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Abstract	
The purpose of this study has been to visualize perceptions of what learning is taking place in 
the after-school centre. This study attempts to answer the following questions: What do the 
students learn at the after-school centre according to the teachers, and in what way do they 
work with the students learning? What do the students learn at the after-school centre 
according to themselves, and what type of activities do they speak about? What do the 
students learn at the after-school centre according to the guardians? What do the students 
learn at the after-school centre according to the principals, and in what way do they think the 
teachers are working with the students learning? I have chosen to examine all this from a 
sociocultural perspective, using a qualitative method. In total, three teachers , ten students, 
five guardians and three principals have been interviewed. The results have been analyzed 
using the available pedagogical knowledge within the field and key concepts inherent in the 
sociocultural perspective. Some of the most important results show that in the centre, 
education comes in the form of social and linguistic learning as well as in the natural sciences. 
The results also shows that learning in regard to the development of the students identity and 
gender is being overshadowed. One conclusion that can been drawn is that both the teachers 
and the principals are well aware of the learning capabilities of the after-school center. 
Another is that the exact type of learning that happens can be hard to pinpoint for both the 
students and their guardians. 

Keyword:  After-school centre pedagogy, sociocultural perspective, interaction, 
communication, relation 

Sammanfattning	
Syftet med denna studie har varit att synliggöra uppfattningar om vilket lärande som sker på 
fritidshemmet. Studien söker svar på frågorna, Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt 
grundlärarna, samt på vilket sätt arbetar de med elevernas lärande? Vad lär sig eleverna på 
fritidshemmet enligt dem själva, samt vilka aktiviteter ägnar de sig åt när de är på 
fritidshemmet? Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt vårdnadshavarna? Vad lär sig 
eleverna på fritidshemmet enligt rektorerna, samt på vilket sätt uppfattar de att grundlärarna 
arbetar med elevernas lärande? Jag har valt att undersöka detta utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. I studien har en kvalitativ metod använts och tre grundlärare med inriktning mot 
fritidshem, tio elever, fem vårdnadshavare och tre rektorer har intervjuats. Resultatet av 
studien har analyserats med hjälp av fritidspedagogikens kunskapsområden och olika centrala 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Några av de viktigaste resultaten som 
framkommer i studien är att det på fritidshemmet sker ett socialt, språkligt och 
naturvetenskapligt lärande. Resultatet visar även att lärande som har med utvecklandet av 
elevernas identitet och genus att göra hamnar i skymundan. En slutsats som dragits av studien 
är att både grundlärarna och rektorerna är medvetna om att det sker ett lärande på 
fritidshemmet. En annan slutsats är att fritidshemmets lärande kan vara svårt att precisera för 
elever och vårdnadshavare. 

Nyckelord: Fritidspedagogik, sociokulturellt perspektiv, samspel, kommunikation, relationer 
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Inledning	
Det är viktigt att synliggöra fritidshemmets lärande. Detta eftersom fritids idag är en del av 
många elevers vardag. Hösten 2015 var 461 900 elever inskrivna i Sveriges fritidshem, vilket 
enligt Skolverkets statistik är en ökning med närmare 17 500 elever på ett år (Skolverket, 
2016). 

Fritidshemmet är idag en del av skolväsendet och finns oftast i samma lokaler, men den är 
även som Jensen (2011) nämner en verksamhet som är förhållandevis tidsmässigt oreglerad. 
Dess uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas lärande och 
utveckling, samt erbjuda en fritid som är meningsfull och där eleverna får möjlighet till 
rekreation (Skolverket, 2014). Verksamheten ska även utgå från en helhetssyn på eleven och 
elevens behov, samt tillsammans med skolan ha en gemensam syn på lärande 
(Lärarförbundet, 2005).  

Till skillnad från skolan har dock fritidshemmet ingen styrning i form av kurs-och timplaner, 
samt betygskriterier och saknar även individuella kunskapsmål. Däremot arbetar 
verksamheten mot en måluppfyllelse i form av läroplanens första del som har med skolans 
värdegrund och uppdrag att göra. Den andra delen som handlar om övergripande mål och 
riktlinjer och nu även den fjärde delen som har med fritidshemmets syfte och centrala innehåll 
att göra, när planeringen av undervisningen i fritidshemmet görs (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, 2011a). Skolverket (2014) tar upp att genom att 
arbeta med en utforskande, laborativ och praktisk metodik bidrar fritidshemmet till elevernas 
måluppfyllelse. Vidare erbjuds eleverna en variation av aktiviteter, arbetssätt och 
arbetsformer vilket gör att deras lärande, samt utveckling stimuleras i en annan lärmiljö och i 
andra situationer än vad förskoleklassen och skolan erbjuder.  

Skolverket (2014) poängterar även att forskare är överens om att de elever som från tidig 
ålder får vistats i lärmiljöer som är stimulerande och där de får samspela och leka med andra, 
samt ha kunniga och intressanta vuxna omkring sig, utvecklas och lära sig bättre än de elever 
som inte vistats i dessa miljöer. Trots fritidshemmets betydelse för elevernas utveckling 
hamnar verksamheten som Skolinspektionen (rapport 2010:3) förklarar lätt i skuggan av 
grundskolan eftersom det är den obligatoriska skoldelen som är dominerande och som 
värdesätts.  

Mitt intresse för fritidshemmets lärande har en bakgrund i att jag som yrkesverksam 
grundlärare med inriktning fritidshem många gånger upplevt att det finns en bristande 
kunskap om det lärande som sker i fritidshemmet, samt att många vårdnadshavare och 
rektorer tyvärr varken har intresse för eller inblick i verksamheten. Tyvärr har fritids även 
som Törnroth & Edholm (2015) skriver i Lärarnas tidning relativt låg status och därför är det 
viktigt att synliggöra dess betydelse för lärandet. Skolverket poängterar i sin skrift Utveckling 
pågår – om kvalitetsarbete i fritidshem (2010), att kvalitetsarbetet är en viktig del av 
fritidshemmet och jag tror att det fortsatta mätandet av just kvalitet i fritidshemmet genom 
den systematiska kvalitetsgranskningen av verksamheten i framtiden kommer att lägga fokus 
på just lärande i fritidshemmet. Därför anser jag att det är viktigt att synliggöra fritidshemmets 
lärande.  
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 I denna studie kommer jag att inta en kvalitativ ansats eftersom mitt intresse ligger i att 
undersöka hur olika personer uppfattar det lärande som äger rum i fritidshemmets verksamhet. 
När jag fortsättningsvis i studien talar om fritidshemmet och dess verksamhet tänker jag på 
den tid som är före och efter skolan samt på loven. 

Syfte	och	frågeställning	
Syftet med studien är att synliggöra läraktiviteter och uppfattningar hos grundlärare på 
fritidshem, elever, vårdnadshavare och rektorer om vilket lärande som sker på fritidshemmet.   

 De frågor som studien söker svar på är:  

1. Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt grundlärarna, samt på vilket sätt arbetar 
de med elevernas lärande? 
 

2. Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt dem själva, samt vilka aktiviteter ägnar de 
sig åt när de är på fritidshemmet? 
 

3. Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt vårdnadshavarna? 
 

4. Vad lär sig eleverna på fritidshemmet enligt rektorerna, samt på vilket sätt uppfattar de 
att grundlärarna arbetar med elevernas lärande? 
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	Litteraturgenomgång	
I detta kapitel presenteras kort historik om fritidshemmet och hur det ser ut idag. Kapitlet tar 
även upp begreppen lärande, informellt och formellt lärande, fritidspedagogik, samt några 
aktuella studier kring fritidshemmet. 

	Kort	historik	om	fritidshemmets	framväxt		
I och med industrialismens framväxt i slutet av 1800-talet växte sig städerna allt större. 
Många hade lämnat jordbruket för att börja arbeta inom industrin, vilket medförde långa 
arbetsdagar som även var förenade med perioder av arbetslöshet (Rholin, 2012). Detta lede i 
sin tur till att det på eftermiddagarna drog omkring en stor skara med sysslolösa elever utan 
tillsyn, vilket upplevdes som ett problem eftersom många elever började tigga och hamnade 
så småningom i kriminalitet. Tiden som eleverna var utan tillsyn av vuxna krävde åtgärder 
vilket bland annat skolan påpekade (ibid.). Folkskolläraren Fridtjuv Berg menade att för att 
man skulle kunna förebygga tiggeri, kriminalitet och skolk behövde elevernas fritid få ett 
innehåll samt styras och organiseras. Berg formade därför tillsammans med Anna Hierta-
Retzius arbetsstugan som sågs som en viktig förebyggande verksamhet eftersom syftet var att 
just förebygga tiggeri, skolk och annat oönskat beteende (Lärarförbundet, 2005; Rholin, 
2012). Torstensson-Ed & Johansson (2000) tar upp att arbetsstugan genom sina praktiska 
aktiviteter som till exempel enklare hantverkssysslor, hushållsundervisning, samt hygien, var 
ett komplement till den teoretiska undervisningen som eleverna fick i skolan. Eleverna skulle 
fostras och formas i den riktning som ansågs lämpligt (Philgren, 2011).  

Andersson (2013) nämner att under 1930-1940-talen ändrade arbetsstugan namn till 
eftermiddagshem och blev även bortkopplad från skolan i samband med att verksamheten 
överflyttades till Barnavårdsnämnden och Socialstyrelsen (Hippinen, 2011). Dock fanns det 
fortfarande kvar en skolunderstödd verksamhet där man ägnade sig åt läxläsning och hade 
särskilda läxläsningsfröknar. Den problematik som fanns kring eleverna var fortfarande 
densamma, men eftermiddagshemmen hade en annan lösning på problemet. Istället för att ha 
fokus på att komplettera skolan genom arbete fokuserade man nu på att förebygga skadligt 
inflytande genom rekreation och fria aktiviteter samt lek (Rholin, 2012). 

Under 1970-talet formades det ”moderna fritidshemmet”. Sverige befann sig då i en pågående 
högkonjunktur som krävde fler anställda, samt att kvinnorna trädde in på arbetsmarknaden i 
större omfattning än förut (Rholin, 2012). Frågan om hur elevernas fria tid mellan skolans slut 
och föräldrarnas hemkomst skulle ges innebörd och organiseras diskuterades fortfarande. 
Under denna tid startade Barnstugeutredningen som var en kommitté, därför två stora 
utredningar vid namn Barns fria tid och SIA- utredningen där man föreslog att fritidshemmet 
skulle integreras med skolan vilket en del fritidshem prövade att göra under 1980- talet. Detta 
ledde i sin tur till att regeringen tillsatte en kommitté som skulle utreda hur det hade fungerat. 
Kommittén tyckte att man skulle sträva mot målet att ge eleverna ”en samlad skoldag” och att 
ett samarbete mellan fritidshemmet och skolan vore önskvärt (Hansen, 1999).  De skulle även 
ha ett gemensamt måldokument och styras av samma organisation (Lärarförbundet, 2005).  
På grund av detta flyttade fler fritidshem in i skolans verksamhet och 1995 ändrades 
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socialtjänstlagen och man skapade den så kallade kvalitetsparagrafen som var till för att 
klargöra fritidshemmets mål och uppgifter, det vill säga att fritidshemmet skulle erbjuda en 
meningsfull fritid och vara ett komplement till skolan (Andersson, 2013). I samma veva som 
Socialstyrelsen överlät tillsynsansvaret till Skolverket 1998 blev kvalitetsparagrafen inskriven 
i skollagen (Rholin, 2012). Fritidshemmet fick även vid denna tidpunkt tre centrala dokument 
att förhålla sig till. Dessa var förutom skollagen som nu reglerade fritidshemmets uppgifter, 
även läroplanen för grundskolan som även den anpassades till fritidshemmet. Det sista 
dokumentet var Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet vars syfte är att ge verksamheten 
stöd och vägledning mot måluppfyllelsen (Andersson, 2013). 

Efter millenniumskiftet formades fritidshemmet in i 2000-talet under begreppet ”helhetssyn”. 
Regeringen förklarar att fritidshemmet tillsammans med skolan ska skapa en helhetssyn för 
den pedagogiska verksamheten. Genom ett helhetsperspektiv på elevernas lärande kan 
undervisningen bli effektivare (Lärarförbundet, 2005). Dock påpekade Skolverket att 
fritidshemmets utveckling var åsidosatt vilket gjorde att verksamheten fortsättningsvis skulle 
ingå i skolans kvalitetsredovisningar (Andersson, 2013). I anknytning till detta utarbetade 
Skolverket 2007 nya Allmänna råd, Kvalitet i fritidshem, där man framhävde 
kvalitetsgranskning, samt kopplingen till nationella mål och de riktlinjer som finns i både 
skollagen och läroplanen. Detta eftersom dessa var viktiga för att en god kvalitet i 
fritidshemmet skulle kunna nås (Skolverket, 2007).  

I och med den nya skollagen 2011 fick fritidshemmet ett eget kapitel i lagen (kap.14) och dess 
pedagogiska uppgift förtydligas, att stimulera elevernas utveckling och lärande. Det 
förtydligas även att rektor är den som ansvarar för fritidshemmet (Skolverket, 2011b). Vidare 
är det även idag upp till varje kommun att bestämma hur fritidsverksamheten ska utformas, 
vilket innehåll den ska ha, samt hur det ska organiseras (Skollagen 14 kap. 3§). Rholin (2012) 
nämner att fritidshemmets styrning även påverkas av hur varje enskild skola väljer att 
prioritera fritidshemmet och hur kommunerna och staten väljer att bidra ekonomiskt. Till 
skillnad mot förr tar fritidshemmet idag även emot elever under den skolfria delen av dagen, 
samt under lov. Torstensson-Ed & Johansson (2000) tar upp att idag är verksamheten inte 
obligatorisk och de elever som vistas på fritidshemmet har antingen vårdnadshavare som 
arbetar eller studerar. Detta gör att verksamheten inte omfattar alla elever. Skolverket 
utarbetar 2014 ytterligare nya Allmänna råd för fritidshem, dels beroende på att lagstiftningen 
förändrats, dels för att läroplanen revideras och fritidshemmet får en närmare koppling till 
förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna. Den 1 juli 2016 får fritidshemmet även ett 
eget avsnitt i läroplanen (Lgr11, avsnitt 4) för att ytterligare förtydliga dess syfte och centrala 
innehåll (Skolverket, 2011a).  

