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1 Inledning 

Under dessa år på Jönköpings Universitet har vi fått mer lärdom och insikt om fritidshemmets 

pedagogik och hur fritidshemmets verksamhet kan bidra till elevers allsidiga lärande. Under vår 

studieperiod och våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi fått möjlighet att få insyn i hur 

undervisningen i fritidshemmet kan se ut. Det som vi har märkt är att fritidshemsverksamheten 

har potential att genomföra undervisning och lärande som är situationsstyrt, upplevelsebaserat 

och grupporienterat (Skolverket, 2011a). Av dessa undervisningsformer ges elever möjlighet till 

kunskapsinhämtning på olika sätt genom formellt- och informellt lärande. 

Vi är medvetna om att det är fritidslärare som planerar och genomför undervisningen i 

fritidshemmet. Det blir således vuxnas syn på lärandet hos elever som avgör om de har tagit till 

sig kunskap eller inte, något som vi anser blir problematiskt i en verksamhet som ska stimulera 

elevers lärande och utveckling, samt erbjuda elever en meningsfull fritid. Därav har vi valt att 

undersöka detta område och utgå från elevers perspektiv, där elever själva får berätta vad de 

anser att det lär sig i fritidshemmets verksamhet oavsett sammanhang. För att fritidslärare ska 

kunna skapa meningsfull och motiverande undervisning som bidrar till deras övergripande 

utveckling i fritidshemsverksamheten, anser vi att elevers åsikter är viktiga. Denna studie riktar 

sitt intresse mot elevers uppfattningar om vad de lär sig i fritidshemmet och vad som är 

meningsfullt lärande enligt dem. 

Denna studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats, där elevers egna perspektiv och 

hur de ser på sitt eget lärande undersöks. Utifrån elevers perspektiv på lärande hoppas vi kunna 

förbättra och utveckla verksamhetens didaktik och pedagogik. En fenomenografisk ansats ligger 

till grund för vår analys. 
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2 Bakgrund 

Denna bakgrund kommer handla om fritidshemmets uppdrag i enlighet med styrdokumenten 

Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011a) samt Skolverkets Allmänna råd med kommentarer fritidshem (Skolverket, 

2014). Vidare kommer kapitlet redogöra för hur lärande i fritidshemmet kan komma till uttryck. 

Det lärande som redogörs för denna studie är samlärande - sociala samspel, med koppling till det 

sociokulturella perspektivet, formellt- och informellt lärande samt meningsfullt lärande. Tidigare 

studier om ämnesområdet kommer också att beröras i nedanstående avsnitt.  

2.1 Begreppslista 

Barn är juridiskt sett personer under 18 års ålder och ej myndiga (Barn, u.å.) Benämningen Barn 

används i denna studie då forskning och litteratur hänvisar till barn. 

Elev beskrivs enligt Nationalencyklopedin (Elev, u.å.) som individer som ges undervisning. 

Fritidshemmets verksamhet och fritidshemsverksamheten benämns som den verksamhet som finns inom 

skolbarnomsorgen (Fritidshem, u.å.) och som bedrivs före, under och efter den obligatoriska 

skoldagen. Det är elever mellan 6–13 år som är inskrivna i denna verksamhet. 

Fritidslärare benämns i denna studie som yrkesverksamma lärare som besitter en lärarexamen i 

fritidshemmets pedagogik; Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och grundlärare i fritidshem. 

2.2 Fritidshemmets uppdrag 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska fritidshemsverksamheten komplettera utbildningen i skolan. 

Fritidshemmet ska ha i avsikt att stimulera elevers utveckling och lärande, allra minst erbjuda dem 

en meningsfull fritid och rekreation. Ett av fritidshemmets viktiga uppdrag menar Skolverket 

(2016a) är att stödja elevers sociala förmåga och utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper 

och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. 

Fritidshemmet följer grundskolans läroplan men har sedan 2016 även tillskrivits en egen del i 

läroplanen där syfte och innehåll för fritidshemmets verksamhet har skrivits fram. Denna fjärde 

del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för fritidshemmets 

undervisning (Skolverket, 2016b). Till läroplanen finns även stödmaterialet Allmänna råd i 

Fritidshem (Skolverket, 2014). Detta stödmaterial är tillägnat verksamma inom fritidshemmet för 

att på bästa möjliga sätt nå måluppfyllelse för eleverna. 
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Fritidshemmet ska komplettera skolan och är idag målstyrd (Pihlgren, 2017; SFS 2010:800). 

Verksamhetens syfte och centrala innehåll beskrivs i läroplanens fjärde kapitel som mål för 

fritidshemmet (Skolverket, 2011a). Detta innebär att yrkesverksamma fritidslärare i verksamheten 

själva bestämmer utformningen av undervisningen där elevers kunskaper, intressen och behov tas 

tillvara på. Fritidshemmets verksamhet följer därmed inga regelstyrda direktiv på hur 

undervisningen skall utformas utan målstyrningen beskriver Pihlgren (2017) är att verksamheten 

genomsyras av arbetsprocesser som skall uppnå ett uppsatt mål som ska visa ett resultat. Dessa 

mål står beskrivet i det fjärde kapitlet samt läroplanens första och andra del (Skolverket, 2011a). 

2.3 Kunskap 

Kunskap är brett och handlar om mer än bara ämneskunskaper. Fritidshemmets verksamhet 

möjliggör för elever att vara en del av en gemenskap, där olika kulturer och sociala möten sker. 

Detta skapar möjligheter till lärande och utveckling, där de olika kunskapsformerna blir en helhet 

(Skolverket, 2011a).  

Aristoteles skapade tre benämningar på kunskap; episteme, techne och fronesis. Dessa tre 

kunskapsformerna verkar alltid tillsammans. Episteme står för det allmänna vetandet som är säker, 

sann och vetenskaplig. Techne är kunnandet i praktisk handling. Därmed är techne kunskap om att 

framställa något av de handlingar vi gör och veta varför vi gör på ett bestämt sätt. Fronesis är 

klokheten, den praktiska klokheten för att förstå världen. Det är viktigt att ha kunskap om vad 

och hur en ska agera i förhållande till människor, för människans bästa (Gustavsson, 2002; 

Sjöman, 2004). 

Nuvarande läroplan utgår från Aristoteles tre benämningar på kunskap. Kunskap är formulerad 

som fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta är den 

kvantitativa karaktären som är förståelsens byggsten. Information, regler och konventioner 

förknippas med fakta. Förståelse är att begripa och skapa förståelse av fakta. Vi tolkar och förstår 

fakta på olika sätt och därmed är förståelsen kvalitativ. Färdighet är den praktiska kunskapen där 

en vet hur något fungerar och kan utföra det i praktiken. Den teoretiska förståelsen omsätts i 

praktiskt handlande. Förtrogenhet är en erfarenhetsbaserad kunskap och utifrån det kan kloka och 

kreativa val göras. Färdighet är kunskap som kännetecknas av en tyst dimension som inte går att 

beskriva, men finns inom oss (Gustavsson, 2002). 
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2.4 Lärandet i fritidshemmets verksamhet 

Fritidshemmets verksamhet har som syfte att utifrån individens behov, erfarenheter och intressen 

erbjuda elever olika lärmiljöer där lärandet sker både formellt och informellt (Skolverket, 2011a, 

2014). Fritidshemsverksamheten bidrar med ett undervisningsinnehåll som är olik skolans och 

främjar elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2011b) “[...] genom lek, rörelse och skapande 

genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska intryck” (Skolverket, 2011a, 

s.24). Detta redogörs vidare i nedanstående underrubriker. 

2.4.1 Formellt- och informellt lärande 

Fritidslärare i verksamheten ska skapa möjligheter till lärande där elever möter ett innehåll som 

främjar och utmanar deras lärande i olika lärandesituationer i fritidshemmet, både formellt och 

informellt (Skolverket, 2011b, 2014). 

Det formella lärandet som Folkestad (2006) presenterar i sin forskning beskrivs som ett lärande 

som är planerat i förväg och genomförs av en lärare. Lärandet blir i dessa formella situationer ett 

medvetet lärande hos både läraren och eleven där det formella lärandet är något som är ämnat att 

lära. Vadeboncoeur (2006) har i sin forskning sammanställt en tabell om formellt lärande. I denna 

forskning framkommer det att ett formellt lärande är planerat i förväg, alltså finns ett givet 

lärande som ska nås. 

I fritidshemmets verksamhet beskriver Ljusberg (2002) att det formella lärandet är ett målinriktat 

lärande som är planerat och som bedrivs av fritidslärare. Vidare argumenterar Ljusberg att den 

fria leken där informellt lärande äger rum oftast är en del av den planerade dagen och sker 

därmed inte spontant, utan endast när tid till fri lek ges till eleverna. Detta innebär att elevernas 

fria lek kan avbrytas på grund av den rådande dagsplaneringen. Johansson (2011) beskriver det 

formella lärandet som förekommer i fritidshemmets verksamhet som fasta strukturer exempelvis 

som att sitta på sin plats och lyssna på läraren när det är samling. 

