gör eller ska 

jag göra det jag vill eller, det är ju ett lärande i sig (Karin). 

 

Med detta anser Karin att barnen får använda sin fantasi, ta beslut, är självbestämmande och får ta 

mer ansvar över sig själv. 

 

Lärande på skolan kontra lärandet i fritidshemmet 

 

Informanterna hade olika åsikter om hur vida det fanns något slags lärande på fritidshemmet som 

inte fanns på skolan, eller om det fanns något lärande som utvecklades i större grad på 

fritidshemmet. Hälften av informanterna ansåg att allt man lär sig på fritids kan man lära sig lika bra 

i skolan. 

 

Jag tror inte att det finns nått som de lär sig på fritids men inte på 

skolan eftersom de nog använder ganska mycket av de dom lär på 

skolan även på fritids (Katja). 

 

Medan Iris ansåg att även om barnen lär sig det sociala egenskaperna både på skolan och på 

fritidshemmet läggs det mer fokus på det sociala lärandet på fritids. Karin ansåg också att det 

sociala lärandet finns mer av på fritidshemmet än vad det gör i skolan. Hon menar att eftersom att 

det är blandade åldrar på det fritidshem som hennes barn går på, från förskoleklass och upp till 6an 

så får barnen jobba väldigt mycket med sina sociala egenskaper till skillnad från i klassen då alla 

barnen är i samma ålder, Barnen får då på fritidshemmet lära sig att kompromissa, ta hänsyn och 

leka med barn i olika åldrar, enligt Karin är det ett stort lärande som barnen inte får lika mycket av i 

skolan. Även Isak anser att sociala kunskaper inskaffar barnen mer på fritidshemmet men hen 

menar även att på fritids kan man upptäcka talanger som man inte skulle upptäckt på skolan. 

 

Kajsa tror att eftersom att aktiviteterna på fritids är frivilliga är det nog roligare för barnen att prova 

nya saker och därigenom lära sig. Enligt Kajsa har barnen även större medbestämmande än vad 

dom har på skolan vilket leder till att aktiviteter och lärande sker mycket utifrån barnens egna 

intressen. 
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På fritids jobbar dom mer utifrån en frivillig basis att det inte är ett 

måste, nu ska vi göra det här som en lektion eller så utan jag tror att 

dom har möjlighet att hitta vägar som kan tilltala barnen mer 

(Kajsa). 

 

Isak och Karin är överens om att på fritids får barnen utveckla sin fantasi mer än vad som är möjligt 

i klassrummet. Informanterna anser även att på fritidshemmet får barnen ta mer ansvar över sig 

själv och sin tid mer än i skolan då den har mer tydliga ramar. Barnens egna lärande om sig själv 

och den personliga utvecklingen utvecklas mer på fritidshemmet enligt Isak och Kajsa. 

Vidare anser Isak att fritidshemmet hinner se mer av barnen än vad som gör på skolan. Han menar 

att på fritidshemmet är det lättare att upptäcka om ett barn behöver mer hjälp eller mer 

uppmärksamhet både i hemmet och på skolan. Han menar även att genom fritidsverksamheten kan 

man som fritidspedagog se barnen mer och se vad dom behöver hjälp med och kanske lättare kan 

hitta lösningar och metoder till hjälp. 

 

På fritids får du använda mer ett eget perspektiv, din egen fantasi 

på vad du vill göra på ett annat sätt och där kan man se kunskaper 

och saker som du kan utnyttja rent generellt i skolan därför då ser 

man vad barnen tycker om. Om de behöver nå speciella 

hjälpmedel eller dylikt. Du kan nog se mycket annat på fritids som 

du inte hinner med att se i den vanliga skolan (Isak). 

 

Avslutningsvis angående lärandet i skolan kontra lärandet på fritidshemmet anser flera av 

informanterna att en stor skillnad mellan skola och fritids är informationen och insynen till 

respektive verksamhet. Informanterna menar att inom skolan är man ständigt inblandat i barnens 

skolgång. Barnen tar hem läxa, läraren tar kontakt när det behövs samt att man har kontinuerliga 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Flera informanter känner att dom inte har så stor koll på vad 

som händer på fritidshemmet. 
 

