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Syftet med denna studie är att ta reda på hur eleverna beskriver lärandet som sker i fritidshemmet 

och utgår från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver eleverna att de lär sig under sin vistelse på fritidshemmet? 

 Vad uppfattar eleverna är viktigt att lära sig på fritidshemmet? 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts på ett fritidshem med tio elever i årskurs två.  

I resultatet framställs tre olika teman om elevers syn på lärande; sociala samspelet, härmar och 

upprepar samt kreativitet.   Dessa teman visar hur synen på lärandet uppfattas av 

respondenterna samt vad som är viktigt att lära sig på fritidshemmet. Studien visade bland 

annat på att eleverna såg mer av sitt lärande än vad vi hade förväntat. Resultatet diskuteras 

och jämförs med tidigare forskning och med nu gällande styrdokument för fritidshem.  
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1 Inledning 

Under höstterminen 2012 gav Tomas Kroksmark oss en uppgift angående elevers allmänna 

uppfattning av lärande. Frågorna vi skulle ställa till eleverna var kan du berätta för mig när du lärde dig 

något samt hur gick det till. Svaren som eleverna gav var övervägande exempel på praktiskt lärande 

såsom att lära sig cykla, spela fotboll eller knyta skorna. Denna inlärning skedde mestadels på 

hemmaplan då vårdnadshavaren stod för lärandet. Endast ett fåtal svar handlade om lärandet i 

skolan och ingen elev relaterade till lärandet på fritidshemmet. Under denna undersökning 

väcktes således våra tankar om hur våra elever egentligen ser på det lärande som sker på 

fritidshemmet. Anledningen till att vi valde att fokusera på fritidshemmet och lärandet där beror 

på att vi är verksamma fritidspedagoger som arbetar samt undervisar på fritidshemmet. Vi har 

valt att intervjua elever i årskurs två om hur de beskriver sin syn på sitt lärande på fritidshemmet. 

Med denna kvalitativa undersökning vill vi få en bättre förståelse för hur eleverna ser på sitt 

lärande.  

 

Idag vistas många elever på fritidshemmet före och efter den obligatoriska skoldagen och under 

lovdagar. En allmän syn på fritidshemmet har länge varit att där leker man bara vilket innebär att 

kännedomen om den pedagogiska verksamhet som faktisk bedrivs där inte finns. Eleverna själva 

verkar sakna medvetenhet om att lärande sker kontinuerligt under hela dagen. Det blir således 

fritidspedagogernas uppgift att hjälpa eleverna att komma till sådan insikt att de kan koppla 

samman det lärande som sker under fritidstiden med lärandet i skolan. Enligt Skolverket (2011a) 

diskuteras utveckling och lärande ofta i termer av informellt lärande. Innebär det att det inte sker 

något formellt lärande på fritidshem?  

 

Enligt Skolverket (2011a) har förvånansvärt lite forskning gjorts kring fritidshemmets 

lärandemiljö. Larsson (2011) konstaterar att det måste forskas mer inom fritidens lärande för att 

öka kunnandet om fritidspedagogikens innehåll och funktion, vad barn lär sig på fritidshem och 

om olika metoder och arbetssätt. I en forskningsrapport gjord av Johansson och Ljusberg (2004) 

visar resultatet på att kamratrelationer har stor betydelse för eleverna på fritidshemmen. Det 

informella lärandet står i fokus och eleverna ser tydliga skillnader på lärande i skolan respektive 

på fritidshemmet. I rapporten framgår det även att fritidshemmet visar sig vara en viktig lärande- 

och socialisationsmiljö för eleverna (a.a.)  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer att belysa vad styrdokumenten säger om fritidshemsverksamheten enligt 

vår nuvarande läroplan Lgr11 (läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011) och Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2010). Beskrivning av 

samlärande – sociala samspelet och centrala begrepp som informellt och formellt lärande 

kommer förklaras. Vi berör även några pedagoger och filosofer som har utvecklat teorier om 

barnet och lekens utveckling. I denna studie kommer vi oftast använda oss av ordet elev men 

ibland förekommer ordet barn. Detta för att den officiella benämningen på barn som vistas på 

fritidshem är elev. I den här uppsatsen kommer vi använda beteckningen fritidspedagog och 

syftar då på en utbildad pedagog inom fritidshemspedagogiken. Tidigare forskning kommer 

beskrivas löpande i bakgrunden. 