	Vad	är	lärande	
Jensen (2011) tar upp att lärande är ett komplicerat och omfattande begrepp som kan betyda 
många olika saker beroende på vem man är och i vilka sammanhang det används. Illeris 
(2015) definierar dock begreppet enligt följande ” Lärande är varje process som hos levande 
organismer leder till varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 
mognad eller åldrande” (Illeris 2015, s.18). Vidare tar Illeris upp att lärande har traditionellt 
sett uppfattats som en psykologisk angelägenhet och just lärandepsykologin är en av 
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psykologins klassiska discipliner. Skriften Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan 
(2011c) nämner i sin tur att under de senaste hundra åren har flera olika teoretiska perspektiv 
som behaviorismen, pragmatismen, kognitiva traditioner samt sociokulturella perspektivet,  
haft en stor inverkan på vår syn av lärande. En del av dessa perspektiv har fokuserat på 
beteende och lärande hos individer i relation till utvecklingsstadier och belöning. Andra 
perspektiv har däremot fokuserat på samspelet mellan individ, kultur och samhälle vilket har 
påverkat människans sätt att se på lärande. Illeris (2015) poängterar dock att från slutet av 
1980-talet har lärandets sociala och samhälleliga sida betonats med begrepp som till exempel 
socialt lärande. 

Illeris (2015) nämner att det inte går att undvika lärandet eftersom det sker hela tiden, men 
inte alltid på det sätt eller den plats som vi själva eller någon annan har avsett. Idag är även 
samhället utformat på så vis att vi är tvingade till att lära exempelvis genom skol- och 
undervisningsplikten, men även genom andra saker som gör att vi som människor kan fungera 
i vardagslivet och i samhället (ibid.). Man kan säga att lärandet är en individuell och 
samhällelig angelägenhet. Både Jensen (2011) och Illeris (2015) tar upp att lärande oftast får 
oss att tänka på den undervisning som man får i skolan. Detta eftersom skolan är den 
institution som är till för att säkra det lärande som behövs för att människan ska kunna bevara 
och föra samhället vidare (Illeris, 2015). För att stora delar av samhället ska kunna fungera 
idag så krävs det även expertis vilket gör att vår allmänbildning inte räcker (Jensen, 2011).  

Vidare menar Jensen (2011) att det finns lärandesfärer där vi lär oss saker med olika syften. 
Det vill säga att vi lär oss sådant som vi har användning för inom just det område där det lärs. 
Detta innebär enligt Jensen att de kunskaper som vi lär oss i skolan eller i arbetslivet inte 
självklart kan tillämpas i våra fritidsintressen eller tvärtom. Skolans lärandesfär har dock 
blivit väldigt specialiserad och unik i förhållande till sådant som sker i övriga delar av 
samhället. De olika lärandesfärerna som finns påverkar vad och hur man är som individ. Som 
exempel kan ges att det finns vissa kunskaper i vardagen som är viktiga, som att städa, kunna 
laga mat, åka buss medan det i skolan är andra kunskaper som är viktiga och i arbetslivet 
finns ytterligare kunskapsområden som vi behöver tillägna oss (ibid.). 

Illeris (2015) tar upp att det dock finns vissa grundläggande villkor som man måste förhålla 
sig till när man arbetar med lärande. Det första villkoret är att människan föds med bestämda 
möjligheter och begränsningar. För det andra lever vi i en fysisk och social omvärld där vi är 
tvungna att ingå i samspel med denna omvärld. Illeris menar även att när lärandet används i 
vardagsspråket så har det fyra olika grundbetydelser nämligen: 

1. Lärandet kan betyda det man har lärt sig. 
2. Lärandet kan innebära de processer som leder till att man lär sig, det vill säga själva 

läroprocessen. 
3. Lärandet kan betyda samspelet som sker mellan individen och omgivningen. 
4. Lärandet kan innebära att det används synonymt med undervisning. 

 
Säljö (2000) kallar lärande för en process där vi hela tiden skaffar oss nya erfarenheter som i 
sin tur leder till en varaktig förändring i beteendet. Vidare så kan lärandet ses som en av de 
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grundläggande egenskaperna hos människan och att det kan jämställas med utveckling. Illeris 
(2015) tar upp att det dock finns vissa förutsättningar för det mänskliga lärandet och att dessa 
är av social, kulturell, generell biologisk samt etisk karaktär, men att det även består av 
individuell och personlig karaktär, och att alla dessa förhållanden är invävda i varandra i ett 
gigantiskt oöverskådligt mönster. Knudsdotter Olofsson (1999) menar i sin tur att lärandet 
sker i samspelet mellan omgivningen och individen. Även Dysthe (2003) menar att lärandet är 
förknippat med relationer och att det är genom samspel och deltagande som lärande kan ske. 
Illeris (2015) understryker dock att de två vitt skilda processerna som lärandet utgör måste 
vara aktiva för att ett lärande ska kunna ske. Det vill säga processen som utgör samspelet 
mellan individ och omgivning, samt den process där den individuella bearbetningen och 
tillägnelsen sker. Jensen (2011) nämner att det dock finns vissa saker som påverkar lärandet. 
För det första påverkas det av vilka som är involverade och vad dessa har för relation. För det 
andra påverkas lärandet av hur det ska läras ut, samt hur det förs över mellan individer. 
Lärandet har alltid ett syfte som handlar om att klara av de utmaningar som vi ställs inför i vår 
tillvaro (Illeris, 2015). 

	Informellt	och	formellt	lärande	
Lärandet kan som tidigare nämnt ske i många olika sammanhang och i olika lärandesfärer 
(Illeris, 2015). Jensen (2011) menar att lärandet är livslång, det vill säga att man har lärt sig 
långt innan man börjar i skolan och att man slutar att lära sig långt efter det att man har lämnat 
skolan. Vidare menar Jensen att det finns ett sätt att skilja på olika typer av lärande och att 
detta kan ske genom att skilja mellan begreppen formellt och informellt lärande. Det formella 
lärandet är oftast förknippat med de lärandesituationer som sker när det handlar om 
organiserad utbildning till exempel skolan. Denna form av lärande har även styrning i form av 
läroplaner och skollag vilket gör att den som ska lära sig förväntas vara i skolans lokaler. Det 
handlar om att en annan individ exempelvis en lärare överför kunskaper, färdigheter och 
insikter till en annan person. Informellt lärande handlar däremot som Illeris (2015) tar upp, att 
vi lär oss saker utan att vara medvetna om det. Denna form av lärande är inte organiserat utan 
det är större chans att lärandet sker genom en tillfällighet. Jensen (2011) påpekar att detta 
lärande är de lärandesituationer som inte förknippas med skolan. Informellt lärande är istället 
när eleverna lär av varandra till exempel på fritidshemmet (Lärarförbundet, 2005). 

Ett vanligt misstag som man gör är att tro att det formella lärandet bara sker i skolan och att 
allt annat räknas som informellt lärande. Jensen (2011) påpekar att det formella lärandet är 
typiskt för skolan. Dock kan det lika gärna ske utanför skolans väggar exempelvis vid 
utomhusundervisning eller i kyrkan eller i det militära. Detta eftersom även dessa 
lärandesituationer är starkt reglerade på olika sätt. Det är alltså inte skolans fysiska miljö som 
avgör om lärandet är formellt eller inte. När det kommer till det informella lärandet så är det 
inte bestämt vad, var, vem som lär, samt med vem/vilka det lärs. Dock kan som Jensen 
nämner, även det informella lärandet vara både avsiktligt och organiserat, men det är alltid 
frivilligt och helt oberoende av skolan. Både det formella och informella lärandet kan dock 
ske i skolans värld. De formella lärandesituationerna är då reglerade, medan när det 
informella lärandet sker inom skolans värld så utgörs de av oreglerade lärandesituationer som 
till exempel raster. Det är alltså återigen inte platsen i sig som avgör formellt eller informellt 
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lärande. Tittar man till historien kan man hitta rötterna till det informella lärandet i 
institutionaliserad form bland hjälpverksamheter. Detta eftersom välgörenheter som är 
organiserade innehåller lärandesituationer som på något sätt är informella. Jensen menar även 
att vi kan hitta det informella lärandet långt tillbaka i tiden, att det alltid har funnits i elevers 
lek eller i aktiviteter som är lustfyllda och utan tydliga regler. Det är i just leken och i de 
lustfyllda aktiviteterna som det informella lärandet är som minst reglerat. Det informella 
lärandet innebär att vi lär oss frivilligt och utifrån eget intresse. Ibland benämns även det 
informella lärandet som erfarenhetsbaserat lärande (Lärarförbundet, 2005). 

Kärnan av informellt lärande utgörs enligt Jensen (2011) av följande: 

• Det sker frivilligt. 
• Man avser inte att uppnå ett lärande och man utgår inte från andras avsikter. 
• Det är personens intresse som är väsentligt. 
• Man är inte medveten att man har lärt sig eller vad man har lärt sig. 
• Det är spontant och alla har samma förutsättningar. 
• Man kan vara öppet kritiskt till andras tankar och idéer. 

 
De tydligaste skillnaderna mellan formellt och informellt lärande är enligt Jensen (2011) att 
det formella lärandet lärs ut av någon som har kompetens inom ett visst område, medan det 
informella lärandet inte kräver någon särskild kompetens utan man kan lära sig av exempelvis 
ett syskon eller en kompis. Ytterligare en skillnad mellan de olika lärandesätten är att  i den 
formella lärandesituationen är avsiktligheten och medvetenheten högre än vad den är i en 
informell lärandesituation. Vidare menar Jensen att en annan sak som skiljer 
lärandesituationerna åt är att det informella lärandet är frivilligt, medan det formella lärandet 
förutsatt att det sker i skolan, enligt lag är något som vi måste delta i, det är alltså inte 
frivilligt.  

	Fritidspedagogik	
Fritidspedagogikens lärande bygger på att allt lärande sker i ett sammanhang och att eleverna 
genom att lära av varandra ingår i en social gemenskap. Skolverket (2014) tar upp att 
fritidspedagogiken strävar efter en pedagogisk medvetenhet och lärandemiljöer som är 
utvecklande och utgår från de intressen som eleverna har, deras nyfikenhet samt behov. 
Genom att se till elevens hela situation och vad eleven redan kan stimulerar man och tar 
tillvara på elevens lust att lära. I fritidspedagogiken är eleven alltid utgångspunkten och man 
intar elevens perspektiv (Lärarförbundet, 2005).  

I fritidspedagogiken är leken grunden till elevernas utveckling och lärande. Lärarna kan bidra 
till ett omfattande lärande genom att vara medvetna om lekens innehåll och förhålla sig till 
dessa. Det handlar om att kunna skapa en balans mellan vad eleverna själva väljer att göra 
under sin fria tid och de styrda aktiviteterna som finns i verksamheten och som lärarna 
ansvarar över. Även Pramling Samuelsson (2000) betonar sambandet mellan lek och lärande. 

Genom sitt breda utbud av aktiviteter kan fritidspedagogiken både hjälpa eleverna att hitta 
intressen men även ge dem möjligheter att fördjupa sig inom dessa. Via sitt mer praktiska 
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arbetssätt i både den fria leken men även i de styrda aktiviteterna ger fritidshemmet eleverna 
möjligheter att få andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Genom att följa 
elevernas hela skoldag kan fritidspedagogiken även ge trygghet och kontinuitet hos eleven. 
Fritidspedagogiken kan även ge det eleven lär sig i skolan andra infallsvinklar och ett vidare 
sammanhang (Skolverket, 2014). Den ger även eleverna möjligheter och erfarenheter att 
befinna sig i lärandesituationer som de annars inte skulle ha tillgång till. Det är viktigt att 
samverkan mellan skola och fritids fungerar. Detta eftersom det är i samarbetet som 
fritidspedagogiken kan låta processen prägla målen vilket ger eleverna konkreta möjligheter 
att både tillämpa sina erfarenheter och sin utbildning (Lärarförbundet, 2005). 

	Tidigare	forskning	
Fritidshemmet är en outforskad arena och uppfattas som ett ganska nytt verksamhetsfält. 
Forskarna Klerfelt & Haglund (2011) poängterar att det finns en stor brist på forskning som är 
inriktad mot fritidshemmet och fritidspedagogiken. 	Den forskning som finns samt pågår 
bekostas nästintill genomgående av lärosätena. Forskarna som finns är inte många vilket kan 
förklaras med att få får finansiering för att forska. Rholin & Haglund (2014) som båda är 
forskare inom pedagogik, tar upp att fackförbunden: Lärarförbundet och Lärarnas 
riksförbund, dock satsar på utvecklingsprojekt som kan komma att utgöra empiri för forskning 
kring fritidshemmet. De som arbetar inom fritidshemmet gör ett bra jobb, men behöver från 
det redan etablerade forskningsfältet få som Rholin & Haglund poängterar influenser och 
kraft. Detta skulle underlättas om det fanns politiker som styr forskningsmedel till 
fritidshemmet.	Ser man till den forskning som finns om fritidshemmet ligger fokus mest på 
det område som handlar om professionen av lärare i fritidshem. Forskning som handlar om 
elever och vårdnadshavare förekommer inte i någon större utsträckning. Klerfelt & Haglund 
(2014) konstaterar att elevers perspektiv på verksamheten saknas när det kommer till studier 
om svenska fritidshem.  

De senaste avhandlingarna som tillkommit inom fritidshemmet berör alla olika saker. Ackesjö 
(2011) diskuterar i sin fallstudie hur grundlärarens yrkesroll uppfattas utav elever. I studien 
fick eleverna bland annat rita av grundlärarna när de arbetade i skolan och på fritidshemmet. 
De fick sedan beskriva sina bilder muntligt. Ackesjö kom fram till att när grundlärarna inte 
har en egen kunskapsbas eller en tydlig yrkesroll, utvecklas och skapas deras roll efter de krav 
och behov som finns hos andra lärarkategorier och elever. Andersson (2013) undersöker i sin 
avhandling hur villkoren för lärare i fritidshem har förändrats under de senaste decennierna i 
samband med decentralisering och den förändrade styrningen. Avhandlingen visar hur 
lärarnas yrkesidentitet samt yrkesutövning har förändrats i takt med kraven på redovisning av 
kvalitet och bedömning. Dahl (2014) studerar i sin avhandling hur lärare med hjälp av både 
handling och reflektion arbetar med elevers relationer på fritidshemmet, samt hur läraren på 
olika sätt skapar miljöer och aktiviteter som kan främja elevers utveckling när det kommer till 
relationer och gemenskap. Vidare tar avhandlingen upp att elevers relationer och arbetet kring 
dem är någonting som angår alla lärarkategorier. Dahl poängterar även att relationer är 
någonting som handlar om både inkludering, exkludering och makt. Kane (2015) tar i sin 
avhandling upp hur synen på lek på fritidshem ser ut i Sverige och England och hur lärare 
genom att ge utrymme för lek utvecklar sin egen förmåga. Studien visar även hur viktigt det 
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är att man tillämpar både praktik och teori. En annan avhandling som framkommit på senare 
år studerar det systematiska kvalitetsarbetets olika faser inom fritidshem och hur 
verksamheten utvärderas och vem som utvärderar det. Det framkommer även att begreppet 
systematiskt kvalitetsarbete är förhållandevis nytt och att det finns en begränsad kunskap om 
hur det ska användas och vad utfallet blir (Lager, 2015).		