Skolan kännetecknas som den institution som domineras av ett formellt lärande (Gärdenfors, 

2010; Jensen, 2011) medans fritidshemmet kännetecknas av det informella lärandet (Johansson & 

Ljusberg, 2004). Det informella lärandet som Folkestad (2006) redogör för i sin forskning 

beskrivs som ett omedvetet lärande som inte är planerat i förväg, vidare menar Folkestad på att 

det informella lärandet är utmärkande för att ske i situationer som är vardagliga för individen. Det 

informella lärandet involverar mer än bara det formella syftet i lärandet såsom att styrka sina 

förmågor och utveckla erfarenheter. Det informella lärandet är omedveten och inte reflekterad 

om att det faktiskt är ett lärande som lärts in (Skolverket, 2011b). I Vadeboncoeurs (2006) 
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forskning sammanställs det att informellt lärande är något som sker i vardagliga situationer, 

exempelvis via observation och imitation. 

I fritidshemmets verksamhet kan det informella lärandet beskrivas som det lärande som elever i 

verksamheten inte reflekterar över. Johansson (2011) beskriver att det informella lärandet baseras 

på elevers personliga process där individen själv väljer vad hen vill lära sig genom att utveckla 

personliga erfarenheter. Det informella lärandet beskrivs ske i vardagliga situationer såsom att 

spela datorspel, fotboll eller uppträda. Johansson och Ljusberg (2004) menar på att den 

oreflekterade kunskapen som skapas bidrar till att eleverna utvecklar en förtrogenhetskunskap 

som kan ske i fritidshemmets verksamhet. 

2.4.2 Sociokulturella perspektivet som lärandeteori 

Det sociokulturella perspektivet är en lärandeteori som idag är mest omtalad i skolan och 

fritidshemmets verksamhet. I och med den kulturella mångfald som existerar förekommer således 

möten mellan olika individer med skilda kulturella och sociala rötter där lärandet sker. I 

fritidshemmets verksamhet förekommer dagligen spontana och sociala situationer i olika miljöer 

och mellan olika individer (Johansson, 2011). Vidare är bland annat verksamhetens uppdrag att 

främja elevers sociala förmåga genom att samverka med andra individer, även ge elever möjlighet 

till att lära sig av varandra (Skolverket, 2011a, 2014).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet ser Vygotskij skolan och fritidshemmet som den främsta 

sociala arenan för tankeverksamhet. I denna arena interagerar lärare och elever på ett sätt där 

lärare använder didaktik för att elever gradvis ska utvecklas och gå från att vara lärarledda till 

självständiga i sitt arbete (Kroksmark, 2011). Johansson (2011) och Säljö (2014) instämmer i 

Vygotskij teori om att lärande konstrueras i socialt samspel, lek och samlärande, vidare menar de 

på att dessa sociala möten tas vidare med in i framtida situationer. 

Det sociokulturella perspektivet har som grund att lära sig i ett samlärande med andra för att 

utveckla vidare kunskap och lärande. En individ utvecklas enligt Vygotskij genom en proximal 

utvecklingszon där individen utvidgar, kommer längre fram och möter nya områden i sitt lärande 

med hjälp av en annan individs redan utvecklade och erfarna kunskaper. Individers olika 

tankesätt och problemlösning möjliggör för att utvecklas med nya tankesätt som för dem vidare i 

sin utveckling och lärande (Säljö, 2014; Williams, 2006).  
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2.4.2.1 Lek som lärandeform 

I första delen i grundskolans läroplan står det bland annat och lek är väsentliga delar i elevers 

aktiva lärande och har stor betydelse för att tillägna sig ny kunskap (Skolverket, 2011a). Det är av 

vikt att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande samt ger stort utrymme för lek och 

skapande (Skolverket, 2014). 

I Barnkonventionen artikel 31 är lek en rättighet för barn världen över. “Konventionsstaterna 

erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreations anpassad till barnets ålder samt rätt 

att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (UNICEF Sverige, 2009). I skolinspektionens 

rapport Kvalitet i fritidshem (2010) står det att lek är grundläggande i fritidshemsverksamheten. 

Rousseau såg barn som individer med en inre motivation till lek, därav är leken den bästa och 

mest genuina vägen för barns kunskapsinhämtning. Lek görs för glädjes skull, men har också en 

pedagogisk inverkan på barn (Kroksmark, 2011). Även Williams (2006) redogör lek som en viktig 

och naturlig del i barns kultur, där kunskap bildas genom att utveckla fantasi, omvandla 

situationer som på så vis stödjer dem att skapa mening i tillvaron. I lek ges barn möjlighet att i 

olika situationer ta på sig en ledarroll. Dessa leksituationer skapar en miljö där barn lär av 

varandra, då leken ofta sker i ett kollektiv. 

I skriften När intresse blir kunskap skildras lek som grunden i fritidspedagogiken och genom att 

förhålla sig till dess innehåll kan lärare bidra till lärande. Lek ger elever möjlighet att bearbeta sina 

erfarenheter och pröva olika tillvägagångssätt i sitt sätt att handla och lösa problem. Det är viktigt 

att hitta en balans mellan elevers fria val och verksamhet som styrs av lärarna för att undvika 

maktkamp mellan elever om vem som bestämmer, men också för att som fritidslärare anordna en 

verksamhet där elever får gemensamma erfarenheter för att kunna mötas (Parling, 2005). 

I elevers strävan efter att hitta olika gemenskaper, där ömsesidigt engagemang och gemenskaper 

finns börjar elevers identitetsskapande att ta form. Dahl (2017) och Johansson (2011) beskriver 

att det är i leken som elever ges möjlighet till att påbörja sin identitetsutveckling, genom att få 

pröva olika sociala roller, som de sedan tar med sig i andra sociala sammanhang. Parling (2005) 

menar på att lekens innehåll och kvalité är av stor betydelse för att kunna lära sig och möjliggöra 

identitetsutveckling.  

I lek tränar elever inte enbart på sin sociala förmåga, utan lär sig också att vara flexibla, förhandla 

och lösa problem. Parling (2005) tar upp egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och 

social kompetens som viktiga egenskaper hos dagens samhällsmedborgare. Lek i fritidshemmet 
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kännetecknas av att elever själva väljer vad de vill leka och vilka individer de vill leka med. Detta 

leder till att lärandet inom lek sker spontant i en verksamhet som präglas av sociala miljöer och 

informellt lärande (Johansson, 2011). 

2.4.2.2 Samlärande - sociala samspelet 

I grundskolans läroplan beskrivs värdegrunden som ett grundläggande förhållningssätt som alla i 

skolan ska arbeta med. Skola och fritidshem ska arbeta med att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor. Vidare är skolans mål att varje elev kan leva 

sig in i och skapa förståelse för andra människors situationer och utveckla en strävan att agera 

respektfullt mot sina medmänniskor. Tillsammans ska lärare och elever utveckla regler för hur 

arbetet och samvaron i gruppen ska fungera på bästa möjliga sätt (Skolverket, 2011a). 

Samlärande handlar om mer än bara samverkan och samarbete. Det innefattar det lärande som 

sker mellan individer, kollektiv samt inom och mellan miljöer, diskurser och kulturell mångfald. 

Samlärande innefattar således kunskap som skapas genom socialt samspel med andra människor i 

sin omgivning, det kan ses som spontant och oreflekterat lärande och som endast är styrt av 

människors eget agerande. Samlärande sker inte enbart inom vänskapskretsar utan även i olika 

konflikter, då viktigt lärande sker i form av argumentation. Med andra ord innebär det att 

samlärande mellan människor sker, oavsett vilka de möter och i vilka miljöer dessa möten sker i 

(Williams, 2006). 

Barn söker sig till andra barn för att leka och ha roligt tillsammans. I många olika situationer lär 

sig barn spontant av varandra och det skapas en gemenskap (Johansson, 2011). Det har visat sig 

att barn som leker tillsammans och som skapar olika gemenskaper bemöter nya barn i leken med 

tolerans och omtanke. Det innebär att de barn som började med att leka och känner till lekens 

bakgrund och dess krav, hjälper de nya deltagarna med hur de ska bete sig och lösa olika 

uppgifter (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Barn har lätt för att lära sig av 

varandra, enligt Williams (2006) har de ett gemensamt språk sinsemellan som de lätt kan förstå. 

Vidare beskrivs det att barns samtal är ett kollektivt utbyte av tankar och idéer med jämlikar, där 

barns sätt att samtala med varandra också kan ses som direkt och fritt, utan några omskrivningar 

eller begränsningar. 

Parling (2005) skriver att det är i det sociala samspelet där elever ges möjlighet att diskutera sina 

olika åsikter i olika frågor, pröva på att ta andras perspektiv och utveckla nya synsätt gentemot 

sina egna ställningstaganden. Här blir fördelarna att elever ökar kommunikativ förmåga och 

framförallt förmåga att se från en annans utgångspunkt, detta leder i sin tur till nya kunskaper. I 



 

 

12 

och med att vi människor delar vår verklighet med andra skapas förståelse, mening och innebörd 

för andra människor. På det viset kan samlärande betraktas som en mänsklig kvalitet och ett 

förhållningssätt till kunskap och andra människor (Williams et al., 2000). Detta är något som är 

viktigt i skolans och fritidshemmets verksamhet som vilar på demokratisk grund. Ljusberg (2002) 

och Parling (2005) betonar även att elevers samverkan med kamrater är en viktig utgångspunkt 

för att nå mål som är uppsatta i läroplanen och andra måldokument. Fritidshemmets verksamhet 

ska närma sig elevers perspektiv och arbeta med undervisningsinnehåll som intresserar elever, för 

att på bästa sätt ge dem förutsättningar att kommunicera med varandra. 