 

2.1 Fritidshemmets verksamhet 

Skolverket (2010) definierar fritidshem som en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års 

ålder till och med vårterminen då de fyller 13 år. Enligt den senaste granskningen som gjordes av 

Skolinspektionen 2010 är omkring 80 procent av alla barn i åldern 6–9 år inskrivna i fritidshem 

jämfört med 13 procent av barn i åldern 10–12 år. För båda åldersgrupperna ökar andelen 

inskrivna varje år. Barngruppernas storlek kan variera, genomsnittet är på 47 barn per grupp, men 

gruppstorleken kan också stiga till 125 barn. Skolverket (2010) skriver även att verksamheten på 

fritidshemmet ska bidra med mångsidighet, kontinuitet samt ha en helhetssyn på barnen som 

vistas där. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som har till uppdrag att komplettera 

skolan både i innehåll och tidsmässigt. Det ska även erbjuda eleverna en meningsfull fritid och 

stöd i utvecklingen, vilket enligt Skolverket (2010) innebär att barnen upplever trygghet och blir 

stimulerade till lek samt skapande. Fritidshemmet ska även bidra till barnens fysiska och sociala 

utveckling men ska också stödja barnen i deras emotionella och intellektuella växande. När 

verksamheten utformas bör fritidspedagogerna utgå från att barn är olika med olika erfarenheter, 

behov, intressen och ålder. Verksamheten kan därför inte se likadan ut över tid och i alla 

barngrupper. Fritidspedagogerna måste också se till att det skapas sammanhang och helhet i 

barnets hela dag (Skolverket, 2010). 



3 
 

2.2 Styrdokument 

Ett av de viktigaste styrdokumenten för fritidshemmet är Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

fritidshem som gavs ut av Skolverket år 2007, som senast har reviderats 2010. Den förtydligar 

fritidshemmets uppdrag och centrala mål. Fritidshemmets verksamhet sker till huvudsak i grupp 

och ska bygga på barns socialisering, lärande samt deras identitetsutveckling. Fritidshemmet är ett 

viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns 

utveckling och lärande. Genom att stödja barn till att vidga och fördjupa sina kunskaper om sig 

själva och sin omvärld samt ta till vara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras 

barns allsidiga utveckling. Verksamheten bör vara anpassad till elevernas ålder och mognad på ett 

sätt som ger dem successivt möjlighet till att fritt utveckla sin egen förmåga. Samt ges tillit att 

alltmer fritt utveckla sina intressen och ta ansvar för sina egna val av aktiviteter och sin identitet. 

Fritidsverksamheten är en viktig pedagogisk arena som ska locka till lärande på flera sätt. För att 

kunna ha en utvecklande och stimulerande verksamhet krävs det att verksamheten är väl 

utformad och planerad. Särskilt i stora barngrupper där eleverna ska ges möjlighet att kunna dra 

sig undan till rekreation och få ha en ostörd lek, utan att uppsikten över dem brister (Skolverket, 

2010). 

Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14), där man kan utläsa följande: 

 huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek 

och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö 

 huvudmannen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har den 

utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska 

bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas 

annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande 

främjas (Skolverket, 2013). 

Enligt Skolverket (2013) ska fritidshemmet även tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, (Skolverket, 2011b). Läroplanen 

förtydligar skollagens förordning om att undervisningen som bedrivs i skolan och på 

fritidshemmet ska vara likvärdig och samtidigt ta hänsyn till elevernas olika behov och 

förutsättningar. Vidare kan man läsa att alla som verkar i skolan, förskoleklass samt i 

fritidshemmet ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket 

2011b, s.7). 
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Lärarförbundet (2005) förklarar att man har ett nära samarbete mellan fritidshemmet och skolan, 

samarbetet bidrar till att det skapas bra förutsättningar för varje elevs individuella utveckling samt 

lärande. Dessutom hjälper den fritidspedagogiska undervisningen till att knyta samman de 

upplevelser och lärande som eleverna tar till sig utanför skolan med det som sker i skolan. 

Fritidspedagogiken är också av stor vikt för eleverna under hela dagen, med utgångspunkt utifrån 

elevernas behov och ett helhetsperspektiv. Möjligheten att låta fritidshemmet och skolan mötas 

fullt ut finns idag. En utökad och utvecklad samverkan mellan lärare och pedagoger som möter 

barn och ungdomar utanför skolan är en viktig del av fritidspedagogikens framtid 

(Lärarförbundet, 2005). 