 

Fritidshemmets betydelse för barnens lärande 

 

Nästan alla av informanterna tyckte att fritidshemmet hade stor betydelse för deras barns lärande. 

Dock hade flera av informanterna svårigheter att beskriva på vilket sätt vistelsetiden på 

fritidshemmet var betydelsefullt. En av informanterna menade att eftersom att barnen är på fritids 

får dom mer tid för lärandet för att barnet befinner sig i lärandemiljöer en längre tid än om barnet 

hade gått hem direkt efter skolan. Två andra informanter trodde att fritidshemmet är betydelsefullt 

för barnens lärande främst för att barnen får vara med andra människor och för att dom får 

möjlighet att leka. Samt att barnen får möjlighet att lära känna många olika människor och skapa 

relationer med både barn och vuxna. Karin anser att fritidshemmet är betydelsefullt för sitt barns 

lärande för att det är lustfyllt. 

 

Mitt barn tycker att det är jätteroligt att vara på fritids. Min tanke 

är att om det är lustfyllt så är det ju också lättare att ta in och lära 

sig (Karin). 

 

Avslutningsvis anser Karin att fritidshemmet är jättebra och att fritids är som en frizon för barnen. 

Där erbjuds det många olika aktiviteter men det är inte så strukturerat eller bestämt för barnen som 

det är i skolan och det fria valet är väldigt viktigt enligt Karin. 

 

Det tycker jag är jättejättebra med fritids, att det är som en 

frizon från alla måsten (Karin). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna anser att fritidshemmet ska vara roligt och 



 16 

lustfyllt för barnen och att fritidshemmets verksamhet inte får bli för lik den obligatoriska skolan. 

Då dom anser att måsten och för mycket struktur skulle ta bort det lustfyllda för barnen.  
 

Analys och Diskussion 

 

Här kommer vi nu analysera och diskutera resultatet med koppling till litteraturgenomgången för att 

sedan kunna dra slutsatser. 

 

Vi vill börja med att redogöra att vi intervjuade fyra vårdnadshavare med pedagogisk bakgrund och 

fyra vårdnadshavare som inte har någon pedagogisk utbildning eller tidigare arbetserfarenhet inom 

det pedagogiska yrket för att se om deras uppfattningar om fritidshemmet skildes beroende på 

bakgrund. Informanterna Klara, Katja, Kajsa och Karin har pedagogisk bakgrund. Vi kunde dock 

inte se någon tydlig skillnad mellan dessa utan bedömer att vårdnadshavarnas uppfattning på 

fritidshemmet styrs mer individuellt och baserat med dennes egna erfarenheter av fritidshemmet. Vi 

tog även upp hur varje informants barns fritidshem såg ut för att kunna se om vårdnadshavarna 

uppfattning av verksamheten skiljdes beroende på fritidshemmets upplägg och storlek. Det 

resultatet visar är att fritidshemmets upplägg och storlek inte heller verkar påverka 

vårdnadshavarnas uppfattningar utan att det är mer kopplat till individuella uppfattningar.  
 

Hur ser vårdnadshavarna på fritidshemmets uppdrag? 

 

Resultatet i detta examensarbete visar att vårdnadshavarna anser att fritidshemmets huvudsakliga 

uppgift är barntillsyn då de inte känner sig säkra att ha barnen hemma själva än samt att några av 

informanterna ansåg även att erbjuda aktiviteter, uppfostra barnen och lära dem vad som är rätt och 

fel också ingår i fritidshemmets uppgift. Vi anser att detta är intressant om man jämför med 

fritidshemmets historia och den första arbetsstugan som grundades 1897. Enligt Rohlin (2012) var 

arbetsstugan en lösning för att barnen som inte var i skolan skulle ha någonstans att ta vägen. Även 

Ankerstjerne (2015) ansåg att arbetsstugorna skapades som säkerhet för att hålla barnen från 

gatorna. Vidare beskriver Rohlin (2012) att arbetsstugorna erbjöd aktiviteter under eftermiddagen 

som grundade i den sociala fostran, aktiviteterna visade barnen disciplinering, ordning och 

uppförande. 