2.4.3 Estetiska lärprocesser 

Fritidshemmets undervisning ska bygga på skapande och kreativitet där ämnen såsom bild, 

drama, musik, kommunikation, utomhuspedagogik och social interaktion är centrala. Dessa 

praktiskt estetiska ämnen integreras i fritidshemmets undervisning och samverkar med varandra 

(Rohlin, 2013). Läroplanen uppger att det är skolans ansvar att elever tar del och lär sig av många 

olika uttrycksformer som bild, drama, dans, musik och språk.  I det fjärde kapitlet för 

fritidshemmets verksamhet står det att undervisningen ska bestå av skapande och kreativitet som 

främjar elevers fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra. Elever har rätt till lek, rörelse 

och skapande genom estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt (Skolverket, 2011a). 

Bamford (2006) samt Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) redogör för att lärarnas kunskap om 

estetiska lärprocesser är av betydelse för att verksamheten ska kunna ge eleverna möjlighet till 

estetiska lärprocesser där alla de fyra olika kunskapsformerna enligt läroplanen tar form. Ett 

exempel av Boberg och Högberg (2014) är att musikläraren i en klass spelar upp en låt som är 

bekant hos eleverna, där får de fakta och förståelse om hur de skriver och skapar en låttext. Vidare 

får de en genomgång om olika tekniker för att själva kunna börja skriva och utveckla färdighet i 

skapandet av låttexter. Genom att eleverna gavs möjlighet att utveckla sitt skrift- och talspråk 

utvecklar eleverna en förtrogenhet hos sig själva, där eleverna har vågat att använda sig av sin 

kreativitet.  

Ovanstående exempel om lärande genom estetiska lärprocesser visar på att kunskap hos 

människor inte bara handlar om episteme och allmänna fakta, det innefattar även erfarenheter, 

känslor och upplevelser som behöver bearbetas med hjälp av estetiska uttrycksformer. För att 

skapa en lärandemiljö behöver fritidslärare vara medvetna om hur de ska förhålla sig till estetiska 

lärprocesser inom sin didaktik och fritidshemspedgogik (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). 
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2.4.4 Entreprenöriella lärandet 

I fritidshemmets verksamhet har fritidslärare som mål att utveckla varje elevs kreativa handlande 

för att lösa problem och omsätta idéer till handling (Skolverket, 2014). I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska verksamheterna ge elever förutsättningar att 

utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Fritidshemmet ska stimulera elevers 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva nya idéer och omsätta dessa i 

handling. Elever ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar genom såväl självständigt arbete som 

tillsammans med andra (Skolverket, 2011a). Peterson och Westlund (2007) beskriver det 

entreprenöriella lärandet som en pedagogisk form, där elever tränas på att utveckla attityder, 

förmågor och olika förhållningssätt till dynamiskt tänkande och handlande. Vidare klargörs det 

att skolans arbete med entreprenörskap inte handlar om att utbilda entreprenörer, utan snarare 

för att skolan har ett övergripande mål att förbereda elever för de utmaningar som finns i dagens 

samhälle. 

2.4.5 Meningsfullt lärande 

Läroplanen beskriver att det är lärares uppdrag att elever upplever och skapar meningsfullhet i de 

aktiviteter som genomförs (Skolverket, 2011a, 2014). Meningsfullt lärande i skolans värld innebär 

att det finns ett syfte med den kunskap som lärs in, de elever som ställer sig frågan varför de 

måste lära sig någonting visar sig vara sökandet efter det meningsfulla i ett lärande (Persson, 

1999). 

Nationalencyklopedin definierar begreppet lära som verb och inhämtande av kunskaper, av 

individen själv eller genom andra (Lära, u.å.) samt meningsfull som något som innehar en djup 

innebörd och som har ett rimligt syfte (Meningsfull, u.å).  

Det meningsfulla lärandet är kunskap som är användbart för individen och som kan omsättas i 

nya situationer (Hjort & Furenhed, 2016; Persson, 1999). I denna studie betraktas det 

meningsfulla lärandet som individanpassat och upp till individen själv att avgöra vad som är 

meningsfullt för dem. Däremot kan det argumenteras om elever kan lära sig utan att det behöver 

vara meningsfullt för dem. Denna fråga tas vidare i studiens resultatdiskussion. 
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2.5 Tidigare studier om ämnesområdet 

Sökresultaten har givit oss både nationell samt internationell forskning om lärande som har 

presenterats i bakgrunden. Sökningen har inte givit många träffar på forskning1 som talar om 

elevers syn på deras lärande i fritidshemmets verksamhet och detta för att forskning inom 

fritidshemmets verksamhet inte varit stor men på senare tid har elevers perspektiv blivit allt mer 

framträdande och viktig i forskning inom fritidshemmets verksamhet (Klerfelt & Haglund, 2011). 

Vår sökning har givit oss ett antal kandidat- och magisteruppsatser som utgått från elevers syn på 

sitt lärande i fritidshemmet, bland annat på hur elever upplever att de lär sig och vad meningsfull 

fritid är. En tidigare studie gjord av Nilsson och Stömme (2014) har utgått från vad elever 

upplever att de lär sig i fritidshemmet. Denna studie har visat på att elever är medvetna om sitt 

lärande och kan berätta fritt om det samt sätta ord på vad de lärt sig i fritidshemmets verksamhet.  

Bardon (2008) menar i sin studie att det finns svårigheter att undersöka vad elever lär sig genom 

att läsa tidigare forskning, då ett lärande som sker genom olika lärprocesser inte går att mäta samt 

är föränderlig. Bardon (2008) har i sin studie kommit fram till att lärandet i fritidshemmet främst 

sker i ett socialt samspel, där elever får ta ansvar, hantera konflikter och inta olika lekroller. 

Vidare i studien beskrivs det att eleverna lär sig kognitiva och motoriska färdigheter i 

fritidshemmets verksamhet. 

Det sociala samspelet framhävs även i Karlssons, Stålanders och Sörbloms (2013) studie som en 

viktig del för elevers lärande i fritidshemmet. Eleverna i studien beskriver att de lär sig olika 

förmågor såsom samarbete, social kompetens och konflikthantering, även fantasifullhet och 

motoriska färdigheter skildras i elevernas utsagor. Sammanfattningsvis skrivs det i studien att 

eleverna också lär sig olika saker genom att härma och upprepa sina kompisar och fritidslärare. 

                                                 
1 Sökbaser: ERIC, Primo, SwePub, Artikelsök 
Sökord: Fritidshem, Lärande, Meningsfullt, Elevers perspektiv 
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2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografin används som forskningsansats, där den centrala delen är att ta reda på och 

beskriva individers olika uppfattningar om ett fenomen och hur individerna erfar fenomenet 

(Marton & Booth, 2002). I denna studie innebär det att ta reda på elevers syn på sitt lärande 

genom att de själva får beskriva om hur de uppfattar och upplever det. Marton och Booth (2002) 

samt Kroksmark (2011) förklarar att inom fenomenografin finns intresset att hitta variation 

snarare än likheter om elevers olika uppfattningar. Fenomen kan betraktas utifrån första- och 

andra ordningens perspektiv. Det innebär att första ordningens perspektiv beskriver fenomenet 

lärande, medan andra ordningens perspektiv har syfte att beskriva elevers erfarenheter om 

lärande (Marton & Booth, 2002). Fenomenografin har intresse av andra ordningens perspektiv. 

Fenomenografin karaktäriseras av frågorna vad, hur, och när, detta förklarar Persson (1999) genom 

att få svar på dessa frågor blir vi upplysta om elevers olika uppfattningar om lärande och i vilka 

sammanhang lärandet sker. På så vis kan vi få ökad förståelse om hur elever erfar sitt lärande. De 

personliga uppfattningarna om ett fenomen beskrivs enligt Marton som kvalitativt olika, vilket 

innebär att fenomen är individuellt uppfattad med individuella tillvägagångssätt att förstå och 

uppfatta ett fenomen. Med andra ord innebär det att vi individer upplever fenomen på liknande 

sätt men uppfattar dem olika. Inom fenomenografin poängteras därmed att skillnader om ett 

fenomen är huvudsyftet (Kroksmark, 2011). 

Med denna studie vill vi få kunskap och ökad förståelse om elevers egna perspektiv på sitt 

lärande, därmed vad de erfar att de lär sig och vad som är betydelsefullt lärande enligt dem. 

Samtalspromenader har därmed valts ut som lämplig intervjumetod i denna studie. 

Fenomenografi ligger även som tillvägagångssätt för studiens analys. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Fritidslärare ska bedriva undervisning i fritidshemmet utifrån syfte och mål kopplat till läroplanen 

(Skolverket, 2011a), därmed blir det vuxna som beslutar om elever tagit till sig kunskaper. Elevers 

syn på sitt lärande är väsentlig för att fritidslärare ska kunna bedriva en undervisning som är 

meningsfull och lärorik. 

Syftet med studien är att undersöka vad eleverna själva uppfattar att de lär sig och vad som är 

meningsfullt lärande för dem.  

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

• Vad uppfattar eleverna att de lär sig i fritidshemmet? 

• Vad uppfattar eleverna som meningsfullt lärande i fritidshemmet? 
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4 Metod 

Denna studie fokuserar på elevers egna uppfattningar och åsikter, därav vårt val av en kvalitativ 

metod med en fenomenografisk ansats. Vår datainsamling har gjorts genom att samtala med 

elever för att ta reda på hur de uppfattar sitt eget lärande. Studien har genomförts i form av 

enskilda samtalspromenader, innefattande semistrukturerade intervjuer. Tio elever som går i 

årskurs tre och är inskrivna i fritidshemsverksamheten har deltagit i studien. Empirin till denna 

studie har inhämtats från tio samtalspromenader med tillhörande ljudfiler. Intervjuerna och 

transkriptionerna av samtalspromenaderna analyseras utifrån en fenomenografisk utgångspunkt 

(Svensson & Ahrne, 2015). 