Fritidshemmet är en del av elevernas hela skoldag och därför kan det konstateras att det är 
viktigt att det bedrivs forskning kring verksamheten. Det behövs forskning som bidrar till att 
verksamheten kan utvecklas och motsvarar de skrivningar som finns i styrdokumenten 
(Rholin & Haglund, 2014).   

Sammanfattningsvis kan man säga att lärande sker hela tiden och inte bara i de 
lärandesituationer som är arrangerade (Skolverket, 2014).  Det är även som Jensen (2011) 
poängterar viktigt att tänka på att det är skillnad på det lärande som sker i skolan och det som 
sker på fritiden, samt informellt och formellt lärande. Det är också betydelsefullt att komma 
ihåg att leken är en viktigt grund inom fritidspedagogiken och att fritidspedagogiken genom 
sitt mer praktiska arbetssätt ger eleverna tillgång till lärandemiljöer och infallsvinklar som är 
stimulerande.  
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Teoretiska	utgångspunkter	
Syftet med denna studie är att synliggöra uppfattningar om vilket lärande som sker på 
fritidshemmet. I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som används i studien.  
Jag kommer att förklara modellerna och hur jag använder dem i den kommande analysen.  

	Sociokulturellt	perspektiv	
Det sociokulturella perspektivet är sammankopplat med fritidspedagogiken i den mening att 
pedagogiken innehåller ett sociokulturellt arbetssätt där eleverna lär av varandra. I 
perspektivet ligger även tyngdpunkten på vad man lär sig. Därför borde detta perspektiv vara 
användbart i den kommande analysen eftersom jag vill veta olika uppfattningar om vad 
eleverna lär sig på fritidshemmet. Det sociokulturella perspektivet är dock ganska stort och 
brett och jag har därför valt att koncentrera mig på vissa centrala begrepp som finns inom 
detta perspektiv som samspel, kommunikation, mediering och imitation. I analysen kommer 
jag att relatera informanternas utsagor till dessa begrepp.    

Lev Vygotskij (1896-1934) anses vara det sociokulturella perspektivets upphovsman. 
Perspektivet utgår från att lärande sker i samspel med andra och att kommunikationen och 
interaktionen är centrala delar eftersom de anses vara länken för lärande (Vygotskij, 1997).  
Vidare menar man i perspektivet att den kunskap som man har, skapas och bevaras genom 
interaktion. Det är genom samspelet som vårt sätt att tänka, kommunicera, uppfatta saker och 
hur vi är, formas av både sociala och kulturella erfarenheter. I det sociokulturella perspektivet 
är mediering ett centralt begrepp. Vygotskij menar för att eleven ska kunna utvecklas så 
behövs en närvaro av medierande deltagare i elevens samspel med sin omgivning. Vidare 
menar han att vid mediering upplever människan inte världen direkt utan upptäcker och agerar 
i den genom samspel med andra och med hjälp av yttre redskap. Detta innebär att mediering 
både har en social dimension och att den kan ske genom olika artefakter och kulturella 
redskap som till exempel papper och böcker. Social mediering kännetecknas enligt Vygotskij 
av tre olika aspekter:  

• Lärlingskap som innebär att någon som besitter kunskap tillsammans med en 
nybörjare deltar i aktiviteter som syftar till att nybörjaren så småningom ska kunna 
utföra handlingen eller hantera tankegången på egen hand. Vygotskij poängterar även 
att elever gärna lyssnar på vad kompisarna har för idéer när de samarbetar, de tycker 
att andras synpunkter är viktiga. 

	

• Väglett deltagande handlar om relationer där människor med olika kunskaper och 
erfarenheter utmanar och ser varandra som resurser. Den som är nybörjare får delta 
parallellt med den som har mer kunskap till exempel när en vuxen lär en elev eller när 
eleverna lär varandra. Vygotskij menar att de elever som genom att handledas av 
kunniga kamrater eller vuxna som de litar på och har en god relation till, ges de bästa 
möjligheterna för lärande. Fritidshemmet kan ses som ett samhälle där elever i olika 
åldrar möts och samspelar med varandra. I denna miljö ges eleverna förutsättning att 
kunna lära av varandra oavsett vänskapsstatus och ålder.  
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• Appropriering innebär att individen genom att delta i olika aktiviteter förändras och att 
detta sker genom en process. Individen bidrar till den händelseutveckling som sker 
samtidigt som de förbereds för att kunna delta i liknande aktiviteter vid ett senare 
tillfälle. 
 

Imitation är även det ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet eftersom det ses 
som nyckeln till socialt lärande (Vygotskij, 1997). Detta eftersom elever lär sig genom att 
imitera och kommunicera med varandra. Imitation kan ses som en utvecklingsprocess som 
individen själv styr över genom konstruktiva och selektiva val. Vygotskij belyser samspelets 
betydelse och menar att kommunikationen är viktig för lärandet, men att kommunikationen 
även kan ske genom observation och imitation och inte bara verbalt. Vidare menar han att en 
del handlingar är svåra att imitera och andra lätta och att det är individens motivation som är 
avgörande för om man lyckas eller inte.  

	Fritidspedagogikens	kunskapsområden	
För att djupare kunna förstå och resonera kring de resultat som framkommer om vilket 
lärande som uppmärksammas i fritidshemsverksamheten kommer studien även att utgå från 
de fritidspedagogiska kunskapsområdena. Fritidspedagogikens områden är viktiga för 
elevernas lärande och utveckling mot målen i läroplanen. Fritidspedagogiken är även viktig 
utifrån ett samhällsperspektiv men även för att eleverna ska få en handlingsberedskap inför 
det kommande vuxenlivet. Kunskapsområdena inom fritidspedagogiken enligt Skolverket 
(2014) innebär:  

Relationer-konflikthantering handlar om att samvaro bygger på relationer och att lärande och 
utveckling sker i samspel med andra människor och med den fysiska omgivningen. Förmågan 
att kunna leka är någonting som är grundläggande från tidig ålder. Det innebär att eleven kan 
läsa av andra, förstå hur andra tänker, kunna vänta på sin tur, samt att kunna följa och känna 
till de regler som gäller. Bra relationer med kompisarna bygger ett gott samarbete där man 
kan se och ta tillvara på olikheter och olika åsikter. Ju äldre eleverna blir desto viktigare blir 
kamratgrupperna och det är i gruppen som de utvecklar både positiva och negativa regler samt 
normer. När det uppstår konflikter i gruppen behöver eleverna ha kunskap om hur man löser 
konflikter och sedan kunna tillämpa detta i verkligheten utan att använda sig av våld. 
Grundläraren kan genom sina erfarenheter och kunskaper hjälpa/träna eleverna i konflikt-och-
förhandlingssituationer. 

Genus omfattar hur kön konstrueras både kulturellt, biologiskt och socialt. Fritidshemmet ska 
även enligt lag se till att eleverna utvecklar hela sin potential oavsett kön. Eleverna ska få 
kunskap om hur samhällets genusordning både begränsar och styr flickor och pojkar. De ska 
bli medvetna om att alla har rätt till likvärdiga möjligheter och utbildning oavsett kön. På 
fritidshemmet ska eleverna våga stå för sina intressen och behov. Kunskapsområdet innebär 
även att grundläraren ska ha kunskap om hur hierarki kan se ut i en grupp och hur 
grupptrycket påverkar elever i olika åldrar samt hur det ser ut mellan flickor och pojkar. 
Grundläraren ska även vara medveten om sitt eget förhållningssätt mot flickor och pojkar. 
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Rörelse & hälsa innebär att eleverna genom fysiska aktiviteter ska uppleva god kamratskap 
och tillfredsställelse. Elevernas motoriska utveckling ska stimuleras och de ska utveckla en 
realistisk kroppsuppfattning. De ska även få förståelse för hur mat, rörelse och hälsa hänger 
ihop och påverkar kroppen. Genom att eleverna får möjlighet att ingå i ett socialt samspel 
med andra stöds deras psykiska hälsa och deras uppfattning om sig själva stärks. I 
fritidshemmet är utevistelse en viktig del i elevernas lärande. Där får de möjlighet till både 
rörelse och fysisk aktivitet och grundlärarens uppgift är att se till att utformningen av 
utemiljön inspirerar till lek, rörelse och idrott men även så att det kan bedrivas 
utomhusundervisning. 

Natur, miljö & teknik handlar om att eleverna genom värden som demokrati, jämställdhet, 
respekt för människor och naturen ska främja sitt lärande om hållbar utveckling. Genom ett 
globalt perspektiv får eleverna lära sig om samspelet mellan miljö, natur och levnadssätt samt 
hur de själva och samhället kan ta ansvar för och påverka hur naturen kommer att se ut i 
framtiden. Eleverna får även lära sig hur de kan ta tillvara på naturen i sin lek, rekreation och 
friluftsliv. Naturen erbjuder även eleverna material som ger dem möjligheter att utveckla 
konstruktioner och tekniska lösningar. De ska även stimuleras till att lösa problem och vilja 
pröva egna idéer vilket utvecklar deras matematiska förståelse. Elevernas känsla av 
tillhörighet stärks genom att de får lära känna naturen i det närsamhälle de lever i. I detta 
kunskapsområde utgår grundläraren från de erfarenheter som eleverna redan har och bygger 
sedan vidare på dessa kunskaper och förmågor. 

Språk & kommunikation innebär att riklig kommunikation med både läraren och kompisarna 
är avgörande för att eleverna ska kunna utveckla både språket och deras tänkande. Genom lek, 
arbete och utflykter kan eleverna samtala om sina upplevelser. I fritidshemmets olika miljöer 
kan eleverna lära sig nya begrepp och få möjlighet att samtala om deras innebörd. Att möta 
vardagsspråket i fritidsverksamheten är viktigt för språkutvecklingen och särskilt för elever 
med annat modersmål. Bättre kunskaper i språket stärker även elevernas självförtroende. 

Kultur handlar om att eleverna genom olika uttrycksformer som, bild, ord, form, rörelse, dans, 
drama, musik får uttrycka sina känslor och tankar. De får även lära sig om sin egen och andras 
kultur, traditioner, ritualer, livsåskådningar och levnadsmönster. På så sätt får de en 
mångsidig syn på andras kulturer och lär sig även att respektera dem. De lär sig även att 
kunna tänka kritiskt för att kunna analysera olika budskap som förmedlas. Det är dock viktigt 
att eleverna även får tillgång till kultur som är riktad mot dem till exempel barn och 
ungdomslitteratur, dataspel och teater.  

Individens identitet innebär att eleven ska få en realistisk uppfattning om sina möjligheter och 
begränsningar och att kunna se olikheter som en tillgång och inte som ett problem. 
Fritidshemmet kan stärka eleverna som individer genom att lära dem att de duger som de är 
och att lära dem att säga ifrån ifall någonting känns fel. En individs identitet handlar också om 
att veta varifrån man kommer, från vilken hembygd ens rötter kommer ifrån. 

Elevens inflytande & ansvar handlar om att eleven ska kunna ta ett personligt ansvar för sig 
själv och andra, sina handlingar och sitt lärande. De ska även kunna koncentrera sig och ha 
uthållighet till att kunna genomföra en uppgift. Ju äldre eleverna blir desto mer ansvar ska de 
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få och detta ansvar ska även innefatta att vid behov kunna ansvara för någon annan. Eleverna 
ska också kunna arbeta både tillsammans med andra och självständigt, samt kunna ansvara för 
hur och när en uppgift ska göras. 

Syftet med denna studie är att undersöka olika uppfattningar om vilket lärande som sker på 
fritidshemmet. I analysen kommer jag därför att relatera informanternas utsagor till dessa åtta 
kunskapsområden, samt till fritidshemmets uppdrag enligt läroplanen.  

Sammanfattningsvis är utgångspunkten i både det sociokulturella perspektivet och då 
begreppen samspel, kommunikation, mediering och imitation, samt de åtta fritidspedagogiska 
kunskapsområdena, att människan lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och att 
lärandet är en viktig del för att kunna delta i samhällslivet. Tyngdpunkten i det sociokulturella 
perspektivet och de fritidspedagogiska kunskapsområdena ligger på vad eleverna lär sig och 
metoder för hur de ska lära sig det.  
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Metod	
I detta kapitel presenteras datainsamlingsmetoden som jag använt mig av för att ta reda på 
olika uppfattningar om vilket lärande som sker på fritidshemmet och varför jag valt denna 
metod. Vidare presenteras urvalet och undersökningsgruppen. Den nya beteckningen för 
professionen är grundlärare och därför har jag valt att använda den på alla fritidspedagoger i 
studien. Kapitlet beskriver även själva genomförandet och de forskningsetiska överväganden 
som jag gjort inför studien, samt studiens trovärdighet och tillförlitlighet.	 

Datainsamlingsmetod	
För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av en kvalitativ 
forskningsmetod. I en kvalitativ studie är intervjuer den vanligaste metoden, där syftet med 
intervjuerna är att få så fullständiga och förutsättningslösa svar som möjligt av informanterna 
(Johansson & Svedner, 2010). Detta är en forskningsmetod som ger tillträde till människors 
personliga upplevelser och erfarenheter (Backman, 2008). Därför passade denna metod till 
studien eftersom jag undersökte hur olika personer beskrev det lärande som äger rum på 
fritids.  

Den som intervjuar försöker få informanten att beskriva sina upplevelser, känslor och hur 
denne handlar i olika situationer. I denna studie är det grundlärare, elever, vårdnadshavare och 
rektorer som är informanter. Den kvalitativa intervjun har genom öppna frågor sitt fokus mot 
forskningsämnet. Det är den som intervjuar som leder informanten till vissa teman, men inte 
till hur dessa teman ska uppfattas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att forskaren tänker på att inte ställa ledande frågor till 
informanten. Det är informantens föreställningar och uppfattningar som är av intresse, vilket 
gör att forskaren får lägga den egen förförståelse åt sidan (Kihlström, 2012). Vidare måste 
forskaren inte bara kunna lyssna på informanternas åsikter och explicita beskrivningar utan 
denne måste även kunna avläsa vad som sägs mellan raderna. Detta är av vikt eftersom 
forskaren själv är ett viktigt redskap då det gäller att samla in data (Kvale & Brinkmann, 
2009). Forskaren måste också tänka på att denne genom sitt röstläge, mimik eller kroppsspråk 
omedvetet eller medvetet kan påverka informantens svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012).  Kvale & Brinkmann (2009) skriver att intervjuer är en metod som är ganska 
tidskrävande. Detta eftersom den data som forskaren samlar in måste transkriberas, vilket 
innebär att ändra från en form till en annan. 