Vår nuvarande läroplan, Lgr11, är uppbyggd i tre delar och redan i den första delen, där skolans 

värdegrund och uppdrag är beskrivet, nämns ordet entreprenörskap som är ett nytt begrepp som 

införts i läroplanen. 

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket 2011b, s. 9.)  

 

I Läroplanen, Lgr11, kan man vidare läsa att genom mångsidighet i undervisningen och metoder 

som anpassas efter elevernas behov får eleverna möjlighet att bygga sin egen kunskaps- och 

erfarenhetsbank. Fritidshemmet har som uppgift att komplettera skolan genom att ge barnen 

andra erfarenheter och aktiviteter än skolan. Läroplanen uppmanar lärare att aktivera eleverna på 

flera olika sätt, av vilka lek och skapande aktiviteter är några av fritidshemmets främsta arbetssätt. 

I Lgr11 kan man läsa följande: 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Skolverket 

2011b, s.9.) 

 

Detta styrks av Skolverket (2010) där det går att läsa att elevernas olika sätt att tänka, lösa 

problem och hantera information kan förändras och utvecklas genom leken. Fritidspedagogerna 

ska se till att alla elever få möjlighet att leka och koppla av i viss avskildhet. Det krävs då bland 

annat en bra utemiljö kring fritidshemmet som kan erbjuda platsbundna och utforskande lekar 

och aktiviteter (a.a.). 
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2.3 Barns fria tid 

Enligt Skolverket (2011a) ger styrdokumenten en mycket begränsad vägledning när det handlar 

om fritidshemmets och pedagogers uppdrag att erbjuda barn meningsfull fritid. Det råder brist på 

vetenskapligt belagd kunskap om hur fritidspedagoger tolkar begreppet fritid och deras uppdrag. 

Även kunskapen om vilka konsekvenser dessa tolkningar får för det pedagogiska innehållet är 

väldigt liten. Det råder därför en bristfällig insikt i hur barn upplever sin tillvaro på fritidshem och 

de aktiviteter eleverna erbjuds eller förväntas delta i. Detta visar att forskning saknas för att få en 

kunskapsöversikt som bidrar till en klar förståelse av vad fritidspedagogik är. Det saknas således 

undersökningar som tar hänsyn till olika perspektiv av kvalitet i förhållande till fritidshemmets 

organisation, pedagogiska innehåll och det lärande som verksamheten har till uppgift att stödja 

och stimulera (Skolverket 2011a). 

Haglund (2011) påpekar att barnen på fritidshemmen ska känna att de vill vara med i de 

aktiviteter som erbjuds och känna sig fria att bestämma detta själva. Det finns annars en risk att 

barnen upplever tiden på fritidshemmet som en tvångstid som de inte själva kan påverka. 

Verksamheten på fritidshemmet ska för barnen upplevas som meningsfull och nyttig i syfte att 

den ska vara utvecklande för barnen. Aspekterna av barnens erfarenheter av fri tid, frihet och 

fritid på fritidshem har dock inte varit ett prioriterat forskningsområde. Fritidshemsverksamheten 

har vissa rutiner, där barnen har stor frihet att ägna sig åt aktiviteter som är tagna från deras egna 

initiativ eller aktiviteter som erbjuds från pedagogernas sida. Haglund (2011) menar också att 

fritidshemmet förvisso är en fri plats men vistelsen är styrd av klockan, barnen kommer till 

verksamheten vid en bestämd tidpunkt, aktiviteterna äger rum vid fasta tider och barnen går hem 

vid ett bestämt klockslag. Friheten begränsas dessutom av den fysiska miljön och den sociala 

kontrollen från kamrater och i kamratgruppen. På fritidshemmet ägnar eleverna sig mycket åt 

kamrater och kamratrelationer. Till största del ägnar barnen sig åt lekar de själva initierat och som 

de flitigt skyddar från de vuxnas insyn (a.a.). 

 

Haglund (2011) beskriver vidare att synen tidigare på barns fria tid under fritidshemmets vistelse 

varit en förvaringsplats mellan viktiga aktiviteter såsom skola och föreningsdrivna aktiviteter. 