 

Flera av informanterna menar att de förväntar sig att deras barn ska erbjudas olika aktiviteter på 

fritidshemmet. De lägger fokus på ordet erbjuda och anser att det ska ske efter barnens vilja. Detta 

överensstämmer med Jensen (2011a) resonemang. Han anser att när barn befinner sig på 

fritidshemmet sker de på barnets egen tid, deras fria tid. Jensen fortsätter med att lärandet under 

denna tid ska ske frivilligt från barnets sida, barn ska ha möjligheten att själva välja att delta i en 

aktivitet som fritidshemmet arrangerar. Flera av informanterna ansåg att fritidshemmet inte ska vara 

för strukturerat och styrt av rutiner medan Jensen (2011a) skriver att utan strukturer och 

regelbundenhet skulle verksamheten bli en outhärdlig miljö både för barn och vuxna. 

Sammanfattningsvis ska fritidshemmets verksamhet vara byggd på erbjudanden och ska visa 

hänsyn till barnens intressen och vilja. Fritidsverksamheten styrs dock av olika praktiska 

strukturella faktorer som man måste ta hänsyn till när man planerar sin verksamhet. Dessa 

strukturella faktorer kan vara tid, gruppstorlek och lokaler. Fritidslärarna måste därför strukturera 

upp verksamheten till viss del med till exempel rutiner för att verksamheten ska var givande för 

barnen. Lindström & Pennlert (2013) kallar dess för ramfaktorer.  Med tanke på dessa faktorer kan 

barnen inte alltid få göra vad de vill när de vill det. Vi tänker om man till exempel har 80 barn på en 

avdelning kan inte alla barnen baka samtidigt för att då skulle inte det baktillfället bli givande eller 

roligt för någon, därav behövs struktur och rutiner. 

 

Det finns en skillnad mellan fritidshemmens uppdrag, beskrivet i Skolverket (2016) samt vad 

vårdandshavarna anser att fritidshemmen har för uppdrag. Skolverket (2016) tar upp att 

fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Fritidslärarna ska utgå utifrån en helhetssyn på barnet och dennes 
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behov. Informanternas tankar överensstämmer med läroplanen angående att erbjuda en meningsfull 

fritid. Som vi kan läsa ovan lägger informanterna fokus på ordet erbjuda och att det ska ske utifrån 

barnens egna vilja. Vi anser att man även måste lägga fokus på ordet behov, vi anser att barnen kan 

ha behov av att till exempel lära sig att samarbeta med andra och då blir det fritidslärarnas uppdrag 

att skapa lärandetillfällen för detta barn. Barnets vilja och behov behöver inte alltid överensstämma 

men genom att se efter barnens behov kan vi säkerhetsställa barnens meningsfulla fritid. 

   

Vad och hur lär sig barnen på fritidshemmet enligt vårdnadshavarna? 

 

Utifrån resultatet kan vi se att informanterna anser att det sker olika sorters lärande på 

fritidshemmet och att det viktigaste är socialt lärande. Flera av informanterna anser att barnen lär 

sig mycket om uppförande, hur man ska vara som medmänniska och hur man ska vara en bra 

kompis. I resultatet synliggörs att nästan alla informanter anser att barnen lär sig under hela sin 

vistelsetid på fritidshemmet. Vi som framtida fritidslärare håller med informanterna i detta och 

menar också att det sociala lärandet genomsyrar hela verksamheten. Till exempel, hur man är en bra  

kompis, vad man får och inte får göra hur man bör och inte bör bete sig ligger som ett grund tänk 

genom hela barnens fritidsvistelse. Vi tror att anledningen till att informanterna tror att deras barn 

lär sig under hela sin vistelsetid på fritidshemmet är för att när barnen är på fritids så är dom 

omgivna av olika människor och olika sociala situationer och då sker lärandet konstant enligt oss.  
 

Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet och anser att genom sociala interaktioner 

och socialt samspel tillsammans med andra individer utvecklar vi olika kunskaper kring skiftande 

företeelser som sker i vardagen. 

 

Som beskrivits i resultatavsnittet var det några av informanterna som tog upp begreppet 

vardagslärande. Vardagslärande är något som vi kopplar till vad Johansson (2011) säger om att 

lärandet sker i samspel med andra i varierande situationer, miljöer och relationer. Barnen lär sig 

mycket när de tillsammans med andra kompromissar, lär sig turtagning och lär sig hantera deras 

egna konflikter som kan uppstå under olika situationer. 