Urval	och	undersökningsgrupp	
Denna studie genomfördes på två F-3 skolor och två F-6 skolor i norra Sverige. Detta 
eftersom det var skolor som det var lätt att ta sig till och genomföra intervjuerna på. 
Elevintervjuerna gjordes på fritidshem där det gick elever från förskoleklass till årskurs 4. 
Urvalet av elever och vårdnadshavare att intervjua grundade sig på inkomna blankettsvar, där 
vårdnadshavaren hade fått ge sitt samtycke till om eleven fick delta eller inte i 
undersökningen. I blanketten (se bilaga 1) fyllde vårdnadshavaren även i om de själva kunde 
tänka sig att delta i studien eller inte. De tio eleverna parades sedan ihop beroende på om de 
fanns på fritidshemmet den dagen intervjuerna skulle ske på. På så vis kan man säga att jag 



	

	
	

18	

gjorde ett bekvämlighetsurval eftersom jag valde elever efter tillgänglighet den specifika 
dagen (Kvale & Brinkmann, 2009).  När det kommer till valet av grundlärare att intervjua 
grundade sig valet på att det inte fanns så många utbildade i kommunen. Därför valde jag att 
tillfråga alla tre med grundlärarutbildning. Valet av rektorer att intervjua grundade sig på att 
det fanns tre stycken som är ansvariga för fritidshemmen i kommunen. Både grundlärare och 
rektorer tillfrågades via mail (se bilaga 2) om de kunde delta eller inte i studien.   

Förberedelser	och	genomförande	
Jag försökte underlätta och vara tillmötesgående för de grundlärare och rektorer som valde att 
delta i studien. Detta skede genom att jag gav dem möjlighet att välja en dag och tid som 
passade dem bäst. Det enda jag bestämde i förväg och som jag skrev i följebrevet och i mailen 
jag skickade ut var att jag ville genomföra intervjuerna under fyra specifika veckor (v.46-49). 
Vid en intervju ska man ha tillräckligt med tid så att man inte behöver avbryta samtalet på 
grund av tidsbrist. Detta eftersom den som intervjuar kan bli stressad, tappa 
uppmärksamheten eller skyndar på informantens svar (Kihlström, 2012). Därför bad jag 
informanterna att avsätta ca 1 timme för intervjun. Vårdnadshavarna	fick även de möjlighet 
att välja den dag och tid som passade dem bäst.  

Innan jag påbörjade intervjuerna så gjorde jag en testintervju med några av eleverna för att 
dels träna på min intervjuteknik och för att se om de förstod frågorna i intervjuguiden (se 
bilaga 3). När det sedan var dags att genomföra samtalen så intervjuades sammanlagt tio 
elever, tre grundlärare, fem vårdnadshavare och tre rektorer. Jag hade en färdig intervjuguide 
(se bilaga 4) med öppna frågor, samt utrymme för följdfrågor med mig. Vidare utgick jag från 
Skolverkets (2014) kunskapsområden när jag utformade min intervjuguide.	Kvale & 
Brinkman (2009) tar upp att man bör utforma intervjuguiden utifrån olika frågeområden och 
att dessa områden ska beröra studiens syfte och forskningsfrågor. Jag hade även detta i åtanke 
när jag utformade intervjuguiden.	För att underlätta för mig som intervjuare, genomfördes 
samtalen med hjälp av ljudupptagning från min mobiltelefon. Genom att spela in intervjuerna 
kunde jag vara med på ett helt annat sätt än om jag hade försökt att anteckna allt som 
informanterna sade. Vidare är det värdefullt att kunna lyssna på det inspelade materialet flera 
gånger. 

Elevintervjuerna skedde gruppvis där jag delade upp de tio eleverna två och två. Valet att 
använda mig av gruppintervjuer grundade sig på att jag av erfarenhet vet att elever pratar mer 
när de är tillsammans. Choen, Manion & Morrison (2011) tar upp att gruppintervjuer med 
elever tillåter dem att utmana varandra och speciellt på ett sätt som inte skulle ske vid ett 
samtal mellan enbart en elev och en vuxen. Grundlärarna, vårdnadshavarna och rektorerna 
intervjuades dock enskilt eftersom jag ville ta reda på deras personliga åsikter kring 
fritidshemmets lärande. 

Intervjuerna tog mellan 15-45 minuter beroende på om det var elever eller vuxna som 
intervjuades. Denna tid var inom den tidsram som jag hade kommit överens om med 
informanterna. Vidare så genomfördes intervjuerna med eleverna, grundlärarna och 
vårdnadshavarna avskilt i ett av skolans grupprum, där det inte fanns några störande moment. 
Då det gäller eleverna är det viktigt att det är lugnt omkring dem under samtalet, detta 
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eftersom det är lättare för dem att både behålla intresset och koncentrationen (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2012). Intervjuerna med rektorerna skede på deras kontor. I 
intervjuguiden hade jag som tidigare nämnt öppna frågor, vilket gav informanterna möjlighet 
att svara så utförligt och ärligt som möjligt. Under intervjuerna tänkte jag på att använda mig 
av tystnad och pauser, detta eftersom det kan ge informanterna tillfälle att tänka efter och 
eventuellt utveckla sina svar (Johansson & Svedner, 2010).  

Bearbetning	och	sammanställning	
När alla intervjuer var genomförda transkriberades sedan det inspelade materialet. 
Transkriberingen skedde genom olika steg. I det första steget lyssnade jag igenom 
intervjuerna och transkriberade dem ordagrant, det vill säga att även upprepningar, tystnader 
och ord som ”hm” återgavs (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje informant markerades med en 
egen färg för att jag lättare skulle kunna se vem som sagt vad. I det andra steget läste jag 
sedan igenom varje intervju ett antal gånger och bearbetade materialet genom att ta ut olika 
nyckelord för vad informanten berörde under intervjun. Dessa nyckelord skrevs i marginalen 
på dokumentet. För att lättare få en överblick av nyckelorden tittade jag sedan på vilka som 
passade ihop, vilka som oftast återkom och kunde då se att det formades olika 
teman/kategorier, samt att det fanns olika mönster i informanternas svar (ibid.). Jag var även 
noga med att notera reflektioner som uppkom under transkriberingen. Skolverkets (2014) 
kunskapsområden för fritidshemmet, samt de centrala begreppen i det sociokulturella 
perspektivet har sedan använts för att analysera och förstå den information som framkommit 
under intervjuerna. I steg tre sammanställdes sedan resultatet med mina egna ord utifrån vad 
informanterna sagt och i förhållande till de åtta fritidspedagogiska kunskapsområdena. Jag 
valde att tillsammans redovisa de olika informanternas perspektiv som framkom inom 
respektive kunskapsområde. Detta för att skapa en tydlig struktur och för att det skulle vara 
lättare att se vad informanterna hade sagt. För att illustrera den egna texten samt skapa en 
större trovärdighet i resultatet, plockade jag även ut citat från intervjuerna. För att skapa 
ytterligare tydlighet för läsaren avslutade jag i steg fyra med en jämförande analys av 
informanternas svar (Kihlström, 2012).   

Etiska	överväganden	
Vid användandet av en intervjuundersökning förekommer det etiska problem under hela 
undersökningen. Därför är det viktigt att forskaren i förväg tänker igenom de etiska dilemman 
och värdefrågor som kan uppstå. Genom att ha en förhandskännedom om de moraliska frågor 
som kan uppstå kan forskaren redan under planeringen göra genomtänkta val samt 
uppmärksamma de kritiska frågor som kan uppstå under studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 
I denna studie råkade jag ut för dilemmat att inte låta min egna förförståelse eller mina åsikter 
om det lärande som sker på fritidshemmet ta över och påverka informanternas svar.  

När det kommer till information har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) fyra 
huvudkrav när det gäller forskning, dessa är: Informationskravet som innebär att forskaren 
måste informera de som deltar i studien om dess syfte. Detta krav uppfylldes i och med att 
informanterna informerades om detta när de tillfrågades.  Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna i studien själva kan bestämma över sin medverkan. Innan intervjuerna 
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informerades informanterna att de kunde avbryta intervjun om de kände att de inte längre ville 
delta. Konfidentialiteskravet handlar om att deltagarna och den information som framkommer 
ska vara konfidentiell. Detta krav uppfylldes genom att jag använde mig av fiktiva namn i 
transkriberingen och att det inspelade materialet endast användes av mig. Ett dilemma som 
dock uppstod utifrån denna princip var att en av rektorerna var man och jag var därför 
tvungen att ge rektorerna andra fiktiva namn än övriga informanter för att kunna säkerställa 
dennes konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in med intervjuerna 
endast får användas för forskningens syfte. Kravet om detta uppfylldes genom att jag 
informerade om detta i blanketten och mailen som skickades ut. 

Trovärdighet	och	tillförlitlighet		
När det kommer till studiers kvalitet kan den vid en kvantitativ undersökning bestämmas med 
hjälp av metoder som är väl beprövade, tydliga och allmänt accepterad. Vid en kvalitativ 
undersökning som denna studie kan man dock inte fastställa kvaliteten på detta sätt. 
Begreppen reliabilitet och validitet som används som kvalitetsmått vid bedömningen av 
kvaliteten av kvantitativa och kvalitativa metoder, är egentligen konstruerade för att passa en 
kvantitativ undersökning. Detta gör att dessa begrepp kräver en omdefiniering för att passa en 
kvalitativ undersökningsmetod. I en kvalitativ undersökning passar därför begreppen 
trovärdighet/validitet och tillförlitlighet/reliabilitet bättre. Vid en kvalitativ studie arbetar man 
med kvalitetsbegreppen under hela processen, samt att begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet berör både datainsamlingen och analysen av den insamlande empirin (Trost, 
2010). 

För att fastställa studiens kvalitet tog jag ställning till följande frågor: Har undersökningen 
mätt det jag avsett att mäta, det vill säga är den trovärdig? Är resultaten i studien tillförlitliga? 
Går resultaten att generalisera?  

När man studerar deltagares åsikter och värderingar finns det även en risk enligt Cohen, 
Manion & Morrison (2011) att deltagarna inte är helt sanningsenliga. Informanterna kan hålla 
inne med vissa åsikter och detta kan leda till att studiens trovärdighet det vill säga måttet på 
att forskningen mäter det den avser att mäta blir låg. Det finns dock några faktorn i denna 
studie som höjer trovärdigheten. Den första är att jag hade en ordentligt utformad 
intervjuguide som täckte många områden samt att jag ställde följdfrågor till informanterna. På 
detta sätt har denna undersökning mätt det som den avsåg att mäta. Vidare ägde studien rum i 
en naturlig miljö för informanterna vilket även det ökar undersökningens trovärdighet (Cohen, 
Manion & Morrison, 2011). 

Vad bekräftar studiens tillförlitlighet, det vill säga måttet på undersökningens tillförlitlighet 
på den valda metoden så är den svår att fastställa. Kvale & Brinkmann (2009) menar att den 
ökar om samma person leder samtliga intervjuer. Olika personligheter kan nämligen påverka 
en diskussion i olika riktningar. Jag genomförde alla intervjuer själv vilket innebär att 
studiens tillförlitlighet ökar. Dock har alla intervjuer sett olika ut beroende på informanten 
och dennes svar, samt att en del frågor i intervjuguiden har diskuterats mer än andra. 
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När det kommer till användandet av kvalitativa intervjuer och med en bestämd urvalsgrupp av 
informanter går studien enligt Johansson & Svedner (2010) inte att generalisera. Detta innebär 
att användandet av tre grundlärare, tio elever, fem vårdnadshavare och tre rektorers åsikter 
inom fyra skolor inte kan sägas ge en sann bild av verkligheten.  

Metoddiskussion		
När man genomför en intervju finns det olika yttre störningar som kan påverka den 
(Johansson & Svedner, 2010). Vid samtliga intervjuer påverkades vi ibland av yttre 
störningar, exempelvis att dörren öppnades av någon elev eller personal, en telefon som 
ringde och så vidare. Detta kan ha påverkat informanternas koncentration och svar. Tre av 
vårdnadshavarna valde att genomföra intervjun i anslutning till hämtning av eleven, vilket kan 
ha påverkat deras svar då de kan ha känt sig stressade av att eleven väntade på att få gå hem. I 
efterhand hade jag nog avrått dem till att genomföra samtalet i samband med en hämtning.  

Användandet av informanter som jag till viss del redan innan intervjuerna hade skapat en 
form av relation till kan ha gett studien positiva och negativa följder. Det positiva i form av att 
det blev mer avslappnat och informanterna hade lättare att öppna sig vid intervjun. Det 
negativa är att de kan ha svarat som de trodde att jag ville att de skulle svara och inte utgått 
från sina egna uppfattningar. Ytterligare en negativ sak är som tidigare nämnt, att på grund av 
att jag själv är grundlärare med inriktning fritidshem innan intervjuerna kan ha haft en 
uppfattning om hur grundlärarna arbetar med elevernas lärande. Detta kan om man inte är 
medveten om problematiken leda till att resultatet blir partiskt (Choen, Manion & Morrison, 
2011).  

Användandet av intervjuer som forskningsmetod gör att man kan uppfatta den som en enkel 
metod att utföra. Dock är denna enkelhet som Kvale & Brinkmann (2009) poängterar 
bedräglig, eftersom en intervju ligger väldigt nära ett vardagligt samtal. Metoden kräver en 
noggrannhet, struktur och hårt arbete av forskaren både före intervjuerna kan äga rum men 
även efteråt då materialet ska sammanställas och analyseras. Eftersom metoden är ganska 
ansträngande är det bra om man bara gör en intervju om dagen, samt att man transkriberar 
data innan man gör nästa.  
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Resultat:	uppfattningar	om	fritidspedagogikens	kunskapsområden	ur	
olika	perspektiv		
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit av den insamlade empirin. Det är 
strukturerat och kategoriserat utifrån fritidspedagogikens åtta kunskapsområden. De fiktiva 
namn som i resultatet börjar på G är kopplade till grundlärarna, E till eleverna, V till 
vårdnadshavarna och R till rektorerna. Rektorerna benämns med 1, 2 och 3 av den 
anledningen att det är en man och två kvinnor och på detta sätt kan man inte identifiera vem 
som sagt vad.  

Relationer	-	konflikthantering	
Av de informanter som intervjuas berättar samtliga att det sker ett lärande i social interaktion 
på fritidshemmet. ”Det sker ju ett otroligt socialt lärande … eftersom fritidshemmet hela tiden 
är i samspel med andra … att genom det sociala umgänget ska de kunna vara och leka med 
varandra” (Rektor3). 