Numera är synen på verksamheten mer komplex. Den ska utgå både från en helhetssyn på eleven 

till elevens egna individuella kunskaper samt intressen. Verksamheten ska vara frivillig men 

samtidigt vara ett komplement till skolan. Fritidspedagogiken handlar numera om ett 

förhållningssätt, att ha en medvetenhet i sin tankegång, sitt handlande och sitt agerande för att 

eleverna ska utvecklas och lära. För att det ska ske ett lärande så är det viktigt att eleverna känner 

en inre motivation att delta i de olika aktiviteter som erbjuds. De bör även känna till att de har 
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möjlighet att påverka verksamhetens innehåll (a.a.). Skolverket (2011c) är inne på samma linje 

men poängterar att det även är viktigt att det finns en balans mellan det eleven antyder som 

meningsfull fritid, och den verksamhet som fritidspedagogerna utifrån analyser och erfarenheter 

stimulerar till. Enligt Skolverket (2011a) begränsas friheten av den fysiska miljön och det sociala 

samspelet i barngruppen. Den största betydelsen för barnet är dock kamraterna och relationerna 

till kamraterna.  

2.4 Lärandet på fritidshem 

Lärandet handlar om individens förmåga att orientera sig i tillvaron (Johansson, 2011). Han 

menar att lärande är ett dynamiskt begrepp som visar vad som sker i relationer vid specifika 

situationer och miljöer. Det kan gälla interaktioner barn emellan men även samspelet mellan barn 

och vuxna. Relationerna som skapar grund för lärandet påverkas av de personer som ingår i 

samspelet, men också av tid och rum. Vi lär oss i samspel med andra, skapar erfarenheter och 

våra förmågor ökar, utan att vi för den sakens skull reflekterar över att vi lär oss något. De två 

viktigaste samspelsformerna där lärandet sker är enligt Johansson (2011) genom imitation och via 

språket. Med hänvisning till Bandura hävdar Johansson (2011) att genom imitation lär sig 

individen olika förmågor och beteendemönster. Detta överensstämmer med Skolverket (2011c) 

som skriver att lärandet sker genom att barn iakttar hur andra gör och efterliknar det. När det 

gäller den kommunikativa förmågan stimuleras den ständigt i fritidshemmet då verksamheten till 

stor del bygger på förhandling om vad barnen vill göra och leka (a.a.). 

 

Skolverket (2011a) poängterar att forskning gjord kring fritidshemmets lärandemiljö är begränsad. 

Det finns även otillräcklig insyn i hur aktiviteterna som eleverna erbjuds på fritidshemmet gynnar 

deras utveckling och lärande i olika avseenden. Lärandet på fritidshemmet som är kopplat till de 

aktiviteter barnen har initierat eller aktiviteter som fritidspedagogerna saknar full insyn i, är ett 

annat område där det finns behov av kunskap. Barnens lärande är en ständigt pågående process 

och de utvecklas även utanför aktiviteter som anordnats och initierats av fritidshemmets personal 

(a.a.). 

2.4.1 Samlärande – sociala samspelet 

Johansson och Ljusberg (2004) beskriver att lärandet sker på olika sätt och i varierande former 

med olika människor, eleverna lär sig i alla situationer och kamrater spelar en viktig roll för så 

kallat samlärande. På fritidshemmet kan eleverna på egna initiativ och i samspel med andra elever 

bestämma sitt sociala sammanhang. Inom fritidshemmet är verksamheten till största delen fri tid 
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men en del av innehållet är planerat i förväg (a.a.). Enligt Skolverket (2011a) så är kärnan på 

fritidshemmet lek och skapande verksamhet. 

 

I en lärande grupp samverkar det individuella kunnandet så att också en kollektiv 

kompetens kan utvecklas. (Svedberg 2000, s. 250.) 

 

Svedberg (2000) menar i citatet ovan att det är värdefullt för en grupp att dela med sig av sina 

erfarenheter samt sina insikter för att kunna ta till sig ny kunskap och utföra uppgifter med 

arbetsglädje och självaktning. Även Jensen (2011a) menar att barnet lär sig i grupp genom att de 

samarbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Som ett exempel tar han upp att en individ 

kanske inte klarar att på egen hand bygga ett torn som når upp till taket men genom samarbete så 

kan det lyckas (a.a.). Enligt Kroksmark (2011) menar Säljö att de komponenter som är viktigast 

för att vi ska utveckla kunskap beror på den sociala samt den kulturella omgivningen vi lever i. 