4.1 Avgränsning och urval 

Ett målstyrt urval ligger till grund för denna studie. Detta tillvägagångssätt anser Bryman (2011) 

är en bra urvalsmetod, i och med att respondenterna väljs ut på ett strategiskt sätt och bidrar till 

att de utvalda är relevanta för studiens forskningsfrågor. Fritidshemmets verksamhet består av en 

stor andel elever som går i årskurs 1–3 (Skolverket, 2014). Vi valde att intervjua elever i årskurs 3, 

då vi vill ha elever som har stor erfarenhet av lärandet som sker i fritidshemmet, vidare anser vi 

att vid den här åldern har majoriteten av individer hunnit utveckla ett tryggt socialt samspel som 

gör det lättare för dem att samtala om sin tid i fritidshemsverksamheten. För att det utvalda 

fritidshemmet ska vara konfidentiellt, har vi valt att ge det ett fiktivt namn: Knappnålen. Vi har 

även bestämt att benämna respondenterna som Elev 1, Elev 2, Elev 3 etcetera. 

4.2 Kvalitativ metod 

Stukát (2011) beskriver kvalitativ ansats som en metod där datan inte faställs eller mäts. Den 

insamlade datan förstås utan några generaliseringar om vad som är rätt och fel för en population. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) räcker det med att resultat av data bekräftas förekomma i en 

population och hur de fungerar i olika situationer. Genom en kvalitativ metod får forskaren även 

en fördjupad insikt om de forskningsfrågor som råder. Fördelen att använda sig av en kvalitativ 

ansats i denna undersökning är att respondenternas tankar och erfarenheter är i centrum, och där 

forskaren är subjektiv och försöker möta och förstå respondenten. 

4.2.1 Samtalspromenader 

I denna studie används samtalspromenader som metod för att skapa delaktighet med eleverna i 

forskningsprocessen, och närma sig elevernas perspektiv för att framföra deras uppfattningar. 

Våra intentioner med samtalspromenader är att få höra elevers personliga berättelser om sin 

vardag i fritidshemmets miljö (Klerfelt, 2016; Klerfelt & Haglund, 2011), därav vårt val att 
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genomföra samtalspromenaderna enskilt. Vårt syfte med enskilda intervjuer är även att tilldela 

eleverna ansvar och ge dem möjlighet till att styra samtalet, samt göra dem motiverade till att leda 

oss runt i verksamheten och berätta om sitt lärande för oss. 

Samtalspromenader är en metod för att göra elevers röster hörda, detta innebär att forskaren 

utgår från elevers perspektiv och ger de en aktiv plats i forskningsprocessen (Klerfelt; 2016; 

Klerfelt & Haglund, 2011). Samtalspromenader har sitt ursprung i Haudrup Christensens 

begrepp walk-and-talk-samtal, som innebär att eleven leder forskaren till olika platser i 

fritidshemmets verksamhet för att samtala om dessa. På så vis ges eleven möjlighet att leda och 

styra samtalets innehåll utifrån forskarens frågor, vidare beskriver Klerfelt och Haglund (2011) att 

utvecklingen av denna metod har ökat elevernas aktiva deltagande i forskningsprocessen, i form 

av att elever själva får ta bilder på de olika platserna. Walk-and-talk-samtal har gett upphov till 

begreppet samtalspromenader. 

Samtalspromenaderna innehåller frågor som ska besvara studiens frågeställningar. Denna 

uppsättning av frågor benämns som semistrukturerade. Semistrukturerade frågor beskrivs enligt 

Bryman (2011) vara ett bestämt frågeschema, men att frågorna inte regelmässigt behöver ställas i 

ordningsföljd, utan kan variera och även innehålla uppföljningsfrågor för att som forskare samla 

mer information. Semistrukturerade intervjuer menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är 

en fördel, då frågorna kan anpassas och variera efter situation. Valet av semistrukturerade 

intervjuer och öppna frågor inom samtalspromenader anser vi är för att ge respondenterna 

utrymme att associera fritt och berätta om sitt eget lärande, något som även Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) anser ger forskaren en bredare bild och fler nyanser än standardiserade frågor. 

Samtalspromenader som tillvägagångssätt ger eleverna möjlighet att berätta om sitt lärande. De 

öppna frågorna bedömer vi ger upphov till naturliga samtal där eleverna förhoppningsvis känner 

sig delaktiga och inte begränsade i sitt berättande om sitt lärande. 

4.2.2 Barnintervjuer 

Eleverna i denna studie är minderåriga och är därmed juridiskt definierade som barn. 

Samtalspromenaderna kommer därmed att utgå ifrån forskning om barnintervjuer. 

Den centrala delen i vår undersökning består av elevers svar som grundar sig i deras erfarenheter, 

perspektiv och åsikter. Det är av stor vikt att ta vara på barns tankar genom vardagliga samtal och 

intervjuer för att de ska ges möjlighet till att utveckla sitt tänkande om företeelser och fenomen 

(Eklund, 2010; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Marton & Booth, 2011), men också för 

att de ska bli delaktiga och kunna påverka fritidshemsverksamheten (Skolverket, 2011a, 2014). 
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Denna åsikt delar även vi, då vi finner att det är viktigt att elever får ta del av fritidshemmets 

verksamhet, samt ges möjlighet till inflytande. Detta för att skapa lärandemiljöer där elever får 

lära sig, kan utvecklas och vill söka ny kunskap. 

Vuxnas antagande om vad barn erfar, hur de tänker och hanterar upplevelser är inte tillräckliga, 

utan barns erfarenheter och perspektiv är nödvändiga i forskning om barns villkor i samhället 

(Källström Cater, 2015). I Barnkonventionens artikel 12 betonas barns rätt att “tänka, tycka och 

uttrycka sina åsikter och tankar samt höras i frågor som rör barnet” (UNICEF Sverige, 2009). I 

samtycke med Barnkonventionen anser vi att det är av stor betydelse att utgå från elevers 

perspektiv i en verksamhet som är en vardag för många barn. 

Att närma sig elevers perspektiv innebär att elever får möjlighet att bidra med sin synpunkt i en 

situation (Arnér & Tellgren, 2006; Giota, 2001; Ljusberg, 2013). Då denna studie utgår ifrån 

elevers uppfattningar om sitt lärande, innebär det att vi får svar som är personliga och som bidrar 

med att elever blir delaktiga i förändring av verksamheten. 

4.3 Forskningsetik 

Studien tar hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna som är information-, samtycke-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. Det innebär att respondenterna i undersökningen har blivit 

informerade om vad studien handlar om, dess syfte och vart det ska publiceras. De som deltar i 

undersökningen har blivit upplysta om att deltagandet är frivilligt och har därmed rätt att avbryta 

deltagandet när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckesblanketter har givits ut till eleverna där 

kravet på information står, även all information om studien har givits ut till berörda 

vårdnadshavare med tillhörande tillståndsblankett. Detta för att eleverna i undersökningen 

juridiskt är barn under 18 år och därmed inte myndiga (Källström Cater, 2015). 

All data från undersökningen är konfidentiell. Svensson och Ahrne (2011) samt Vetenskapsrådet 

(2002) påpekar att det konfidentiella kravet innebär att enskilda individers uppgifter i 

forskningssyfte, ska bevaras och redovisas på ett sätt att enskilda människor inte kan identifieras 

av allmänheten. Det nyttjandekrav som råder i studien betyder att all insamlad data endast är till 

för studien, handledaren och examinatorn. 
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4.5 Förberedelse och genomförande 

Vi började med att kontakta vederbörande skola och fritidshem för att informera om vår 

undersökning, därefter lämnades tillståndsblanketter ut till berörda vårdnadshavare och 

samtyckesblanketter till eleverna (se bilaga 1, bilaga 2). Vi besökte fritidshemmet innan våra 

samtalspromenader skulle äga rum, detta för att träffa eleverna och samla in tillstånds- och 

samtyckesblanketter. Vi såg till att teknik, som surfplatta, kamera och diktafon var uppladdade 

innan vi skulle genomföra samtalspromenader. Vi såg även till att ha med oss intervjufrågorna, 

anteckningsblock samt penna till hands. 

Vi förberedde oss genom att genomföra en mindre pilotstudie med några elever som vi mött 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar, och som är inskrivna i fritidshemsverksamheten. 

Av det ville vi testa våra frågor och se ifall det fanns eventuella problem, detta för att eftersträva 

att undersökningen kommer bli så gynnsam som möjligt och besvara våra frågeställningar. Syftet 

med att göra en pilotstudie var även att vi i förväg skulle kunna skaffa oss mer kunskap och 

erfarenhet om samtalspromenader som metod (Bryman, 2011). Våra intervjufrågor testades och 

gav oss ett resultat som visade på att intervjufrågorna fungerade och besvarade våra 

frågeställningar. Det vi behövde ha i åtanke framöver var att invänta svar från eleverna, utan att 

känna pressen att ställa fler frågor. Vi behövde möta eleverna och förstå att de inte alltid kan 

beskriva sitt lärande, även om de känner att de har lärt sig något (Gärdenfors, 2010). 