 

Isak anser att barnets egna lärande om sig själv utvecklas på fritidshemmet genom att barnet utsätts 

för olika situationer och människor får den möjligheten att lära känna sig själv. Fortsättningsvis 

menar denna Isak att på fritidshemmet får barnen använda sig mycket av sin fantasi som leder till 

självutveckling. Vi kan se ett tydligt samband mellan detta till vad Broström (2015) skriver om att 

fritidshemmet erbjuder ett vardagsliv som bidrar till att barnen får uppleva mening och 

sammanhang, få känna självkänsla och möjligheten att hitta sin identitet. För oss är detta en viktig 

del av fritidslärarens uppdrag, att hjälpa barnen utvecklas och hitta sig själva. Skolverket (2014) 

håller med oss när det gäller att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. 
 

Sammanfattningsvis, som beskrivits i resultatavsnittet, upplever nästan alla informanter upplever att 

fritidshemmet är viktigt för barnens lärande men de har svårt att beskriva vad exakt fritidshemmet 

erbjuder. Många beskriver det sociala lärandet, lärandet genom den fria leken, regler vid 

mellanmåls situationer, de får möjligheten att vara tillsammans med barn i olika åldrar och lära sig 

av dem och av de vuxna på fritidshemmet i en mer öppen och avslappnad miljö. Informanterna 

tycker de är bra att fritidshemmen finns då de ses som en frizon för barnen och deras behov att bli 

sedda som enskilt individ blir för fyllt. Men det är det fria valet som gör fritidshemmet så pass bra 

enligt Karin. Att de erbjuds aktiviteter men i slutändan är de ändå barnet själva som bestämmer. 
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Skiljer vårdnadshavarna på lärandet som sker i skolan mot det som sker i 

fritidshemmet? 

 

I resultatet kan vi se att informanterna hade olika uppfattningar om hur lärandet skiljde sig åt mellan 

fritidshemmet och skolan. Vissa av informanterna ansåg att allt barnen lärde sig på fritidshemmet 

kunde de även lära sig på skolan medan andra informanter ansåg att lärandet sker mer fritt och 

därför stimuleras lärandet och utvecklingen på ett roligare sätt som gör så att barnen lär sig lättare. 

Jensen (2011a) beskriver att barnens fria tid är tiden barnen själv har rätt att bestämma över men 

ändå så har barnen själva inte gjort valet att spendera den på fritidshemmet, men på fritidshemmet 

får de möjligheten att själva välja vad de vill göra av sin tid där. Kajsa tog upp vikten av att 

fritidshemmet är frivilligt vilken då kan göra det roligare för barnen att lära sig och prova nya saker. 

Hon menade att de får större chans på fritidshemmet att bestämma innehållet än vad de får i skolan. 

Jensen (2011b) menar att när de själva får bestämma vad de vill göra lär de sig att behärska vissa 

förmågor. När lärandet sker i skolan är det läraren som bestämmer hur mycket barnen ska fördjupa 

sig i ett ämne men när de sker under fritiden kan barnet själv välja om de vill fördjupa sig vidare i 

det valde ämnet eller aktiviteten. 

 

Genom att barnen oftast får bestämma själva vad de väljer att göra på fritidshemmet blir lärandet 

roligare och de får möjligheten att ta eget ansvar. Vi tänker att det kan också kan bero på att det 

självklara lärandet är mindre synligt för barnen under fritidstiden. Isak och Karin upplever att 

barnen lär sig mer om sig själv och deras personliga utveckling mer på fritidshemmet än vad de gör 

under skoltiden. Pihlgren (2013) menar att på fritidshemmet sker ett vardagslärande, ett informellt 

lärande. Där lärandet sker mellan barnen där de imiterar och lär av varandra. De är sällan styrt av 

bestämda mål och därför upplever nog vårdnadshavarna att barnen lär sig mer om sig själva och 

deras personliga utveckling. En av de viktigaste delarna av fritidshemmet är att ge barnen 

omväxling mellan lärandesituationer och det gör tyvärr inte skolan, där är de förutbestämda mål och 

en tidsplan. 