Samtliga grundlärare och två av rektorerna och en vårdnadshavare tar upp att det sociala 
lärandet sker genom en hel del värdegrundsarbete. Både grundlärarna och rektorerna berättar 
att man i detta arbete använder sig av gruppsamtal och vardagliga diskussioner för att 
eleverna ska lära sig att respektera varandras åsikter, samt allas rätt till att tycka olika. En av 
rektorerna förtydligar också att grundlärarna arbetar mycket med att få eleverna att förstå att 
alla har rätt till att vara sig själva, har rätt till ett namn och att utveckla förståelse för att alla är 
olika och unika. Två av grundlärarna nämner i sina intervjuer att det är viktigt att man även 
diskuterar om hur man är mot varandra och hur man pratar med andra. En av grundlärarna 
poängterar att de på dennes fritidshem har arbetat med elevernas attityder, ”vi har haft ganska 
mycket dåliga … tråkiga attityder och har därför arbetat mycket med att få eleverna medvetna 
om deras eget agerande mot varandra” (Gunilla).  En annan av grundlärarna berättar i sin 
intervju att när de arbetar med värdegrunden så använder de sig också av olika övningar som 
till exempel fyra hörn metoden eller heta stolen. I dessa övningar får eleverna träna på att ta 
ställning till olika påståenden och samtala om de olika synsätt eller värderingar som dyker 
upp. Det är även ett bra sätt att få eleverna att lyssna på varandra och koncentrera sig på vad 
både läraren och kompisarna har sagt poängterar grundläraren.  

En av vårdnadshavarna nämner i sin intervju samhället och det sociala samspelet. 

 Jamen hela samhället är ju … uppbyggt för att man ska fungera tillsammans med  
 andra och där tycker jag … att fritids kan hjälpa eleverna att… jamen … de förbereds 
 för samhällets olika krav kan jag tycka … jamen det här att man ska fungera med andra. 
(Veronika) 

 

 De flesta av eleverna berättar att det är kompisarna som är anledningen till att det är roligt på 
fritidshemmet och att de genom relationsbygget lär sig olika saker. ”Ja … asså … man lär sig 
typ namn … att vara kompisar och hålla sams … asså att vara snäll, man måste fråga och låta 
andra vara med, man kan också typ hjälpa någon som gjort sig illa eller inte kan klippa så bra” 
(Emma). 
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Bland informanterna framkommer det också att de uppfattar att det sker ett lärande i 
konflikthantering på fritidshemmet. De konflikter som kan uppstå löser sig till stor del genom 
att eleverna samtalar med varandra. I konflikthanteringen är det viktigt att de inblandade får 
berätta sin version. ”Jag brukar göra så att om det är en som är väldigt bra på att prata så 
dämpar man den och så får man lyssna på båda två … sedan får de förklara båda två vad som 
är fel … hur de kan tänka sig att göra så att det inte ska uppstå eller liksom ja” (Greta). 
Grundlärarna kan hjälpa eleverna att få igång diskussionen, men de löser aldrig konflikten åt 
dem. En av rektorerna nämner i sin intervju att eleverna inte får använda våld i 
konfliktlösningen. ”De är väldigt tydliga med att man … jamen att det inte är accepterat att de 
använder sig av knuffar och slag när de ska reda ut” (Rektor 1). Det framkommer även i 
intervjuerna med eleverna att det inte bara är genom diskussion som de får lära sig att hantera 
konflikter utan att de också lär sig att använda olika strategier för att lösa dem. ”Eee … vi … 
gör sten, sax och påse eller tummekrig … vi försöker att komma överens men det blir inte 
alltid så ”(Edvin). Bland informanterna tar en av vårdnadshavarna och en av rektorerna upp i 
sina intervjuer att föräldrarna blir informerade om de konflikter som har varit. ”Jamen de 
berättar om det har varit något alltså fröknarna … det är som ur världen när man hämtar … 
men … ibland kan man ha fått ett samtal … om det då har varit något speciellt” (Vendela). 

Genus		
De intervjuade vårdnadshavarna och rektorerna framhåller att de inte har någon uppfattning 
om man arbetar genusmedvetet på fritidshemmet. Grundlärarna själva säger att de inte gör 
det.  ”Nej det kan jag inte påstå att vi gör” (Greta).  

Bland de intervjuade eleverna är de flesta överens om att det inte finns några specifika flick- 
eller pojklekar på fritidshemmet. Dock berättar några av eleverna om olika rollekar som de 
brukar leka. ”Det blir som på riktigt … att mamman tar hand om bäbisen och pappan jobbar” 
(Elsa). De flesta elever som intervjuades nämner att det inte heller finns några speciella 
leksaker som flickor och pojkar brukar leka med under fritidstiden. En av eleverna berättar 
dock att ”barbie leker bara tjejer med … typ killar leker med dinosaurier … hm men bara det” 
(Ebba). 

Rörelse	och	hälsa	
I flertalet av intervjuerna framkommer det att en stor del av den tid som eleverna är på fritids 
ägnas till rörelse. Samtliga informanter tar upp att det förekommer utelek varje dag, ”jamen vi 
är alltid ute när … förskoleklassen slutat och sedan en stund efter mellis” (Gisela). I 
intervjumaterialet framkommer det att uteleken ger eleverna möjlighet att ge utlopp för 
fantasin, ”jag tycker att det är ganska mysigt att bara röra sig ute och låtsas lite … att man 
jamen det här är en trollstav … fast det är det inte utan en pinne” (Evelina). Eleverna berättar 
att brukar leka Star Wars, tjuv och polis, spela fotboll och innebandy samt åka rutschkana när 
de är ute. 

Samtliga grundlärare och en av rektorerna tar upp att det på fritidshemmet även finns veckans 
lek där alla elever på fritids ska delta. Syftet med denna styrda lek är enligt grundlärarna och 
rektorerna att eleverna ska ha roligt tillsammans oavsett ålder, lära sig olika lekar av varandra, 
det ska öka samarbetet mellan eleverna samt att de får lära sig turtagande och kroppskontroll. 
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Grundlärarna, eleverna och rektorerna nämner även utemiljöns utformning och hur den lockar 
till lek och rörelse.  

			Utomhusmiljön uppmuntrar ju till rörelse på ett helt annat sätt … och berget bakom 
   är ju någonting som man ser att eleverna eee … det är någonting som nästan engagerar  
   eleverna mer än den här klätterställningen … men man ser ju att berget är en mer  
   stimulerande lekmiljö än de här färdiga koncepten … de leker på ett helt annat sätt där.     
   (Rektor2) 

 

Två av grundlärarna nämner i sina intervjuer innemiljöns utformning och hur de på 
fritidshemmet har utformat den för att den ska locka och inspirera eleverna. En av 
grundlärarna berättar också att det är viktigt att omforma innemiljön ibland för att den ska 
fortsätta vara lustfylld och intressant för eleverna. 

Alla informanter förutom eleverna tar i sina intervjuer också upp att det finns möjlighet att gå 
till skolans gymnastiksal, ”de har sporthallen som de brukar använda sig av … de går väl dit 
lite nu och då tror jag” (Viktor). I gymnastiksalen kan eleverna bland annat spela pingis, 
bowla och köra hinderbanor av olika slag vilket främjar deras hälsa. 

Natur,	miljö	och	teknik	
I intervjuerna med grundlärarna, två av rektorerna samt en vårdnadshavare framkommer det 
att det sker ett miljömedvetet arbete på fritidshemmet där eleverna får lära sig återvinna. 
”Alltså jag har sett att de har återvinningslådor där jag antar att fröknarna säger att eleverna 
ska slänga papper, plast och glas” (Vilma). 

En av rektorerna nämner i sin intervju om de inköp som fritidshemmet gör. 

    Jamen de … att man inte bara köper nya flörtkulor och papper utan att man tänker 
    Att … man kan använda det som blir över … jamen … i övrigt så är det ju … inköpsmässigt 
    så då har man inte så stor möjlighet att vara miljömedveten utan man får ta det utbud som  
    finns … eee … (Rektor 3) 

 

Både grundlärarna och rektorerna nämner i sina intervjuer att det även sker ett lärande vid 
utomhuspedagogiken. Grundlärarna förtydligar i sina intervjuer med att genom den får 
eleverna bland annat en form av miljöfostran via de utflykter som fritidshemmet gör till 
skogen, samt att de lär sig om allemansrätten. Det framkommer också att vid 
utomhuspedagogiken sammanlänkas många olika delar som till exempel det motoriska, 
språkliga, estetiska, biologiska och kulturella. Grundlärarna berättar att det är viktigt att 
eleverna får en stund till reflektion när de kommit tillbaka till fritidshemmet. 

				Vi brukar prata om de erfarenheter och upplevelser som de fått när vi varit ute … ibland har 
    jamen de tagit med sig en insekt som de hittat och vi har pratat om det … men så har vi dem  
    som alltid ska veta mer och man får kolla i djurlexikon eller på nätet och en del ska kolla 
    i förstoringsburkarna (Gisela). 	

 

I intervjuerna med grundlärarna och eleverna framkommer det även att eleverna får lära sig 
att använda naturmaterial. 
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			Vi har ett område med sand … där de tillsammans på våren och sommaren mest då… 
   ibland kan ha byggt städer … jamen de får in så mycket där … samarbete, deltagande,  
   lösa problem … hur sand formas. När vi är ute och grillar får de använda sig av sånt de 
   hittar i naturen för att göra upp eld.  (Gunilla)	

 

Av de grundlärare, elever och rektorer som intervjuas berättar de flesta av dem att man på 
fritidshemmet även arbetar med elevernas lärande genom rekreation. Dock framkommer det 
att detta arbete kan ske på olika sätt. Grundlärarna tar upp att de en gång i veckan brukar ha 
massagesagor för att eleverna ska komma ner i varv, minska stress och oro, få bättre 
kroppskännedom, öka deras empati samt att det blir lättare för eleverna att ta till sig ny 
kunskap. Eleverna nämner att det på grund av den höga ljudnivån är skönt att ibland bara ta 
det lugnt och koppla av i ett tyst rum under fritidstiden. En av rektorerna berättar att den 
trädgård som finns på dennes fritidshem kan hjälpa eleverna i deras återhämtning. ”Vår 
trädgård med pallkragar med växter … och ett äppelträd som redan fanns där … det är ett 
otroligt lärande … jamen de får pyssla om där och då lär de sig att slappna av och varva ner” 
(Rektor2).  

En av rektorerna berättar i sin intervju att eleverna får lära sig att äta upp den mat man tar för 
sig så att det inte slängs onödigt med mat. Rektorn berättar också att eleverna får plocka bär i 
skogen en gång på höstterminen och att kökspersonalen på skolan sedan kokar sylt på dessa. 

Några av eleverna berättar liksom grundlärarna att de ägnar sig åt konstruktionsbyggen och 
problemlösning på fritidshemmet. ”Ooo … bygga med plus plus och lego … det är bäst … 
man kan göra en pokemonboll, minecraft-figurer och … ja” (Erik). Genom dessa aktiviteter 
ser grundlärarna ett bra tillfälle för eleverna att utveckla sina matematiska kunskaper genom 
mönsterbyggen, antal, färg och form, samt lära sig läsa och följa en ritning. Även några av 
eleverna tycker att de får lära sig matematik i konstruktionsbygget, men benämner det som ”vi 
lär oss vad som är stört och minst” (Ella). 

Språk	och	kommunikation	
Av intervjuerna med informanter framkommer det att arbetet med elevernas språkutveckling 
sker hela tiden. ”Det är väl mest naturligt … i det dagliga tror jag … det är väl främst i 
informationen om vad som ska hända och när de har samling” (Vincent). 

Grundlärarna, tre vårdnadshavare och rektorerna nämner att det förekommer en hel del 
läsning på fritidshemmet och syftar då till när grundlärarna läser högt för eleverna eller när 
eleverna läser tyst för sig själva. En av grundlärarna berättar att det är viktigt att eleverna kan 
återberätta vad det är som de har läst, samt att grundlärarna brukar följa upp med följdfrågor 
och låta eleverna reflektera kring läsandet.  

Grundlärarna tar också upp att de ibland har arbetat med sagotema där eleverna har fått 
använda sin fantasi och sitt språk till att leka den saga som de har hört. Även i intervjuerna 
med eleverna framkommer det att de använder sig av leken och då framförallt olika rollekar 
för att bland annat lära sig skriva. ”Asså… när vi leker affär… då skriver vi såna här … vad 
det är för mat … och då kan man måsta fråga någon om hur det stavas” (Eskil). 



	

	
	

26	

 En av grundlärarna nämner även att många av eleverna gärna skriver egna sagor och 
berättelser och att speciellt de äldre eleverna brukar inspirera de yngre till detta.  

I arbetet med språkutvecklingen berättar en av rektorerna att denne tycker att eleverna får lära 
sig bokstäver, meningsbyggnad samt textförståelse. 

Intervjuerna med grundlärarna och rektorerna visar att det på fritidshemmet även finns elever 
med språkproblematik i olika former. 

    Vi har elever med både andra språkkulturer här … ganska många … och samtidigt elever  
    med språkstörningar och språkproblematik … så både de här eleverna som har ett annat  
    språk och så där försöker personalen att stötta upp och hjälpa till och ge de bästa  
    förutsättningarna för dem … de med ett annat språk ska ju trots allt lära sig ett nytt för  
    att kunna kommunicera. (Rektor 1) 

 

Både grundlärarna och rektorerna nämner att elevernas språk även utvecklas genom att de 
spelar spel. ”Spel och då menar jag spel där man är tillsammans … sällskapsspel är himla bra 
för där får man in så mycket som … jamen de måste prata med varandra, lära sig använda 
olika strategier, regler och hyfs” (Greta). En av rektorerna berättar dock att denne även tycker 
att eleverna får träna minnesfunktionen och koncentrationen när de spelar spel. 

En av vårdnadshavarna tar i sin intervju upp att eleverna har möjlighet att gå till biblioteket 
under fritidstiden och att även detta tillgodoser deras språkutveckling. 

Kultur	
I intervjuerna med informanterna framkommer det att grundlärarna arbetar med elevernas 
lärande genom skapande verksamhet där eleverna får ta del av olika uttrycksformer. ”Att rita 
och måla är roligast att göra fint … men också att sjunga och göra typ … teater som de andra 
får titta på … man kan använda det fantastiska eller vad det heter” (Erika). I en av 
intervjuerna betonas även dansen.” Väldigt mycket dans har jag hört talas om” (Veronika). 

Två av grundlärarna tar upp att för att ta tillvara på elevernas intresse för datorer har de på 
deras fritidshem börjat arbeta lite mer med IKT. De menar att genom detta arbete lär sig 
eleverna bland annat om källkritik vilket ger eleverna verktyg som kan förbereda dem för 
olika företeelser som de kan möta på nätet. De får också lära sig om nätuppförande till 
exempel vad man säger till andra. Genom IKT arbetet får de även lära sig använda olika 
program. ”Vi har ibland haft fokus på bild och filmskapande där eleverna fått … lära sig göra 
korta filmer … genom att använda programmet Puppet Pals” (Gisela). Detta arbete gör också 
att eleverna lär sig att skriva manus, redigera samt göra en bildskiss. 