Vi beslöt oss för att vara i fritidshemmet vid den tidpunkt då eleverna slutade sin skoldag och 

skulle inträda på fritids. Vi ville ha god tid för att genomföra effektiva samtalspromenader, för att 

undvika risken att samtalen blev påskyndande och ansträngda. Vi presenterade oss för eleverna, 

vilka vi var och vad vi skulle göra. Innan samtalspromenader påbörjades, informerade vi återigen 

eleverna om de etiska forskningsprinciperna utifrån Vetenskapsrådet (2002). De fick på nytt 

skriva under varsin samtyckesblankett innan de deltog. För att minska riskerna att eleverna skulle 

känna sig pressade, ville vi göra dem medvetna om att det inte finns några rätt eller fel svar. 

Därför informerade vi dem ytterligare om vår studie som ett skolarbete, där vi endast vill ta reda 

på vad de själva tycker och tänker om sitt lärande. Detta för att vi anser att elevernas deltagande 

kan bidra till förändring och utveckling av fritidshemmets verksamhet (Arnér & Tellgren, 2006). 

Samtalspromenader genomfördes enskilt med eleverna på olika platser och miljöer i 

fritidshemmet. Samtalen började med att eleverna fick en kamera respektive surfplatta för att ta 

bilder på föremål och miljöer som fanns inom fritidshemmets verksamhet, och som de 

uppfattade som både rolig och lärorik. Vi hade en genomgång om hur de digitala verktygen 

fungerar och hur de skulle användas i samtalspromenaden. Vi följde med eleverna till de platser 
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som de ville visa för oss, vidare fick de ta kort och berätta om platsen för oss. Dessa bilder gav 

sedan upphov till samtal om hur de själva beskriver sitt lärande för att få deras perspektiv på 

meningsfullt lärande (Klerfelt, 2016). Vi anser att det är eleverna som är experter på att besvara 

våra frågor, därför valde vi att tilldela dem makten att tala fritt om sitt lärande och därmed 

minska maktobalansen som uppstår under barnintervjuer (Källström Cater, 2015). 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet styrks genom studiens reliabilitet och validitet. Kihlström 

(2007) skriver att reliabilitet i en kvalitativ studie innebär att studiens resultat ska vara trovärdigt 

och tillförlitligt med ett noggrant presenterat resultat. Vidare skriver Kihlström att validitet 

innebär att studiens genomförande besvarar studiens syfte och frågeställningar. Vi har som syfte 

att beskriva vårt forskningsområde i så detaljerad form till den grad, där inga etiska aspekter 

bryts. Detta är för att andra som läser studien kan relatera till den och därmed enklare få en 

uppfattning om det som sägs i studien är trovärdigt eller inte (Stukát, 2011). 

Genom samtalspromenaderna i studien anser vi att vi har fått relevant underlag för analysering. 

Vi har ställt kontrollfrågor för att öka trovärdigheten i respondenternas svar. Transkriberingarna 

av samtalspromenaderna reducerades så att endast relevant data togs vidare till analys (Klerfelt, 

2016). Vidare diskuterades samtalspromenaderna och transkriberingarna sinsemellan, detta för att 

stärka studiens validitet ytterligare. 

För att stärka studiens validitet utformade vi en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister i 

vårt frågeschema, detta för att kunna revidera frågor inför de intervjuer som ligger till grund för 

vår data (Kihlström, 2007). Vi beslöt oss för att använda ljudinspelning under 

samtalspromenaderna, detta för att inte gå miste om respondenternas uppfattningar. Vi ville 

använda oss av ljudinspelning som tillvägagångssätt för att spara respondenternas utsagor för att 

få möjlighet att lyssna på intervjuerna igen för att minska risken att missa viktig information 

(Patel & Davidsson, 2011). Kihlström (2007) menar på att ljudinspelning stärker reliabiliteten i en 

kvalitativ studie. 

4.6 Bearbetning av data och empiri 

Studiens empiri, intervjuer, fotografier och fältanteckningar har diskuterats och analyserats oss 

emellan. För att enklare kunna bearbeta vår datainsamling har vi lyssnat igenom 

ljudinspelningarna från alla samtalspromenader och transkriberat dessa samtal. Vi har valt att 

fördela transkriberingen av intervjuerna, för att sedan tillsammans diskutera om samtalen och få 

med så mycket relevant information som möjligt. 
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När transkriberingarna blev färdiga skrev vi ut dessa transkriptioner i pappersform för att samla 

alla intervjuer och underlätta vår reducering av data. Klerfelt (2016) beskriver att ljudinspelningar 

kan ge sekvenser som inte är relevanta för den aktuella studien och därmed är en reducering av 

data ett hjälpmedel för den kommande analysen. Detta valde vi även för att underlätta för oss att 

se likheter, skillnader och mönster i vår data. Sortering av data har gjorts för att kunna välja ut det 

som är mest relevant för våra frågeställningar och vår studie. Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskriver att reducering och sortering är en viktig del av en kvalitativ undersökning då det skapar 

ordning och ger relevanta och innehållsrika data. Vi valde att utesluta de delar i samtalen som inte 

besvarar våra frågeställningar. 

4.7 Analysmetod 

Vår empiri analyseras vidare genom en fenomenografisk ansats, där syftet är att hitta mönster i 

form av likheter och skillnader i respondenternas svar. Dessa beskriver Kroksmark (2011) som 

beskrivningskategorier och utgör studiens resultat. 

Analysen av samtliga samtalspromenader består av att urskilja respondenternas kvalitativt olika 

sätt att tänka, beskriva och uppfatta lärandet som sker i fritidshemsverksamheten. Det är viktigt 

att som forskare vara trogen till transkriberingarna för att behålla utsagorna som de är, detta för 

att undvika att felaktiga slutsatser görs (Kihlström, 2007). Analysen har resulterat i att vi har hittat 

beskrivningskategorier som grundar sig på respondenternas egna uppfattningar om sitt lärande. 

Kihlström (2007) förklarar att kategorierna måste vara kvalitativt åtskilda, för att på så vis tydligt 

kunna se respondenternas olika uppfattningar om fenomenet. För att få fram 

beskrivningskategorier har vi försökt att hitta likheter och skillnader i elevernas utsagor, detta 

genom att använda markeringar med olika markeringspennor och post-it lappar, samt klippt och 

klistrat ihop relevanta mönster. På så vis har vi fått fram vårt resultat där våra kategorier visar att 

elever lär sig i olika situationer och genom dem. 

Det har varit en utmaning att benämna deras lärande i olika teman utan att vi som forskare går in 

med en tolkning om lärandet. Vårt tillvägagångssätt har varit att markera olika delar i elevernas 

utsagor, exempelvis givit grön markering till svaren under frågan “vad lär du dig?”.  Vårt syfte i 

denna studie är enbart att beskriva elevers egna uppfattningar och beskrivningar om sitt lärande, 

detta för att göra deras röster hörda inte att tolka vidare deras svar. Därför har vi valt att enbart 

beskriva respondenternas utsagor i följande beskrivningskategorier utan att lägga till våra tankar. 

Våra beskrivningskategorier är inte uppdelade efter respondenternas omfattning, med andra ord 

kan en kategori omfatta enbart en respondents uppfattning, medan en annan innefatta fyra 

respondenternas uppfattningar (Kihlström, 2007). 
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I resultatet nedan har vi valt att presentera elevernas utsagor genom enskilda citeringar. I denna 

studie har vi varit noga med att skydda varje elev från att bli identifierade av läsare som kan 

besitta god kännedom om eleven, såsom livssituation, erfarenhet och uttryckssätt (Källström 

Cater, 2015).  
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5 Resultat 

Vår analys av empirin resulterar i olika beskrivningskategorier utifrån våra frågeställningar. 

Samtliga bilder i resultatdelen är tagna av eleverna under samtalspromenaderna. I detta kapitel 

presenteras varje frågeställning med tillhörande beskrivningskategorier i var sitt avsnitt.  

5.1 Vad uppfattar eleverna att de lär sig i fritidshemmet? 

Följande beskrivningskategorier som besvarar denna frågeställning är: 

Rörelse, Kognitiv förmåga, Skapande, och Bra kompis. 

5.1.1 Rörelse 

I analysen av samtalspromenaderna fick vi kännedom om att många elever rör på sig, både 

inomhus och utomhus. Rörelse förekom främst när eleverna hade fritidsgympa, men även i andra 

sammanhang i fritidshemmet.  

Elev 9: Vi lär oss leka nya lekar, volleyboll, sporter och sådant. På rastaktivitet lär man sig nya lekar, 

där lär man sig streetsurfing.  

I ovanstående citat ser vi att rastaktiviteter och fritidsgympa erbjuder eleverna att lära sig nya 

lekar och sporter. I dessa miljöer beskrivs det att de lär sig bland annat basket, parkour, pingis 

och volleyboll. Vidare lär de sig olika bolltekniker och grov – samt finmotoriska färdigheter. 

Eleverna berättar också att de får bra motion av att röra på sig. 

 

 

 

 

 

Elev 1: Man hoppar och springer snabbt, det är bra träning. [...] Man lär sig hoppa, rulla… typ 

använda kroppen och bli smidig 

Elev 5: Jag lär mig blir stark, lär mig använda kroppen mer. 

Utifrån citaten ovan ser vi att eleverna lär sig grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa 

och klättra samt finmotorik. Eleverna beskriver även att genom att röra på sig lär dem sig fysisk 

styrka, få bra motion och bollsinne samt att övning ger färdighet.  