Fortsättningsvis beskriver några informanter från intervjuerna vikten av det sociala lärandet som de 

upplever sker mer på fritidshemmet än vad det gör i skolan. Karin ansåg att hennes barn lär sig 

mycket genom fritidshemmet där det finns barn i blandade åldrar. En av informanterna menar också 

att på fritidshemmet får barnen en större möjlighet att upptäcka nya talanger och intressen än vad de 

får möjligheten att göra när de är inom skolan. Bråten (2011) menar att vi tar till oss kunskaper och 

upplevelser som andra äger och sedan kan vi omvandla detta till vårt egna. 

 

Vidare beskriver Isak under resultatet att han upplever att personalen på fritidshemmet ser barnen 

mer, både under skoldagen och under fritidstiden. Det Isak menar är att genom det kan fritidsläraren 

lättare se om någon behöver hjälp och kan lättare hitta lösningar och metoder för att kunna 

utvecklas vidare. Vi tror att eftersom läraren i skolsituationen har mer fokus på lärandet i de olika 

ämneskunskaperna och fritidslärarna har mer fokus på barnen och fritiden så ges uppfattningen att 

vi har mer tid att se barnen som enskilda individer. 

 

Resultatet visar att vårdnadshavarna upplever att de är mer involverade i barnens lärande i skolan då 

de får ständig information genom att barnen tar hem läxor och lärarna är i ständig kontakt med 

vårdnadshavarna. Många av informanterna upplever att de inte har någon stor uppfattning om vad 

som sker på fritidshemmet. Informanterna har svårt att förklara vad barnen lär sig på fritidshemmet 

men de upplever ändå att de lär sig den sociala läran. De lär sig att samarbeta tillsammans med 

andra, stora som små.  Sandberg och Vourinen (2007) skriver att vårdnadshavarna behöver en 

grundläggande information om verksamheten och dess mål, men många vårdnadshavare upplever 

att de inte får nog med information om vad fritidshemmet gör och om vad deras barn lär sig under 

tiden på fritidshemmet. Utifrån detta tror vi att fritidshemmen verkar har misslyckat med uppdraget 

när det gäller samverkan med vårdnadshavarna. Det är fritidslärarnas skyldighet att hitta ett 

fungerande sätt för samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. Det är en del av vårt uppdrag 

enligt Skolverket (2016) som säger vi ska samarbeta tillsammans med hemmen för att främja 

barnens allsidiga personliga utveckling. Uppdraget går även ut på att informera vårdnadshavarna 
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om barnens skolsituation, trivsel, hur de utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Om 

samarbetet mellan fritids och vårdnadshavarna ska fungera är det inte bara kommunikationen som 

behöver fungera bra. Vi anser att om vårdnadshavarna har en större insikt i fritidshemmets 

verksamhet kan dom därigenom ha ett större inflytande vilket kan leda till att verksamheten 

förbättras och utvecklas för barnen. Vi anser även att om vårdnadshavarna har mer förståelse för 

verksamheten blir även samverkan lättare samt att dom förstår vilka krav dom kan ställa på både 

fritidslärarna och fritidshemsverksamheten. Lindström & Pennlert (2013) skriver att samverkan 

med vårdnadshavarna förutsätter ömsesidig respekt, vårdnadshavarnas kunskap, engagemang och 

önskemål kan vara bra för verksamhetens utveckling 

 

Slutligen vill vi lyfta vad Mårell-Olsson (2012) tar upp i sin studie om att vårdnadshavarna måste 

känna tillit till personalen i skolan, dom behöver veta att lärarna hör av sig om problem uppstår 

samt vårdnadshavarna får den information dom behöver. Förutsättningar för vårdnadshavarna att 

vara delaktiga och ha ett inflytande i verksamheten måste man ha en god dialog med skolan, de får 

då möjligheten att påverka. Hon fortsätter i sin studie beskriva att både barnen och vårdnadshavarna 

upplever att informationen om styrdokumentens mål är vag och har då svårt att tolka den. Vi anser 

att både skolan och fritidshemmet ska framställa styrdokumentens mål på ett sätt som alla förstår. 
 