I intervjuerna tar grundlärarna och rektorerna upp att på grund av de olika kulturer som finns 
bland eleverna ”vi har många utländska familjer” (Rektor1), så arbetar man med att utveckla 
elevernas förståelse för att vi kommer från olika familjer som har olika traditioner och att man 
ska ta tillvara på dessa och lära av varandra. 
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Individens	identitet	
I intervjuerna berättar grundlärarna och rektorerna att det sker ett arbete med den enskilde 
eleven. ”De är väldigt duktiga på att sätta sig ner och prata med en elev, lyssna och krypa upp 
i soffan och … att ge eleven en ensam stund helt enkelt” (Rektor3).   

En av grundlärarna berättar i sin intervju att de arbetar med att förstärka det som eleven är bra 
på. ”Alla är bra på något och det försöker vi att ta till vara på och arbeta vidare med … det 
tror jag gör att de känner sig bekräftade och att det stärker deras självkänsla” (Gunilla). En av 
rektorerna berättar i sin intervju att denne tycker att eleverna är bra på att ta till sig den 
enskilda återkoppling som grundlärarna brukar ge. 

En av vårdnadshavarna nämner gruppstorlekens betydelse för detta lärande. ”Det är ju så 
otroligt mycket barn på fritids … så därför tror jag inte att de kan fokusera riktigt på det här 
individuella” (Vendela). 

Eleverna fick ingen specifik fråga om detta kunskapsområde. 

Elevens	inflytande	och	ansvar		
 I intervjuerna med informanter framkommer det att grundlärarna arbetar med elevinflytande. 
”De kommer ju inte hem och säger att vi inte får göra det och så … de har inga klagomål så 
jag tror att de får vara med och bestämma (Viktor). 

 Grundlärarna och två av rektorerna nämner den dagliga samlingen och veckomöten som ett 
unikt tillfälle för detta lärande. 

     Ja … de har ju sina samlingar … och där är … det viktigt med sån här demokratisk  
      fostran, beslut … att alla får komma med en åsikt och får tycka till om olika saker … så de  
      har ganska mycket inflytande tycker jag. Jag tror också att detta gör att eleverna kan  
      lyssna och prata med varandra men också att de kan leda varandra genom  
      olika saker. (Rektor 2) 

 

Samtliga grundlärare och några av eleverna tar i sina intervjuer upp att det på deras fritidshem 
finns en speciell förslagslåda där eleverna kan lägga sina önskemål. Dessa önskemål brukar 
oftast handla om att eleverna vill att fritids köper in något speciellt som till exempel ett nytt 
spel men det kan också handla om vad de vill göra på sin fritidstid. ”Ja … man hittar på leken 
först då brukar man få vara med och bestämma” (Emil).  

Två av grundlärarna nämner i intervjuerna att de varje läsår brukar göra en trivselenkät med 
samtliga elever för att få reda på hur de trivs på fritids, vad som är positivt och negativt med 
verksamheten och vad eleverna själva tycker kan förbättras.  

En av grundlärarna berättar i sin intervju att eleverna får lära sig ta ansvar. ”De ska lära sig att 
ansvara över det de gör och säger, kunna städa och avsluta påbörjade projekt och hålla koll på 
klockan … de äldre får mer ansvar än de yngre och det är bra” (Greta). 
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Jämförande	analys	av	informanternas	utsagor	
I detta kapitel analyseras det resultat som framkommit. Först analyseras de olika 
lärandeområden som framkommit i informanternas utsagor. Därefter avslutas kapitlet med en 
analys av det lärande som sker i fritidspedagogiska sammanhang utifrån det sociokulturella 
perspektivet.  

Informanternas	uppfattningar	om	socialt	lärande		
Informanterna anser liksom Illeris (2015) att lärandet är socialt. De uttrycker att samarbete, 
förståelse för regler samt att kunna vänta på sin tur är några av de grundläggande förmågorna 
som eleverna får lära sig. Sådana kunskaper ingår i det, enligt Skolverket (2014), 
fritidspedagogiska kunskapsområdet Relationer – konflikthantering. Eleverna uttrycker 
relationen till kompisarna som någonting positivt, vilket antyder att man arbetar med 
relationer på fritidshemmet. Ingen av informanterna nämner dock någonting om hur elevernas 
sociala lärande kan påverkas av övriga elever eller genom elevernas relation till varandra, till 
skillnad från Jensen (2011) som poängterar detta. 

Illeris (2015) betonar att idag är förmågan att kunna fungera tillsammans med andra en 
samhällelig angelägenhet, vilket även en av vårdnadshavarna framhåller. 

I mänskliga relationer är det vanligt att konflikter uppstår (Lärarförbundet, 2005). 
Informanternas utsagor visar att eleverna får kunskap om och möjlighet till att praktisera hur 
man löser konflikter. Informanterna framhåller att eleverna i första hand ska lösa sina 
konflikter själva. Genom att lösa konflikter får eleverna träna på att ta in den andres argument 
och tankar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Eleverna är dock de enda av 
informanterna som även ger exempel på olika strategier i konflikthantering. Endast 
grundlärarna berättar att de finns närvarande som stöd om eleverna skulle behöva det.  

Informanternas	uppfattningar	om	genus	och	lärande		
Att varken grundlärare, vårdnadshavare eller rektorer uppfattar att fritidshemmet arbetar 
genusmedvetet kan tyda på att det finns en brist i verksamheterna. På fritidshemmet ska 
grundlärarna bland annat arbeta för att bryta traditionella stereotypa mönster (Skolverket, 
2014).  Endast en av eleverna berättar att det finns några saker på fritidshemmet som bara 
flickor och pojkar leker med. Detta betyder dock inte att övriga flickor och pojkar aldrig leker 
med dessa saker, bara att eleven har reflekterat över att flickor leker med barbie och pojkar 
med dinosaurier. Det framkommer även att det bland en del av eleverna förekommer en viss 
uppfattning om stereotypa roller som till exempel att kvinnan är den som stannar hemma med 
barnet. 

	Informanternas	uppfattningar	om	lärandet	i	lek	och	rörelse	
Att främja elevernas fysiska aktivitet är en viktig del i fritidspedagogiken. Fritidshemmet ska 
erbjuda eleverna möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet (Skolverket, 2014). Bland 
informanterna kan urskiljas att de anser att det finns möjlighet till fysisk aktivitet för eleverna 
både utomhus och inomhus. Utomhus består den fysiska aktiviteten till stor del av lekar och 
bollsporter, medan den inomhus bland annat består av bollsporter och hinderbanor. Genom att 
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delta i fysiska aktiviteter tillsammans med andra elever får mindre fysiskt aktiva elever 
möjlighet att lära sig exempelvis lekar och bollsporter av elever som har längre fysisk 
aktivitet (Klerfelt & Haglund, 2011). 

I leken använder eleverna sina kroppar. Då de klättrar och springer både övar och prövar de 
sina fysiska förmågor. Genom att göra en trollstav av en pinne som en av eleverna nämner 
upptäcker de världen när de leker (Philgren, 2011). 

Inom fritidspedagogiken har utemiljöns utformning betydelse för elevernas fysiska aktivitet 
och ska därför vara lockande (Skolverket, 2014). Alla informanter förutom vårdnadshavarna 
nämner fritidshemmets utemiljö. Att vårdnadshavarna inte tar upp någonting om utemiljön 
kan tyda på att de inte har uppmärksammat den. Det är endast grundlärarna som nämner 
innemiljöns utformning, vilket kan tyda på att de själva anser den vara lika viktig som 
utemiljöns utformning. Dock tar de inte upp någonting om vilka faktorer som ingår i 
utformningen, till skillnad från Skolverket (2014). 

En uppfattning som framkommer bland grundlärarna och rektorerna är att eleverna genom 
den fysiska aktiviteten inte bara stimulerar sin motoriska utveckling utan att de även lär sig 
kroppskontroll. Sådana kunskaper ingår i det, enligt Skolverket (2014), fritidspedagogiska 
kunskapsområdet Rörelse och hälsa. 

Informanternas	uppfattningar	om	naturvetenskapligt	lärande	
Fritidshemmet ger eleverna andra kunskaper och erfarenheter än vad de får i skolan 
(Skolverket, 2014). Bland informanterna framhåller alla förutom vårdnadshavarna att det sker 
ett lärande i rekreation på fritidshemmet. Kunskaper om rekreation ingår i det, enligt 
Skolverket (2014), fritidspedagogiska kunskapsområdet Natur, miljö och teknik. Att 
vårdnadshavarna inte nämner detta lärande kan tyda på att de inte uppmärksammat det. 

Läroplanen lyfter fram att respekt för naturen är ett av de värden som är centralt när det 
kommer till att främja elevernas tänkande i hållbar utveckling (Skolverket, 2011a).  
Grundlärarna, vårdnadshavarna och rektorerna nämner att man på fritidshemmet återvinner. 
En av rektorerna tar till skillnad från övriga informanter även upp att detta lärande innefattar 
matkonsumtion. Att de övriga informanterna inte nämner någonting om detta kan tyda på att 
de inte uppmärksammar det. När det kommer till miljömedvetna inköp på fritidshemmet finns 
det enligt en av rektorerna brister.  

Enligt Skolverket (2014) är en utgångspunkt i den fritidspedagogiska undervisningen inom 
kunskapsområdet Natur, miljö och teknik, att man ska ta tillvara på närmiljön, vilket 
grundlärarna framhåller att fritidshemmet gör genom utflykter. Ingen av informanterna 
nämner dock någonting om att eleverna genom att lära känna naturen i sitt närområde stärker 
sin känsla av tillhörighet till det närsamhälle som de lever i, till skillnad från Skolverket 
(2014) som poängterar detta. Inom fritidspedagogiken ansvarar grundlärarna för att samtala 
om och utgå ifrån elevernas erfarenheter och kunskaper när det kommer till exempelvis 
naturen (Lärarförbundet, 2005). Detta gör de genom den gemensamma reflektionsstunden 
som grundlärarna nämner. 
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Elevernas val av aktiviteter påverkar vilket lärande som sker på fritidshemmet (Klerfelt & 
Haglund, 2011). Några av eleverna och grundlärarna framhåller att det sker ett matematiskt 
lärande genom de olika konstruktionsbyggen som eleverna ägnar sig åt. Eleverna ska utveckla 
kunskaper om hur material från naturen som exempelvis sand som grundlärarna och eleverna 
framhåller, kan användas i bland annat konstruktioner. Sådana förmågor ingår i det, enligt 
Skolverket (2014), fritidspedagogiska kunskapsområdet Natur, miljö och teknik.  

Informanternas	uppfattningar	om	språkligt	lärande	
Det fritidspedagogiska arbetssättet i Språk och kommunikation ger eleverna tillfällen att 
utveckla ett mångsidigt språk (Skolverket, 2014). Detta sker bland annat genom högläsning 
som grundlärarna och rektorerna framhåller, men även genom att eleverna skriver egna sagor 
som grundlärarna nämner. Genom att uppmuntra till läsning och skrivning där eleverna får 
möjlighet att bearbeta erfarenheter samtidigt som de fantiserar, tillämpas/bearbetas formella 
kunskaper och - färdigheter (Klerfelt & Haglund, 2011). 

Läroplanen (Lgr11) lägger stor vikt vid lek ”leken har stor betydelse för att eleverna ska 
tillägna sig kunskaper” (Skolverket 2011a, s44). Knudsdotter Olofsson (1999) betonar att 
elevernas språk utvecklas genom rollek, vilket även grundlärarna och eleverna framhåller.  

Språkutvecklingen är enligt det Skolverket (2014), fritidspedagogiska kunskapsområdet Språk 
och kommunikation, särskilt viktigt för elever med annat modersmål. I fritidshemmets olika 
miljöer får eleverna möta vardagsspråket och till exempel i sina rollekar ta upp samt använda 
ord de hört av andra. Detta är kunskaper som enligt Skolverket (2014) ingår i 
kunskapsområdet. 

Informanternas	uppfattningar	om	kulturellt	lärande	
I fritidspedagogiken innebär kultur att eleverna ska ges förutsättningar till egen produktion i 
bild, form, musik, ord, drama och rörelse (Skolverket, 2014). Dessa läroverksamheter är även 
kännetecknande för grundlärarnas ansvarsområden (Klerfelt & Haglund, 2011). Bland 
informanterna kan urskiljas att de anser att eleverna får lära sig att använda olika 
uttrycksformer på fritidshemmet. 

Klerfelt & Haglund (2011) poängterar att det är viktigt att fritidshemmet framhäver de 
kulturskapande aktiviteterna för att visa att det även där sker ett lärande. Grundlärarna är de 
enda av informanterna som framhåller att de arbetar med IKT. Genom detta arbete anser 
grundlärarna att eleverna får lära sig sådant som de har användning för, något som även 
Jensen (2011) betonar. Undervisning som utgår ifrån elevernas intressen och som utvecklas 
till kunskaper ingår i det, enligt Skolverket (2014), fritidspedagogiska kunskapsområdet 
Kultur. När eleverna lär sig utifrån eget intresse sker det informella lärandet (Jensen, 2011). 
Ingen av informanterna nämner dock någonting om att eleverna även ska ha möjlighet till att 
fördjupa sig inom sina intressen, till skillnad från Skolverket (2014) som poängterar detta. 

En skillnad som framträder mellan informanterna är att endast grundlärarna och rektorerna 
nämner att eleverna också får lära sig om andras kulturer och traditioner på fritidshemmet. 
Även detta är kunskaper som ingår i det, enligt Skolverket (2014), fritidspedagogiska 
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kunskapsområdet Kultur. Att övriga informanter inte nämner någonting om detta kan tyda på 
att de inte uppmärksammar detta lärande. 

Informanternas	uppfattningar	om	individuellt	lärande	
Det fritidspedagogiska arbetssättet bidrar till att stärka eleverna som individer (Skolverket, 
2014). Bland informanterna är det endast grundlärarna och rektorerna som framhåller att det 
på fritidshemmet finns möjlighet att ge eleverna egen tid. De anser att lärandet är individuellt, 
liksom, Illeris (2015). Varken grundlärarna eller rektorerna nämner dock någonting om att det 
individuella lärandet också innefattar vad och hur man är som individ, vilket Jensen (2011) 
poängterar. En av vårdnadshavarna upplever dock att den enskilda individen får för lite 
utveckling och tid framför gruppen. Att övriga vårdnadshavare samt eleverna inte tar upp 
någonting om att lärandet även kan vara individuellt kan tyda på att de inte uppmärksammar 
detta. 

Läroplanen lägger vikt vid att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 
2011a). Detta är också någonting som ingår i det, enligt Skolverket (2014), fritidspedagogiska 
kunskapsområdet Individens identitet. Grundlärarna framhåller att man på fritidshemmet tar 
tillvara på och förstärker elevernas förmågor.  