Bild 1. Parkour Bild 2. Boll 
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5.1.2 Kognitiv förmåga 

Av elevernas utsagor framkommer det att eleverna på Knappnålens fritidshem lär sig och 

utvecklar sin kognitiva förmåga i många olika sammanhang. Eleverna berättar att de lär sig att 

memorera, sortera och dela in samt att sätta samman föremål. 

Elev 3: Man får liksom tänka och kolla, man lär sig att bli mer fokuserad… fast alla gånger är jag inte 

så fokuserad, hehe. Det finns många gula saker och gröna saker så man lär sig färger och att se 

skillnader på olika saker. 

Av elevens svar ovan kan vi se att lärande som att reflektera, observera och fokusera är kognitiva 

förmågor. Vidare lär sig eleverna att sortera och dela in olika föremål, samt minnesträning i skilda 

kontexter. Många elever berättar att det kan ta tid att göra olika saker och att det då krävs bra 

tålamod, detta är något som eleverna beskriver att det lär sig bli bättre på.  

 

Elev 5:  Bitarna sitter fast. Det är lite svårt… det tar lite tid att få loss dem, så man lär ju sig att ha 

tålamod. 
Student: Du har rätt, det ser enkelt ut men det är svårt. Vad lär du dig mer än att ha bra tålamod? 
Elev 5: Att tänka, funkar inte det som jag gjorde så måste jag göra på ett annat sätt. Vi säger att om det 

funkar så kan man det.  
Student: Att man försöker till man hittar en lösning? 
Elev 5: Ja precis, att man inte är rädd för att testa. 

Genom att stöta på svårigheter som kan uppstå, lär sig eleverna att orientera sig i olika 

problemlösningar och undvika att ge upp. I citatet ovan kan vi se att Elev 5 utvecklar sin 

kognitiva förmåga, genom att försöka lösa problemet med bitarna som sitter ihop. Vidare krävs 

det att Elev 5 lägger tillvägagångssätt på minnet som gör att hen kan det till nästa gång. Elev 5 

poängterar vikten av att inte vara rädd för att testa sig fram till den bästa lösningen. 
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5.1.3 Skapande 

I den skapande verksamheten som förekommer i fritidshemmet får eleverna använda sin 

kreativitet och lära sig hur en syr korsstygn, pärlar, viker origami och skapar armband.  

Elev 7:  Vi hade typ tygbit och en nål och tråd, för vi skulle göra korsstygn. Just nu håller jag på med 

en enhörning. […] Jag har också lärt mig hur man gör origami.  

 

 

 

 

Elev: 6 [...] Vi skapade maträtter av lera sen värmde fröknarna det i ugnen så det blev stela [...] jag 

lärde mig att använda min fantasi, skapa med lera. 

Elev 10: En gång när vi skulle måla lite, då hade hon en burk med typ vatten och socker blandat, 

sedan kunde man kleta av det på ett papper. Sen tog vi lite färg på en pensel och doppade på pappret 

och då såg det ut som en blomma för det spred ut sig. 

Eleverna ovan beskriver om hur olika processer till skapande kan se ut. Elev 6 berättar om när de 

skapade olika maträtter till sitt låtsaskök genom att utforma lera. Vidare skildrar Elev 10 

processen i att måla med socker. Eleverna berättar för oss att de lär sig om - och att använda 

varierande material samt olika metoder och tekniker i sitt skapande. 

  

Bild 3. Mat 
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5.1.4 Bra kompis 

Eleverna beskriver att leka är betydelsefullt för dem, då de får vara i en gemenskap och lära sig 

tillsammans. Eleverna berättar om att de lär sig att samarbeta, kompromissa och lösa problem 

tillsammans. I fritidshemmet befinner sig eleverna på många olika ställen och miljöer. I de olika 

omgivningarna lär sig eleverna att leka tillsammans och lära känna varandra. Att leka tillsammans 

anser eleverna är positivt då de lär sig olika kunskaper och färdigheter av varandra. Eleverna 

beskriver att de får umgås med yngre elever i fritidshemmet, något som eleverna berättar bidrar 

till att lära sig ta ansvar och föregå med gott exempel, samt hjälpa de yngre i olika situationer.  

 

 

 

 

 

Elev 8: När vi leker här inne lär vi oss att tjafsa. Det kan vara att någon säger "jag vill ha det" eller "jag 

vill ha en sjukdom i leken" och om man inte får det kanske man tjafsar lite och då lär man sig att man 

inte ska börja tjafsa utan ska bara vara okej. Ibland slutar vi direkt att tjafsa. Oftast är vi vänner och vi 

bråkar inte ofta. 
Student: Vem löser situationen när ni tjafsar? 
Elev 8: Vi löser den tillsammans men ibland kan det bli att vuxna brukar komma. [...] Vi bråkar lite om 

var man ska vara.  

Elev 8 beskriver att tjafsa med kompisar bidrar till att kompromissa fram olika lösningar. Det 

innebär enligt hen att de måste lyssna på varandra för att kunna lösa konflikter. Flera elever 

nämner att de löser saker tillsammans genom att alla får komma till tals i den rådande tvisten. 

Vidare beskriver eleverna att de egentligen inte vill bråka, utan bara skapa en gemenskap där alla 

är bra kompisar och kan leka tillsammans.  

Bild 4. Låtsaskök 
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5.2 Vad uppfattar eleverna som meningsfullt lärande i fritidshemmet? 

Följande beskrivningskategorier som besvarar denna frågeställning är: 

Samlärande, Sortera och klassificera samt Vardagskunskap. 

5.2.1 Samlärande 

Många av eleverna har berättat för oss att de tycker det är nyttigt att kunna lära ut till andra 

kompisar, både inom och utanför fritidshemmets verksamhet. Det har varit kunskaper som 

pyssel, lekar och olika spel. Eleverna talar om att de tycker att det är mysigt att vara fler, i och 

med det kan också fler hjälpa varandra när det behövs. 

Elev 9: När jag slutar fritids har jag nytta av att jag har lärt mig lekar då kan jag lära ut till andra, typ 

lära ut leken så man har roligt. Jag har lärt en som bor i ett annat hus typ bakom oss en lek härifrån. 

Jag har lärt ut en lek härifrån till några på natt-fritids. 

Att lära ut till andra anser eleverna är meningsfullt, då de får vara med varandra och ha roligt 

tillsammans. Vidare bidrar det till att de får utbyta färdigheter och förmågor med varandra.  

Elev 4: Ibland om man inte brukar leka med någon så kan man hitta en ny vän. Om det är en person 

som varit elak mot dig en gång, så kanske man blir i lag med den och då fattar man att ’det var inte 

meningen den gången men du är jättesnäll’. 

Ovanstående elev beskriver att det är meningsfullt att vara tillsammans, då detta leder till att de 

faktiskt ser varandra och lär känna varandra bättre. Vidare menar Elev 4 att det är viktigt att lära 

känna någon för att inte döma personen samt att ge personen en andra chans om den inte varit 

snäll första gången. 

5.2.3 Sortera och klassificera 

Eleverna berättar att det är nyttigt och viktigt att kunna sortera och klassificera, för att kunna se 

skillnader och likheter på föremål, färger och siffror. Detta för att kunna sätta samman saker och 

hantera vardagssituationer, exempelvis se skillnad på saker som är ätbara och oätbara.  

Elev 2: Hur jag ställer saker i köket kanske när man har gäster eller något. Eller vad som är sportsaker 

och vad som är musiksaker. 

Elev 6: [...] bra och veta vad jag har för sorts pengar och hur mycket jag har. 

Elev 2 och Elev 6 beskriver att det är meningsfullt att kunna sortera och klassificera, detta för att 

kunna använda sig av det i framtida situationer. Elev 2 menar att hen har användning av att 

sortera i hemmet, exempelvis i köket. Vidare talar Elev 6 om att det är bra att veta vad hen har 

för pengar och hur hen hanterar dem.  
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5.2.4 Vardagsnytta 

Elevernas utsagor beskriver bland annat att meningsfulla lärande är att hantera vardagliga 

situationer.  

Elev 1: Det kan vara väldigt bra att stryka när man stryker kläder och när man stryker pärlplattor. 

Elev 6: Stor nytta av pengar när jag blir äldre och får massa lön [...] bra och veta vad jag har för sorts 

pengar och hur mycket jag har. 

I elevernas citat ovan ser vi att fritidshemmet bidrar till lärande som är meningsfullt i vardagliga 

situationer, som att handskas med sin ekonomi, lära sig stryka kläder och bära tunga saker. 

Elev 9: När jag blir äldre så kan jag bli uppfinnare när man har mycket fantasi och kan uppfinna nya 

saker som är bra att använda i framtiden. 

Vidare anser Elev 9 att fantasin som hen får ge uttryck till i fritidshemmet är meningsfullt, då 

betydelsen av att ha god fantasi kan bidra till att uppfinna nya saker som kan vara bra att ha i 

framtiden. 
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6 Diskussion 

Denna studie har som syfte att ta reda på vad elever lär sig och vad som är meningsfullt lärande 

för dem i fritidshemmets verksamhet, utifrån deras perspektiv och upplevelser. I detta kapitel 

kommer resultatdiskussion behandlas i två avsnitt, där våra personliga åsikter också relateras till 

studien. Avslutningsvis innefattar kapitlet en metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion om lärande 

Vi har hittat beskrivningskategorier som vi anser stämmer överens med vårt syfte, då vi har fått 

reda på vad eleverna lär sig genom deras utsagor, samt vad som är viktigt lärande för dem i 

fritidshemmet. 