Metoddiskussion 

 

Vi planerade redan i början av studien vilka vi ville intervjua. Vi ville intervjua vårdnadshavare som 

både hade en pedagogisk bakgrund men också de utan för att se om det blev någon skillnad i 

svaren. Men det visade sig att de blev ingen skillnad med utgångspunkt av bakgrunden för att de 

alla hade olika insyn på fritidshemmets uppdrag. De med pedagogisk bakgrund hade koll på vad de 

handlade om medan de utan kunde endast kunde kommentera det som de fått veta under tiden deras 

barn var på fritidshemmet. 

Intervjuerna gjordes på liknande sätt alla åtta gångerna men i olika miljöer. Samtalen gick till som 

så att vi förklarade hur vi skulle gå tillväga och vad vårt syfte var med intervjun. Sedan fick 

informanterna styra samtalet utifrån våra frågor. Ibland var vi tvungen att ställa ytterligare 

följdfrågor för att få ett mer utformat svar. Bryman (2011) menar att det finns en svaghet i 

kvalitativa forskningsstudier, att det lätt kan bli ett tolkande synsätt. När man väljer denna 

insamlingsmetod kan det finnas en risk för att personliga åsikter kan påverka tolkningar av 

informanternas svar. Vi upplever att detta inte skedde när vi använde oss utav kvalitativa intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes på olika ställen där informanterna själva hade valt lokalen, det gjorde vi 

för att de skulle känna sig trygga. När vi skrev ihop resultatet använde vi oss av ”Informant 1, 2, 3-

8” för att vi ville att alla informanter skulle vara så anonyma som möjligt. Efter ett tag glömde vi 

själva bort vem det var som sagt vad. Vilket gjorde så att informanternas anonymitet hölls. Sedan 

efter slutopponering valde vi att göra fiktiva namn för att det skulle bli lättare att läsa. 
 

Slutsats 

 

Här kommer vi nu att presentera några egna lärdomar och slutsatser vi kan dra av denna studie. 

Utifrån denna studie har vi lärt oss att lärande är ett stort och brett begrepp, att barnen inte bara lär 

sig saker i skolan utan de lär sig under fritidstiden också. Vi kan se att fritidshemmet har ansvaret 

att stötta barnen till utveckling och lärande och vi upplever att det är viktigt att besitta kunskap om 

att det finns olika sätt att lära sig på och att lärandet sker i många olika situationer. 
 

Denna studie har lärt oss vad vårdnadshavarna tycker och tänker om fritidshemmets uppdrag. Vi 

kan se att vårdnadshavarnas uppfattning av fritidshemmet och uppdraget skiljer sig från individ till 

individ. Enligt informanterna i denna studie är fritidshemmets främsta uppdrag tillsyn av barnen. Vi 

håller med om detta i den mån att barnens välmående och säkerhet alltid ska komma först även om 

vi anser att fritidshemmets uppdrag är betydligt större än bara barntillsyn. Genom denna studie har 

vi kunnat dra slutsatsen att fritidshemmet måste vara tydligare med vad fritidshemmets uppdrag är. 
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Fritidshemmet ska samverkan med hemmen på ett väl fungerande sätt och det är fritidslärarnas 

uppgift att se till att det fungerar. Fritidslärarna bör hitta sätt som främjar samarbetet, samverkan 

och kommunikationen mellan hemmet och fritids. Istället för föräldramöten som oftast har väldigt 

dålig uppslutning så kanske man kan ha öppet hus eller dylikt och få träffa och visa verksamheten 

för vårdnadshavarna på de sättet. 
 

Vi har även lärt oss vad vårdnadshavarna anser om vad och hur barnen lär sig på fritidshemmet. Vi 

kan dra slutsatsen att vårdnadshavarna anser att det sociala lärandet ligger i fokus på fritidshemmet. 