Informanternas	uppfattningar	om	demokratiskt	lärande	
Inom fritidspedagogiken arbetar man med att eleverna ska ha möjlighet att kunna påverka sin 
situation (Skolverket, 2014). Pramling Samuelsson (2000) menar att eleverna genom att vara 
delaktiga i sitt lärande utvecklas till demokratiska medborgare. Informanterna framhåller att 
eleverna får lära sig om inflytande på fritidshemmet. Eleverna ska ha rätt att framföra sina 
åsikter och få dem respekterade (Philgren, 2011). Grundlärarna och rektorerna betonar 
samlingen och veckomötena som betydelsefulla för elevernas inflytande över 
fritidsverksamheten. Philgren (2011) poängterar att eleverna även kan styra innehållet i 
verksamheten genom att lämna synpunkter genom bland annat enkäter. Bland informanterna 
är det endast grundlärarna och eleverna som framhåller förslagslådan som ett forum för 
elevernas medbestämmande. Att de övriga informanterna inte nämner någonting om detta kan 
tyda på att de inte uppmärksammar det. 

Endast en grundlärare framhåller att eleverna genom att vara delaktiga i sin tillvaro även får 
lära sig att ta ansvar, vilket är en förmåga som ingår i det, enligt Skolverket (2014), 
fritidspedagogiska kunskapsområdet Elevens inflytande och ansvar. 

Analys	av	lärandet	i	fritidspedagogikens	sammanhang	utifrån	det	
sociokulturella	perspektivet		
I detta avsnitt tittar vi närmare på informanternas utsagor och försöker att förstå samt tolka 
dem utifrån det sociokulturella perspektivet och då begreppen samspel, kommunikation, 
mediering och imitation. 

Social	interaktion	och	kommunikation	
Människan är som tidigare nämnt en social varelse och det är i samspel med andra människor 
som lärande kan ske, men det är även genom sociala erfarenheter som elevernas sätt att tänka 
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och uppfatta saker formas (Vygotskij, 1997). Även i Läroplanen (Lgr11) betonas människan 
som en socialt handlande varelse. Under normer och värden står det att ”fritidshemmet ska 
sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 
utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Skolverket 2011a, s. 46).  

Informanterna tar upp att eleverna på fritidshemmet hela tiden är i interaktion med andra. Med 
Vygotskijs (1997) begrepp samspel kan man bland annat förstå att det är i interaktion med 
andra som eleverna på olika sätt prövar sin sociala kompetens genom som eleverna själva 
uttrycker: hjälpa någon annan, låta andra vara delaktiga eller genom att fråga om att få vara 
med. De gånger som eleverna blir oense använder de sina sociala förmågor återigen för att bli 
vänner igen. 

I intervjuerna lyfter informanterna fram lekens betydelse för samspelet. Det är genom leken 
som eleverna till exempel lär sig turtagning, vilket är en viktig del för att eleverna ska kunna 
samspela med varandra (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

Interaktion och kommunikation är sammanlänkade, det vill säga att språket är bland det 
viktigaste redskapet för det sociala samspelet (Vygotskij, 1997). Det krävs social responsivitet 
för att det mänskliga språket ska kunna ske (Klerfelt & Haglund, 2011). Med Vygotskijs 
(1997) definition av begreppet kommunikation kan man förstå hur eleverna genom att delta i 
de gemensamma aktiviteterna som grundlärarna och rektorerna nämner eller genom 
högläsning som grundlärare, vårdnadshavare och rektorer tar upp får använda språket i olika 
sociala situationer på fritidshemmet. 

Flera av grundlärarna och rektorerna lyfter fram vikten av reflektion. Reflektion där eleverna 
får reflektera och tänka till kring olika frågor och problem gör att de utvecklar språket, samt 
att elever med språksvårigheter stimuleras till att uttrycka sig (Klerfelt & Haglund, 2011). 

Mediering	
Med mediering upptäcker och agerar människan med omvärlden genom samspel med andra 
och med hjälp av olika artefakter och kulturella redskap (Vygotskij, 1997). Detta kan förstås 
genom att eleverna får använda dator på fritidshemmet. Datorn är ett verktyg som genom IKT 
arbetet medierar elevernas relation till omvärlden. Ingen av informanterna nämner dock 
någonting om att kreativiteten är en viktig komponent i detta, till skillnad från Vygotskij 
(1997) som poängterar detta.  

I den sociala medieringen menar Vygotskij som tidigare nämnt att det finns olika aspekter 
lärlingskap, väglett deltagande och appropriering. 

Vygotskij menar att en person/mentor med kunskap inom ett visst område kan ta sig an en 
lärling som får hjälpa och lära sig av mentorn. Med Vygotskijs begrepp lärlingskap kan man 
förstå att grundlärarna genom sina kunskaper om exempelvis natur och miljö lär eleverna att 
kunna värna om miljön och att de genom deltagande i utomhuspedagogiken med tiden ska 
kunna till exempel göra upp eld på egen hand. Grundlärarnas kompetens gör att det formella 
lärandet som Jensen (2011) nämner sker i denna aktivitet. 
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Vidare är fritidshemmet en arena där elever i olika åldrar och statusgrupper möts och 
samspelar med varandra. Med Vygotskijs begrepp väglett deltagande kan man förstå att 
eleverna genom sina olika kunskaper och erfarenheter på fritidshemmet ges möjlighet att 
kunna lära av varandra. Genom denna möjlighet finns det en chans att det informella lärandet 
som Jensen (2011) nämner, kan ske. 

Genom att delta i olika aktiviteter menar Vygotskij att människan genom en process 
förändras. Med Vygotskijs begrepp appropriering kan man förstå hur eleverna genom 
exempelvis ett ökat ansvar som är en slags process, förbereds att kunna genomföra och 
avsluta de aktiviteter som påbörjats utan att bli påminda. 

Imitation	
Ett annat grundläggande begrepp i Vygotskijs teori är imitation. Han menar att imitation är en 
viktig del i det sociala lärandet. Med Vygotskijs definition av begreppet imitation kan man 
förstå hur eleverna genom de åldersblandade aktiviteterna som veckans lek som grundlärarna 
och en av rektorerna nämner exempelvis lär sig leken genom att härma de elever som redan 
kan den.  
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Sammanfattande	slutsatser	och	diskussion		
Syftet med studien har varit att ur olika perspektiv synliggöra uppfattningar om vilket lärande 
som sker på fritidshemmet och på vilka sätt. I detta kapitel diskuteras resultat och slutsatser 
som kan dras av studien. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt. Teoretisk utgångspunkt är 
fritidspedagogikens åtta kunskapsområden (Skolverket, 2014), samt det sociokulturella 
perspektivet (Vygotskij, 1997).  

Uppfattningar	som	framkommit	om	lärande	i	fritidshem		
Resultatet har som framgått visat att såväl grundlärare och rektorer, som elever och 
vårdnadshavare lyfter fram att det på fritidshemmet sker ett lärande socialt, språkligt, 
kulturellt samt att eleverna får lära sig vikten av fysisk rörelse och inflytande. 

Grundlärarna, eleverna och rektorerna lyfter även fram att det på fritidshemmet sker ett 
matematiskt lärande och lärande i rekreation. 

Vidare lyfter grundlärarna, vårdnadshavarna och rektorerna upp att det också sker ett 
naturvetenskapligt lärande. 

Resultatet har även visat att grundlärarna och rektorerna lyfter fram att det på fritidshemmet 
också sker ett individuellt lärande. 

Utifrån resultatet kan man se att elever och vårdnadshavare har svårare att precisera 
fritidshemmets lärande. 

Hur	lärandet	går	till	på	fritids		
Å ena sidan är grundlärares och rektorers uppfattningar om lärares arbetssätt att de använder 
sig av värdegrundsarbete, konflikthantering, elevinflytande, språkutveckling, 
utomhuspedagogik, lek och rörelse, skapande verksamhet, samt ett individuellt, 
miljömedvetet och rekreations arbete. 

Grundlärarna lyfter även fram att man arbetar med åldersblandade aktiviteter. 

Å andra sidan är elevernas uppfattningar om sina aktiviteter på fritids att de brukar ägna sig åt 
att leka, bygga relationer, skapa, spela spel, konstruktionsbygge, problemlösning samt 
konflikthantering. 

Vårdnadshavarna å sin sida uppfattar att grundlärarna arbetar med konflikthantering, fysisk 
rörelse, språkutveckling, kultur, elevinflytande och miljömedvetenhet.  

Grundlärares	perspektiv	på	elevernas	lärande	och	
fritidshemsverksamheten	
Intervjuerna visar att grundlärarnas uppfattning är att det sker ett socialt, individuellt, 
språkligt, kulturellt, matematiskt och naturvetenskapligt lärande samt att eleverna får lära sig 
vikten av inflytande, rekreation och fysisk rörelse. För att uppnå detta lärande hos eleverna 
arbetar grundlärarna med värdegrundsarbete, konflikthantering, elevinflytande, 
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språkutveckling, utomhuspedagogik, lek och rörelse, skapande verksamhet, åldersblandade 
aktiviteter, samt ett individuellt, miljömedvetet och rekreations arbete. 

En slutsats är att olika former av lärande sker på fritidshemmet och att grundlärarna använder 
flera olika arbetssätt för att utveckla elevernas lärande. En annan slutsats är att studiens 
grundlärare ser sitt arbete och fritidspedagogiken som viktiga för elevernas lärande, vilket 
även Skolverket (2014) poängterar när det gäller vikten av det informella lärandet på 
fritidshemmet vid sidan av det formella lärandet i den obligatoriska skolan. 

Elevernas	perspektiv	på	sina	aktiviteter	på	fritidshemmet	och	vad	de	
lär	sig	
Resultatet av elevintervjuerna visar att eleverna själva berättar om ett socialt, matematiskt, 
språkligt, kulturellt lärande samt att de får lära sig vikten av fysisk rörelse och rekreation. 
Eleverna berättar att de brukar ägna sig åt att leka, bygga relationer, skapa, spela spel, 
konstruktionsbygge, problemlösning, samt konflikthantering. 

Slutsatsen är att eleverna själva har en viss uppfattning om att det sker ett lärande på 
fritidshemmet, men att det lärande som sker i verksamheten är svårt för dem att precisera.  

Vårdnadshavarnas	perspektiv	på	vad	deras	barn	lär	sig	på	
fritidshemmet	
Intervjuerna med vårdnadshavarna visar att de uppfattar att deras barn på fritidshemmet lär sig 
social interaktion, kommunikation, använda olika kulturella uttrycksformer, 
miljömedvetenhet, vikten av fysisk rörelse och inflytande. 

Slutsatsen är att vårdnadshavarna liksom eleverna har en viss uppfattning om att det sker ett 
lärande på fritidshemmet, men att det lärande som sker i verksamheten är svårt för dem att 
precisera.  

Rektorernas	perspektiv	på	elevernas	lärande	och	grundlärarnas	
arbete	på	fritidshemmet	
I intervjuerna med rektorerna framkommer det att de anser att det sker ett socialt, individuellt, 
språkligt, naturvetenskapligt, kulturellt och matematiskt lärande, samt att eleverna får lära sig 
vikten av fysisk rörelse och att de får erfarenhet av rekreation och inflytande. Rektorerna 
lyfter fram grundlärarnas arbete med värdegrunden, konflikthantering, språkutveckling, 
utomhuspedagogik, kultur, elevinflytande, lek och rörelse, individuellt samt miljömedvetet 
arbete. 

En slutsats som jag dragit av detta är att rektorerna har en ganska bra uppfattning om vad som 
händer i fritidshemmet och lärandet som sker där. Detta är särskilt intressant eftersom min 
uppfattning innan studien var att de inte hade så stor inblick i verksamheten. 

Fritidspedagogiken	och	det	informella	lärandets	betydelse		
Det framkommer i resultatet att det informella lärandet är minst lika viktigt som det 
traditionella lärandet som sker i den obligatoriska skoldelen precis som Skolverket (2014) 
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poängterar. Jag ställer mig dock frågande till varför detta lärande ändå hamnar i skuggan av 
grundskolan?  Kan det vara för att grundlärarna själva inte lyfter fram fritidspedagogiken och 
det informella lärandets betydelse tillräckligt mycket för omgivningen? Jag tror att det kan 
vara så att eftersom fritidspedagogiken bland annat syftar till att eleverna ska utveckla sociala 
och relationsinriktande kunskaper som är kopplade till den situation eleverna befinner sig i för 
stunden, gör att det informella lärandet kan vara svårt att synliggöra och hamnar då som 
Skolinspektionen (rapport 2010:3) poängterar i skuggan. Det kan också vara så att 
grundlärarna är duktiga på att reflektera över den så kallade tysta kunskapen, men att de inte 
synliggör den lika ofta som de reflekterar. Dock anser jag att i och med att 
fritidspedagogikens lärande har skrivits in i ett eget avsnitt i läroplanen (Skolverket 2011a, 
avsnitt 4) så visar det att detta lärande behövs och att det förhoppningsvis är på väg ut ur 
skuggan.  

Synliggörandet	av	fritidshemmets	lärande	för	elever	och	
vårdnadshavare	
Både eleverna och vårdnadshavarna i studien har svårt att precisera det lärande som sker på 
fritidshemmet. Jag ställer mig därför frågan hur man på ett tydligt och enkelt sätt skulle kunna 
synliggöra fritidshemmets lärande för dem? Hur kan man få dem att förstå att trots att det 
handlar om elevernas fria tid så sker det ett viktigt lärande som de har användning för? Att 
visa och få eleverna och vårdnadshavarna att förstå att det är lika viktigt att lära sig leka och 
fantisera som att lära sig räkna. Det är trots allt viktigt att lära sig saker från olika 
lärandesfärer precis som Jensen (2011) påpekar. En fundering som väcks är, vad är det som 
gör det så svårt att precisera fritidshemmets lärande för både eleverna och vårdnadshavarna? 
Är det den diffusa uppfattning som finns om verksamheten som gör att lärandet är svårt att 
precisera och inte anses vara lika tydligt som i skolan?  

Fritidspedagogikens	kunskapsområden	på	den	fria	tiden	och	begrepp	
i	den	obligatoriska	skolans	ämnesundervisning	
Fritidspedagogikens kunskapsområden använder sig tyvärr av liknande begrepp som finns 
inom skolan som till exempel språk och kommunikation, rörelse och hälsa, natur, teknik och 
miljö. Jag tror att detta i kombination med att det handlar om elevernas fria tid gör att lärandet 
uppfattas diffust och samtidigt är det då kanske inte konstigt att det blir otydligt för 
omgivningen, samt att det finns en risk att fritidshemsverksamheten börjar likna skolan. Det 
är inte meningen att det ska vara ämnesundervisning i fritidshemmet så som det är i skolan. 
Detta eftersom lärande som sker på fritids får inte bli för styrt för då finns det risk att det 
lärande som sker i stunden på elevernas egna initiativ går förlorat (Skolverket, 2014). Det 
måste finnas en balans mellan det informella och det formella lärandet på fritids precis som 
Lärarförbundet (2005) nämner. 