Studiens resultat visar att eleverna lär sig i olika lärandemiljöer. Fritidshemmets verksamhet har 

som uppdrag att erbjuda varierade arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer (Skolverket, 2011a). 

Av elevernas skildringar framkommer det att de lär sig i olika rum och kontexter såsom 

fritidsgympa, utomhus, i låtsasköket samt i skapandesituationer. Detta anser vi styrker 

fritidshemmets uppdrag om lärande. 

Av elevernas utsagor har det även visat sig att de lär sig mycket i de miljöer de leker i, bland annat 

att inta olika roller, samarbeta och lösa konflikter som uppstår. Genom att leka tillsammans 

beskriver eleverna att de lär sig och utvecklar olika kunskaper och förmågor såsom kognitiv 

förmåga, använda sin fantasi, få inta olika roller och lära sig mer om varandra.  Elev 8 beskriver 

bland annat “när vi leker här inne lär vi oss att tjafsa. Det kan vara att någon säger ‘jag vill ha det’ 

eller ‘jag vill ha en sjukdom i leken’ och om man inte får det kanske man tjafsar lite [...]. Oftast är 

vi vänner och vi bråkar inte ofta.” Vi anser att individer utvecklas i interaktion med andra, där 

olika åsikter och unika tankar möts. I och med detta finner vi att individers olikheter ger 

möjlighet till lärande. Williams et al. (2000) menar på att om alla individer hade tänkt likadant, 

skulle förmodligen ingen utvecklas och ingen skulle lära sig hur en tjafsar, varav eleven ovan 

nämner.  

Ett praktiskt exempel på informellt lärande i fritidshemmet anser vi är att fritidslärare arbetar 

med värdegrund, normer och att klara sig i vardagliga situationer. Exempel på detta kan vara att 

stryka kläder eller hantera pengar. Elev 4 ger exempel på att samarbetslekar ger ett ypperligt 

tillfälle att hitta vänner och lära känna varandra bättre. Elev 4 beskriver även att det är viktigt att 

inte döma varandra, utan ge chans att lära känna varandra om det är en person som varit elak 

mot dig en gång, så kanske man blir i lag med den och då fattar man att “det var inte meningen 

den gången men du är jättesnäll”.   
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Studiens resultat har visat på att eleverna främst lär sig i informella situationer. Fortsättningsvis 

framkommer det av elevernas utsagor att eleverna finner fritidshemmets undervisning som nyttig 

och lärorik. I samtycke med Johansson (2011) upplever vi att det är betydelsefullt att fritidslärare 

kan tolka sambandet mellan formellt- och informellt lärande, så att de stödjer varandra och 

därmed ger potential att utveckla elever i olika avseenden. 

Vi kan utifrån elevernas uppfattningar se hur eleverna tar ansvar, är nyfikna, kreativa och öppna 

för nya idéer. Vidare beskriver flertal elever att de får använda sin fantasi och omsätta sina idéer i 

handling i fritidshemmets verksamhet, således stöter de också på olika situationer där de får träna 

på problemlösningar. Genom dessa svar kan vi urskilja att fritidshemmets uppdrag om 

entreprenöriellt lärande genomförs och är något som eleverna i fritidshemmet får utföra 

(Skolverket, 2014). Fortsättningsvis har vi utifrån elevernas uppfattningar fått kunskap om att det 

är genom varierade skapande verksamheter som eleverna tar del av estetiska lärprocesser. I 

läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet står det att elever ska få ta del av skapande och 

kreativa arbetsformer som främjar elevernas fantasi och förmåga att lära sig med varandra 

(Skolverket, 2011a). 

Avslutningsvis anser vi att elevernas utsagor kan kopplas till studiens bakgrund, som presenterar 

vår förståelse om lärande i fritidshemmets verksamhet och dess uppdrag. I studiens resultat har 

det framkommit att eleverna lär sig i socialt samspel där samlärande och lek är inkluderat. Den 

lärandeteori som är i likhet med studiens resultat bedömer vi är Vygotskij syn på att lära 

tillsammans med andra. Instämmande med Johansson (2011) anser vi att fritidshemmet är en 

social arena där elever samverkar och lär sig tillsammans. Vi finner att det är omöjligt att vi 

individer inte lär oss något i en social miljö, där möten mellan olika individer, skilda kulturella och 

sociala bakgrunder sker. Vi menar på att genom att interagera med varandra och därmed få ta del 

av andras kunskaper och erfarenheter, bidrar det till individers lärande och kunskapsinhämtning. 

Det sociala samspelet är därmed grunden i det sociokulturella perspektivet (Kroksmark, 2011; 

Säljö 2014; Williams, 2006).  
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6.2 Resultatdiskussion om meningsfullt lärande 

Hjort och Furenhed (2016) klargör att det meningsfulla lärandet ska vara djupgående och 

betydelsefull för den som lär sig. Därmed anser vi att meningsfullt lärande är individuellt, då vi 

värdesätter olika saker. Vidare menar vi att meningsfullt lärande även kan styras av elevers olika 

intressen. I läroplanen står det att fritidshemmets verksamhet ska ge möjlighet till undervisning 

utifrån elevers behov, intressen och erfarenheter (Skolverket, 2011a), i och med det anser vi att 

lärandet som förekommer i fritidshemmet utvecklar individen och därmed meningsfullhet för 

eleverna som är inskrivna i verksamheten. Studiens resultat visar varierande 

beskrivningskategorier som styrker att meningsfullt lärande uppfattas individuellt hos eleverna. 

Ett av studiens resultat pekar mot att eleverna har användning av sitt lärande i det dagliga livet. 

Att hantera pengar, kunna stryka och använda fantasin är några exempel på meningsfullt lärande. 

Många av eleverna beskriver att det har nytta av sin förmåga att lära ut till andra i många olika 

sammanhang. Detta menar Hjort & Furenhed (2016) och Persson (1999) är meningsfullt lärande, 

då eleverna kan använda sig av sina kunskaper i andra situationer. Vi anser att eleverna kan sätta 

ord på sitt personliga lärande genom att de kunde beskriva för oss vad de lär sig, hur de lär sig 

och i vilka sammanhang det sker. Återigen ser vi det meningsfulla lärandet som individuellt och 

upp till individen själv att avgöra huruvida meningsfullt ens lärande är. Majoriteten av eleverna 

anser sig kunna använda sitt lärande som de lärt sig i fritidshemmet. 

Instämmande med Hjort och Furenhed (2016) samt Persson (1999) anser vi att elevers allsidiga 

lärande inte bör ses som onyttig kunskap. Däremot är det inte först när elever använder sig av 

sina kunskaper som lärandet blir meningsfullt för dem. Vi anser därmed att elever kan lära sig 

varierande saker utan att det i avsikt blir meningsfullt. Vidare menar vi att elever lär sig olika saker 

utan att ha användning av sitt lärande just där och då, men när de väl får nytta av det och utför 

dessa lärande leder det till meningsfullt lärande. Däremot finner vi det omöjligt för oss att förutse 

när och i vilka sammanhang elevers lärande kommer att användas. 

Vi bedömer att meningsfullt lärande är individuellt, med andra ord är elevernas utsagor i denna 

studie något som är personligt och inte jämförelsebara med varandra eller någon annans. Våra 

åsikter styrks med hjälp av studiens fenomenografiska ansats, då det meningsfulla lärandet är 

personligt och olik någon annans. Elev 1 i studien berättar att hen har lärt sig att stryka och ser 

det som meningsfullt lärande, då hen vidare beskriver att hen har användning av att stryka sina 

egna kläder och pärlplattor. Vidare innebär det exempelvis att Elev 3 inte behöver se kunskapen i 

att stryka som nyttig och meningsfull, trots att hen kanske kommer stryka någon gång i sitt liv. 

Detta innebär att Elev 1 har en syn på meningsfullt lärande som inte behöver stämma överens 



 

 

33 

med någon annans. Med detta exempel menar vi på att det meningsfulla lärandet är individuellt. 

Vidare anser vi att när Elev 3 väljer att använda sig av ett strykjärn i framtiden, kan lärandet om 

att stryka bli meningsfullt för hen. Det här exemplet påvisar ytterligare att elever kan lära sig utan 

att det skapar meningsfullhet i stunden, däremot när lärandet sätts in i ett sammanhang blir det 

meningsfullt, då det skapar en djupare innebörd för individen. 

Vi anser att elevernas uppfattningar om sitt meningsfulla lärande resulterar i att lära tillsammans 

med varandra och därigenom skapa goda kamratrelationer, som ger dem möjlighet att utveckla 

och pröva identiteter. Knappnålens fritidshem har bidragit till att eleverna har fått varierade 

kunskaper för att hantera sin vardag. Studiens resultat visar att eleverna i fritidshemmet har nytta 

av sitt lärande i vardagliga situationer. Detta anser vi bidrar till elevernas självständighet och tilltro 

till sin egen förmåga. Resultatet visar kunskap om att elevernas meningsfulla lärande har en tydlig 

koppling till fritidshemmets uppdrag, som är att skapa självständiga, demokratiska 

samhällsmedborgare. Vidare är uppdraget att ge elever möjlighet att hitta sin identitet och 

utvecklas som individer, med nödvändiga kunskaper som hjälp i livet (Skolverket, 2011a). 