Utifrån vad vårdnadshavarna förväntar sig och tror att barnen lär sig på fritidshemmet ser vi att ett 

stort uppdrag i fostran ligger framför oss. Fostran kan vi även se ingå i vårt uppdrag utifrån 

Skolverket (2016) där det står under skolans värdegrund och uppdrag att skolväsendet ska bidra till 

elevernas utveckling och lärande. I Skolverket (2016) kan vi även läsa att utbildningen ska bygga på 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som gäller i 

det svenska samhället. Även om vi ser att fostran är en del av vårt uppdrag känner vi att det är 

viktigt att göra skillnad på fostran och uppfostran. Uppfostran av barnen ligger på vårdnadshavarnas 

ansvar även om vi i fritidshemmet också bidrar till fostran när vi främjar elevernas utveckling och 

lärande så är det viktigt att komma ihåg att det är vårdnadshavarnas skyldighet och rättighet att 

uppfostra sina barn.  
 

Genom denna studie kan vi se att lärandet som sker i skolan och lärandet som sker på fritidshemmet 

skiljs åt på olika sätt. Vi kan se att på fritidshemmet finns det mer tid för barnen som enskilda 

individer, fritidslärarna har mer tid att se barnen och på så sätt kunna få en helhetsbild av barnet. Vi 

anser även att skillnaden mellan lärandet i skolan och på fritidshemmet innebär mer självbestämt 

lärande på fritidshemmet och mer styrt av läroplaner på skolan. 
 

Avslutningsvis vill vi återkoppla med syftet för denna studie som var att uppnå en fördjupad 

kunskap om vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmets verksamhet. Med den här studien har 

forskningsfrågorna besvarats och vi som framtida fritidslärare har fått veta mer om förväntningar 

som vårdnadshavare kan ha på fritidshemmet som en pedagogisk och lärande verksamhet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Vi börjar med att påminna deltagarna att intervjun är frivillig och att hen närsomhelst kan pausa 

eller avbryta intervjun utan att ge orsak. Vi berättar även att intervjun kommer att spelas in för att 

senare bearbetas och att det är bara intervjuaren som kommer att lyssna på materialet. Innan vi 

börjar påminner vi även deltagarna att de kommer att vara helt anonyma samt frågar om de är något 

de undrar över innan vi sätter igång. 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet? 

2. Hur många avdelningar finns det på det fritidshem som ditt/dina barn går på? 

3. Hur många barn och pedagoger finns det på varje avdelning? 

 

Huvudfrågor: 

1. Varför går ditt/dina barn på fritids? 

2. Vad är fritidshemmet till för? 

3. Vad anser du att fritids uppgift är? 

4. Tror du att ditt/dina barn lär sig något på fritids? 

5. Vad lär sig barnen på fritids? 

6. Vem lär barnen på fritids? 

7. Hur och när lär sig barnen på fritids? 

8. Ser ni något som de lär sig på fritidshemmet som de inte lär sig i skolan? 

9. Anser du att fritids är betydelsefullt för ditt/dina barns lärande? 

10.  Finns det något mer du vill berätta? 

 

Följdfrågor: 
 Kan du berätta mer? 

 Vill du utveckla lite? 

 Kan du ge några exempel? 

 På vilket sätt menar du? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
 

Missivbrev 

Hejsan! 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på programmet grund-lärare mot fritidshem vid 

Umeå universitet. Vi ska nu skriva en examensrapport om vårdnadshavares syn på lärandet inom 

fritidshemsverksamheten. Vi som framtida lärare anser att denna studie kommer att hjälpa oss i våra 

yrkesroller när vi kommer ut i verksamheten. 

Vi vill bjuda in dig som vårdnadshavare att delta i en intervju som kommer att ta mellan 30 till 40 

minuter. Intervjun är frivillig och du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun utan att ange 

orsak. 

Intervjun kommer att spelas in för att senare bearbetas. Allting som sägs under intervjun kommer 

endast att användas i vår studie som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Du kommer 

att vara helt anonym och materialet kommer att raderas när vårt arbete är klart. 

Om du har frågor, funderingar eller känner att du har möjlighet att delta så hör gärna av dig till oss 

på telefon eller mejl, våra kontakt uppgifter hittar du här nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Bäckström och Sandra Johansson 

 

 

Kontaktuppgifter 

Ida Bäckström 

070-xxxxxx 

xxxx@hotmail.com 

& 

Sandra Johansson 

070-xxxxxx 

xxxx@hotmail.com 
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