Fritidsverksamhetens	villkor	i	skolan	–	en	fråga	om	värdering	och	
prioritering		
Vidare visar studien som tidigare nämnt att fritidsverksamheten med dess mer praktiska och 
informella lärande behövs, men att fritidshemmet även har inslag av formella 
lärandesituationer som exempelvis samlingen, veckans lek, utomhuspedagogiken och att 
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dessa styrda lärandesituationer också är viktiga. I och med att fritids har en läroplan och lyder 
under skollagen, samt att pedagogerna kallas för grundlärare och idag tar en lärarexamen, 
visar att verksamheten precis som skolan behövs för att bevara och föra samhället vidare, 
liksom Illeris (2015) nämner. Detta visar även att både grundlärarnas yrkesidentitet och 
yrkesutövning har förändrats under de senaste decennierna precis som Andersson (2013) tar 
upp i sin avhandling. Kanske borde dock skolan ta efter fritidshemmet mer i den mening att 
det borde finnas mer praktiskt arbete där, detta eftersom en del elever lär sig bättre på det 
sättet och att skolan precis som fritids låter lärande ske i olika miljöer.  

Rektorerna i studien ger uttryck för vilket värdefullt lärande som sker i fritidshemmet. Därför 
ställer jag mig frågande till varför inte fritidshemmets verksamhet värdesätts i högre grad 
inom skolverksamheten? Kanske skulle det vara så att fritidshemmen har en egen rektor som 
inte är kopplad till skolan och som kan lägga ner tid och engagemang på verksamheten och 
verkligen hjälpa grundlärarna i deras arbete att lyfta fram fritidspedagogikens betydelse.  

Vidare ska fritidshemmet enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande mot att 
bli bland annat sociala medlemmar i fritidshemsgruppen och i samhället (Skollagen 14 Kap. 
2§). Det som är intressant är att samtliga informanter anser att det är just det sociala lärandet 
som är dominerande tillsammans med kunskapsområdet Språk - kommunikation. Detta tycker 
jag visar på att i dagens samhälle så är sociala relationer centralt för människorna, det är 
viktigt för vår hälsa, för att vi ska må bra och för att vi ska överleva. I dessa sociala relationer 
så är kommunikationen viktig och en av grundstenarna till lärande precis som Vygotskij 
(1997) poängterar. Dock så tror jag att vi måste ställa oss frågan till vad som händer med de 
elever som inte klarar av socialt samspel och deras lärande? Dahl (2014) tar i sin avhandling 
bland annat upp att relationer handlar om både inkludering och exkludering. De elever som 
inte klarar av det sociala och att kommunicera med andra kan som sagt hamna i socialt 
utanförskap och stå utanför viktiga delar av samhället, samt bli utestängda från utbildningar. 
Vidare kan detta leda till att de får sämre förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla 
potential. På lång sikt löper de större risk att drabbas av läs- och skrivsvårigheter, sämre 
självkänsla, svårigheter att klara av skolarbeten och få vänner. Detta leder i sin tur till ökade 
kostnader för samhället i form av till exempel specialundervisning.  

Jag finner det intressant att kunskapsområdet Individens identitet var ett av de områden som 
berördes minst bland informanterna. Detta tror jag beror på att det är så mycket fokus på just 
det sociala så det individuella hamnar lite i skymundan. Det individuella lärandet finns där 
men det är inte lika påtagligt som det sociala. Jag tycker även det är intressant att 
informanterna inte berörde kunskapsområdet Genus. Vad kan det bero på? Kan det vara så att 
eftersom arbetet med elevernas identitet inte lyfts fram på samma sätt som de övriga 
kunskapsområdena så hamnar även arbetet med genus lite i bakgrunden? Eller kan det vara så 
att informanterna omedvetet tycker att alla elever behandlas lika oavsett kön?  

Att kunskapsområdet Natur, miljö och teknik var det område som informanterna kom in på 
mest ser jag inte heller som något konstigt eftersom utomhuspedagogiken är en stor del av 
fritidshemsverksamheten. Jag finner det heller inte förvånande att de centrala begreppen i 
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Vygotskijs teori återkommer i informanternas svar, detta eftersom jag anser de vara en del av 
fritidshemsverksamheten. 

Till sist kan sägas att grundlärare och rektorer i stort sett har samma uppfattning om vilket 
lärande som sker på fritidshemmet och att de benämner det på liknande sätt vilket kan bero på 
att de har ett gemensamt språk för detta eftersom de har styrdokumenten för skolan som grund 
för sitt pedagogiska arbete. När det kommer till eleverna så har de sina förväntningar på vad 
fritids ska ge dem under den tid som de är där. Oftast förknippar eleverna fritidshemmet med 
fritid, att det är som studien visar en verksamhet med någon form av frivillighet då det gäller 
val av aktiviteter. Att de får bestämma över den tid som de är på fritids och att de inte behöver 
bli bedömda som i skolan (Rholin, 2012). Vidare har vårdnadshavarna sina förväntningar på 
verksamheten. Av erfarenhet vet jag att det oftast brukar handla om att det ska vara en trygg 
plats, och att eleverna ska trivas och må bra under den tid som de är på fritidshemmet. 

Studiens	relevans	
Jag anser att syftet med denna studie är uppnått och hoppas att den har bidragit till att öka 
förståelsen över det lärande som sker på fritidshemmet. Jag tror att resultatet kan intressera 
många: Grundlärare, lärare, vårdnadshavare, rektorer, ja, alla som vill ha en inblick i 
fritidsverksamheten. Avslutningsvis har denna undersökning personligen gett mig ny kunskap 
kring uppfattningar om lärande på fritidshem. I min yrkesroll som grundlärare mot fritidshem 
arbetar jag aktivt med att lyfta fram fritidshemmets informella och formella lärande därför 
kommer jag att bära med mig resultatet från denna studie i detta arbete. Jag kommer även att 
använda mig av resultatet för att hjälpa andra verksamma grundlärare att lyfta fram 
fritidspedagogikens betydelse.  

Vidare	forskning	 
En tanke som väckts under studiens gång och som jag tycker skulle vara intressant att forska 
vidare om är hur andra lärarkategorier uppfattar det lärande som sker på fritidshemmet. Detta 
eftersom vi grundlärare ska ha ett nära samarbete med övriga lärare i vårt arbete med 
samverkan. Därför anser jag att det skulle vara av vikt att bland annat få ta del av hur de 
tänker kring fritidspedagogiken och hur de tycker att den kan komplettera den utbildning som 
eleverna får i den obligatoriska skolformen. 
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Bilaga	1	
 

Hej! 

Mitt namn är Sandra Jonsson och jag skriver detta läsår en Magisteruppsats i pedagogisk 
yrkesverksamhet vid Umeå universitet. Min uppsats handlar om fritidshemmets lärande där 
syftet med studien är att visa vilket lärande som äger rum på fritidshemmet utifrån de olika 
uppfattningar som finns om verksamheten (grundlärare, elevers, vårdnadshavares och 
rektorers). Jag skulle därför vilja intervjua ditt/ert barn för att få veta vad de tycker om 
fritidshemmet och vad de lär sig där. Intervjuerna kommer att ske på ditt/ert barns fritidshem 
och jag kommer att följa konfidentialitetskravet som innebär att det inte kommer att nämnas 
några namn på personer eller fritidshem i det resultat som framkommer eller i något annat 
sammanhang. Intervjuerna kommer att spelas in och om barnet känner att det inte längre vill 
vara med så kan det när som helst avbryta intervjun. Det inspelade materialet kommer endast 
användas av mig och till denna undersökning och kommer efter sammanställning samt analys 
att raderas. Var snäll och fyll i talongen nedan om ditt/ert barn får blir intervjuat eller inte och 
lämna det sedan så fort som möjligt till personalen på ert fritidshem.  Jag skulle även vilja 
veta vad ni som vårdnadshavare tycker att ert/era barn lär sig på fritidshemmet och skulle 
därför vilja intervjua även er. Fyll därför även i om ni kan tänka er att delat i studien eller inte. 
Jag har planerat att genomföra intervjuerna under v.46-49. Vid frågor är ni välkomna att 
kontakta mig via telefon eller mail.                                                                                                                          

Med vänliga hälsningar 

Sandra Jonsson sajn@xxxxxxxxxxx.xx                                                 07x-xxx xx xx 

 

Namn på barnet________________________________________får medverka/inte medverka 
i studien. 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________vill medverka/inte medverka i 
studien. 
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Hej! 

Mitt namn är Sandra Jonsson och jag skriver detta läsår en Magisteruppsats i pedagogisk 
yrkesverksamhet vid Umeå universitet. Min uppsats handlar om fritidshemmets lärande där 
syftet med studien är att visa vilket lärande som äger rum på fritidshemmet utifrån de olika 
uppfattningar som finns om verksamheten (grundlärare, elevers, vårdnadshavares och 
rektorers). Jag skulle därför vilja intervjua dig för att få veta vad du tycker om 
fritidshemsverksamheten och det lärande som sker där. Jag kommer att följa 
konfidentialitetskravet som innebär att det inte kommer inte att nämnas några namn på 
personer eller fritidshem i det resultat som framkommer eller i något annat sammanhang. 
Intervjuerna kommer att spelas in och om du känner att du inte längre vill delta så kan du när 
som helst avbryta intervjun. Det inspelade materialet kommer endast användas av mig och till 
denna undersökning och kommer efter sammanställning samt analys att raderas. Jag har 
planerat att genomföra intervjuerna under v.46-49 och vore därför tacksam för snabbt svar om 
du kan delta eller inte i studien. Vid frågor är du välkomna att kontakta mig via telefon eller 
mail.    

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Jonsson sajn@xxxxxxxxxxx.xx                                                 07x-xxx xx xx 
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Intervjuguide för elever 

Flicka                      Pojke 

Ålder   

Relationer-konflikthantering     

Berätta hur ni tycker det är att vara på fritids?  

    -Vad är det som är bra/mindre bra med att vara på fritids? 

Berätta hur man gör för att få kompisar när man är på fritids? 

Om ni börjar bråka med någon kompis när ni är på fritids vad gör ni då? 

Relationer-konflikthantering/Rörelse & hälsa/Natur, miljö & teknik/Kultur 

När ni är inne på fritids vad brukar ni göra då?  

    - Varför brukar ni göra det? Ge exempel. 

 När ni är ute på fritids vad brukar ni göra då? 

     - Varför brukar ni göra det? Ge exempel. 

Genus 

Finns det någon lek på fritidshemmet som bara flickor brukar leka? 

   - Berätta vad det är för sorts lek? Ge exempel. 

    - Berätta varför ni tror att det är så? 

Finns det några saker på fritidshemmet som bara flickor brukar leka med? 

    - Berätta vad det är för sorts saker. Ge exempel. 

    - Berätta varför ni tror att det är så? 

 Finns det någon lek på fritidshemmet som bara pojkar brukar leka?  

   - Berätta vad det är för sorts lek? Ge exempel. 

    - Berätta varför ni tror att det är så? 

 Finns det några saker på fritidshemmet som bara pojkar brukar leka med? 

    - Berätta vad det är för sorts saker. Ge exempel. 

    - Berätta varför ni tror att det är så? 



	

	

Elevens inflytande & ansvar 

 Berätta hur man gör om man vill vara med och bestämma på fritids?  

     - Får ni vara med och bestämma? 

Övrigt 

 Tycker ni att det är någon skillnad mellan skolan och fritids? 

     -Berätta vad det är för skillnad. 

Finns det någon skillnad mellan lärarna på fritids och lärarna i skolan? 

     -Vad är det för skillnader? 

 Berätta vad ni tror att ni lär er när ni är på fritids? Vem är det som lär er de sakerna? 
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Intervjuguide för grundlärare/rektor/vårdnadshavare 

Kvinna            Man  

Ålder                

Hur många verksamma år har du? 

Hur många år har du haft ditt/dina barn i fritidsverksamheten? 

Relationer-konflikthantering 

På vilket sätt arbetar ni med relationsskapande i fritidshemmet?  
- Berätta hur du upplever att personalen arbetar med relationsskapande i 

fritidshemmet? 
På vilket sätt hanterar ni de konflikter som kan uppstå mellan eleverna?  
- Berätta hur du upplever att personalen hanterar de konflikter som kan uppstå 

mellan eleverna?  
 

Genus 

Tänker ni genusmedvetet när ni planerar arbetet på fritidshemmet och i så fall på 
vilket sätt/varför inte? 
- Tror du att personalen arbetar genusmedvetet med eleverna och i så fall på vilket 

sätt, ge exempel? 
 

Rörelse och hälsa 

Vilka möjligheter finns det för eleverna att ägna sig åt rörelse och hälsa på 
fritidshemmet?  
- Hur mycket tid tror du eleverna ägnar sig åt rörelse och hälsa på fritidshemmet? 
Vilka möjligheter ser du att det finns till att göra det? 
 
 Varför och i vilka olika sammanhang brukar ni använda er av fri/styrd verksamhet?  
- Berätta hur mycket fri lek och styrd verksamhet du tror att det är på fritids? 
- Varför tror du att personalen använder sig av både fria och styrda aktiviteter? 

 

Natur, miljö & teknik  

Berätta om ni arbetar miljömedvetet på erat fritidshem och i så fall på vilket sätt/varför 
inte? 
På vilket sätt tar ni tillvara på inne/ute miljön i elevernas lärande? 
- Tycker du att personalen arbetar miljömedvetet med eleverna och i så fall på vilket 

sätt? 



	

	

- På vilket sätt tror du att personalen tar tillvara på inne/ute miljön i elevernas 
lärande? 

	

Språk & kommunikation 

 På vilket sätt arbetar ni med elevernas språkutveckling?  
- Hur upplever du att personalen arbetar med elevernas språkutveckling? 

 
Kultur 

 Hur använder ni er av de olika kulturella uttrycksformerna bild, form, musik, dans, 
rörelse samt drama i verksamheten?  

- Hur upplever du att personalen använder sig av de olika uttrycksformerna bild, 
form, musik, dans, rörelse samt drama i fritidshemmet? 
 

 Individens identitet 

 På vilket sätt arbetar ni med att stärka elevernas identitet?  
- Tycker du att personalen arbetar med att stärka elevernas identitet? I så fall på 

vilket sätt/varför inte? 
 

Elevens inflytande & ansvar 

 Ges eleverna möjlighet till att vara med och bestämma över fritidshemsverksamheten och 
dess innehåll? I så fall på vilket sätt?  

- Tycker du att ditt/dina barn får vara med och bestämma på fritidshemmet? I så fall 
vad och hur? 
 
 Vilket lärande tycker du sker på fritidshemmet? 

 

 

 

 

 

 

 

 