6.3 Metoddiskussion 

Vår ambition med denna studie är att ta reda på elevers egna uppfattningar och erfarenheter om 

sitt lärande. Studien har ett fokus på elevers perspektiv om fenomenet lärande, och för att således 

få en fördjupad insikt om våra forskningsfrågor har samtalspromenader utgjort den valda 

kvalitativa metoden. Denna metod anser vi är lämplig för vår studie, då den kvalitativa 

intervjumetoden har som syfte att beskriva och förstå människors tankar (Stukát, 2011). Vi anser 

att en kvantitativ studie inte hade uppnått vårt syfte med studien och våra forskningsfrågor, då 

det enbart hade gett oss generella uppfattningar av elevers syn på sitt lärande.  

När vi valde studiens problemområde var vi intresserade av att undersöka vad elever lär sig och 

vad som är meningsfullt lärande för dem i fritidshemmet. Under studiens gång blev vi medvetna 

om att problemområdet inte var helt enkelt, då vi inte funnit någon tidigare forskning om vad 

elever lär sig och vad för lärande de själva uppfattar är viktigt. 

Vi ville i största mån undvika att frågorna blev i ordningsföljd och precisa, detta för att vi ville att 

respondenternas skulle beskriva sina egna uppfattningar och upplevelser om fenomenet lärande 

på egen hand, utan att känna att vi styrde samtalet och var ute efter ett “rätt” svar. Thomson 

(2008) beskriver att elever kan vilja vara till lags genom att svara det som de förmodar att 

forskaren vill höra. För att undvika ovanstående, var vi noga med att informera respondenterna 

om att det är deras tankar och åsikter som är väsentliga i vårt arbete. Valet av samtalspromenader 
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som metod, var för att våra respondenter skulle ges möjlighet att associera fritt om sin syn på sitt 

lärande, detta för att komma så nära våra forskningsfrågor som möjligt. Våra samtalspromenader 

innehöll ett frågeformulär med semistrukturerade intervjufrågor som vi ansåg gav respondenterna 

tillfälle att beskriva sitt lärande fritt, genom att vårt frågeschema bestod av öppna frågor i varierad 

ordningsföljd, samt uppföljningsfrågor. Genom ett semistrukturerat frågeformulär gavs vi som 

forskare även chans till att anpassa och variera våra frågor utefter situation, och med hjälp av våra 

följdfrågor samla in betydelsefulla data (Zetterquist & Ahrne, 2015).   

Vi ville även att denna studie skulle fokusera på att forska med elever och inte om elever, därmed 

har samtalspromenader som metod för insamlandet av data varit det optimala och bästa 

tillvägagångssättet för att närma sig elevers perspektiv och involvera dem som medforskare i 

studien. Om vi inte hade involverat eleverna i vår forskning bedömer vi att ett vuxet perspektiv 

skulle blivit mer framträdande i studien, och empirin skulle därmed inte kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Att sätta oss in i elevers perspektiv bidrar till att vi ser dem som 

individer som kan påverka den fritidshemsverksamhet de är inskrivna i. Fenomenet lärande ser vi 

i denna studien som personligt och inte lik någon annans (Kihlström, 2007). Följaktligen har 

denna studie haft utgångspunkt i elevernas egna åsikter och erfarenheter, vidare har studien stöd i 

den teoretiska utgångspunkten fenomenografi. Kihlström (2007), Kroksmark (2011) samt Marton 

och Booth (2000) tydliggör att fenomenografins centrala del är att ta fasta på individers 

personliga uppfattningar om ett fenomen. Genom studiens teoretiska utgångspunkt och studiens 

metod för insamling och analys av data och empiri anser vi att syftet har blivit uppnått och våra 

frågeställningar har besvarats. 

Vi hade kunnat vidare tolka deras svar genom att använda oss av hermeneutik som en teoretisk 

utgångspunkt i studien som innebär att respondenternas svar tolkas med forskarens ögon. Detta 

anser vi skulle medföra till att studien får ett vuxenperspektiv, då tolkningen sker utifrån 

forskarens tidigare erfarenheter och kunskap om lärande (Thurén, 2007). Detta innebär att utifrån 

en hermeneutisk analys kan elevers perspektiv på lärande försvagas och nästintill tas bort då deras 

perspektiv på lärande tolkas och kopplas av vuxna. Att som forskare utgå från elevers perspektiv 

anser vi leder till att elever kan bli delaktiga och en del av verksamhetens utveckling. Sommer 

(2003) och Källström Cater (2015) redogör att vuxna inte kan se världen genom barns ögon hur 

mycket de än försöker, utan att själva lägga på sitt vuxna perspektiv som består av personliga 

erfarenheter, fortsättningsvis beskrivs det att vuxna enbart kan närma sig ett barns perspektiv. 
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7 Vidare forskning 

Det har varit intressant och givande att få reda på elevers många olika lärande och vad de anser är 

viktigt och användbart för dem att ha med sig i framtiden. Vi anser att vi fått våra 

forskningsfrågor besvarade och att denna studie kan göras om på andra skolor och fritidshem. 

Detta för att bidra till att fritidslärare får en överblick över vad elever själva anser att de lär sig 

och vad som är meningsfullt lärande. Vidare kunna bidra till att på bästa sätt utveckla 

arbetsprocessen och skapa möjligheter samt lärmiljöer i fritidshemmets verksamhet, där elever får 

lära sig i olika situationer och sammanhang. Avslutningsvis anser vi att det skulle vara intressant 

att forska vidare om hur elevers lärande ser ut i andra fritidshem, även att ta reda på om lärande 

skiljer åt beroende på fritidshemmens pedagogiska inriktning. 
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      Bilaga 1 
Till Elev 

 
Hej! 

Vi är två studenter från Jönköpings University som ska bli fritidslärare. Vi skriver just nu vårt 
sista skolarbete, där vi vill ta reda på vad elever som går på fritids lär sig och vad de tycker är 
viktigt lärande för dem. Vi undrar om Du som elev vill hjälpa oss med denna uppgift? Vi 
kommer vilja prata med dig under en samtalspromenad där du får visa, berätta om och 
fotografera olika platser i fritidshemmet.  

Det du berättar för oss kommer bara att användas i vårt skolarbete. Vi kommer inte att använda 
oss av ditt namn, kön eller ålder. Intervjun kommer att spelas in, detta för att vi som studenteter 
ska komma ihåg vad du har berättat. Ljudinspelningarna kommer bara lyssnas på av oss och 
ingen annan. 

Med vänliga hälsningar. 
Anna och Carola  

□ Ja, jag vill delta.  

□ Nej, jag vill inte delta.  

__________________________ Elevens underskrift  

 
 
  



 

 

      Bilaga 2 
Till Vårdnadshavare 
 
Hej!  

Vi är två studenter som går grundlärare i fritidshem på Jönköping University och skriver just nu 
examensarbetet. Vi gör en studie där vi vill ta reda på vad elever inskrivna i fritidshemmet lär sig, 
och vad de anser är meningsfullt att lära sig på fritids. Vi behöver Er tillåtelse att intervjua ert/era 
barn. 

Vi kommer att spela in samtalen för att kunna säkerställa tillförlitligheten för vår undersökning, 
men också för att underlätta bearbetningen. All information är anonymt vilket garanterar att ditt 
barn inte kan bli identifierat. Vi har för avsikt att följa de forskningsetiska principerna som gäller 
anonymitet enligt Vetenskapsrådet (finns på webbplatsen www.vr.se). 

Du och ditt barn har full rätt att avbryta deltagandet och därmed ta tillbaka samtycke när som 
helst och av vilken orsak som helst. 

För vår studie är Era barns medverkan mycket värdefull och förhoppningsvis kan resultaten 
bidra till ökade kunskaper om elevernas syn på sitt lärande på fritidshemmen. Om ni har några 
frågor eller funderingar om detta, är ni varmt välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Carola & Anna 
carola@student.ju.se 
anna@student.ju.se 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lämnas tillbaka till fritidshemmet senast 16 april 2017. 
Barnets namn:_____________________________________________________  
Kryssa i rutan nedan om ditt barns deltagande:  

□Ja, jag tillåter och mitt barn samtycker. 

□Nej, jag tillåter inte och mitt barn samtycker inte. 

Vårdnadshavare 1: 
Underskrift: ___________________________________________ 
Namnförtydligande: _____________________________________ 

Vårdnadshavare 2: 

Underskrift: ___________________________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________________ 

                      

Elevens underskrift: _____________________________________ 

 
 
 
  



 

 

      Bilaga 3 
Intervjufrågor 
 

• Hur är det att gå på fritids? 

•    Berätta vad du gillar att lära dig? 
-         Inomhus 
-         Utomhus 

• Vad lär du dig i dessa situationer? 

• Hur lär du dig? 

• När lär du dig? (I vilka situationer/sammanhang) 

• Vem har lärt dig? 

• Har du nytta av det som du lär dig på fritids? 
• När? 
• Har du andra exempel på när du lär dig något på fritids? 

-         Vad? 
-         Hur har du lärt dig? 
-         När? 

• Lär du dig något från fritidslärarna?  
-  Om ja, varför tror du att du/ni får lära er det? 

• Det som du har lärt dig själv/av fritidslärare eller kamrater, är det kunskaper som du 
använder i andra sammanhang? 
- Vad för något? 
-  När får du användning av de som du lärt dig? 
- Hur? 

• Har fritidslärare lärt dig något som du kan ta med dig när du slutar på fritids? 

•   Finns det någonting som du skulle vilja lära dig på fritids? 

• Är det någonting som du tycker att man ska lära sig på fritids? 