Vidare menar Säljö att om man har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet så kan vi inte 

undvika att lära, lärandet sker kontinuerligt. Frågan är istället vad vi lär oss i olika situationer. 

Samma sak menar Williams (2006) att varje gång människor träffas så sker det ett utbyte mellan 

dessa individer som blir till ett lärande, ett samlärande. Hon hävdar att samlärandet kan ske 

mellan vilka som helst oberoende på ålder, kön eller relationer. Med hänvisning till Vygotskij 

(1896-1934) som beskrivs av Williams (2006) utgår Vygotskij från ett sociokulturellt perspektiv 

och anser att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Vygotskij huvudteori 

består av att interaktionen mellan barn blir mer kvalitativ när den ena parten är mer kunnig inom 

det aktuella området. Vygotskij såg samspelets betydelse för barnets utveckling. Vygotskij menar 

att socialt samspel är den viktigaste grunden för barns utveckling. Lärandet handlar ytterst om vår 

förmåga att hitta rätt i tillvaron, det vill säga bland relationer och mönster i specifika situationer 

och miljöer. Fritidshemmet är en fri verksamhet där barnens tid inte är så uppstyrd och där de 

har möjlighet att på eget initiativ och i samspelet med andra barn bestämma över sitt sociala 

sammanhang (a.a.). Johansson (2011) menar att lärande ofta förknippas med vissa situationer eller 

aktiviteter. Han hävdar att när barn får frågan var de lär sig saker blir svaret ofta att de lär sig i 

skolan. I dag har insikten blivit större av att vi lär oss också i sammanhang som inte är 

formaliserade. I sampel med andra ökar och stärks våra förmågor och erfarenheter, utan att vi ens 

reflekterar över att vi lär oss något. Detta lärande benämns ofta som informellt lärande. 

Exempelvis kan fritidspedagogens syfte med en skogsutflykt vara att lära eleverna mer om 

naturen - men eleverna lär sig också att samarbeta och skapa en bra vikänsla (Johansson, 2011). 

Detta innebär enligt Ihrskog (2006) att kamratrelationerna är en viktig grund för lärande på 

fritidshem. Den styrda tiden i skolan och fritidshemmet är en del av lärprocessen, men detta är 
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bara en del av de kunskapsinhämtningar som barn ingår i. Även barnens fria tid är betydelsefull 

för deras lärande och meningsskapande. De deltar ideligen i lärprocesser som inverkar på deras 

identitetsutveckling. Genom att vara tillsammans med kamrater som har liknande intressen, väljer 

de själva sådant de är intresserade av. I kompisrelationen finns stora möjligheter för informella 

lärprocesser (Ihrskog, 2006). Om detta skriver även Williams (2006) då hon anser att barn lär sig 

av varandra och därför har kamrater stor inverkan på deras lärande och utveckling. Johansson 

(2011) menar att lärandet förknippas till vissa situationer och aktiviteter som alltid är relaterat till 

skolan – formellt lärande. Idag har medvetenheten om lärande ökat. Vi lär i samspel med andra 

och tränar på våra förmågor på ett sådant sätt att vi inte tänker i termer på att vi lär oss. Detta 

lärande kallas informellt lärande (a.a.).  

2.4.2 Formellt/informellt lärande 

Johansson (2011) anser att man ofta definierar fritidspedagogik som att informellt och formellt 

lärande sker samtidigt. Fritidspedagoger måste vara medvetna om balansen och samspelet mellan 

det informella och formella lärandet (Johansson 2011). Med detta menar han att det gäller för 

fritidspedagogen att vara mottaglig för barnens önskemål och förstärka de kompetenser barnen 

vill utveckla. Inslag av formellt lärande förekommer på fritidshemmet exempelvis i form av att 

fritidspedagogen demonstrerar hur man ska göra. Men det är barnen själva som via 

experimenterande och träning i nästa steg gör denna kunskap till sin egen på ett informellt sätt. 

Det formella lärandet är mer kopplat till en fast struktur än det informella lärandet. Med detta 

menar Johansson (2011) vidare att i den traditionella klassrumssituationen finns strukturella inslag 

som främjar formellt lärande. Men även i denna form av struktur förekommer det informella 

lärandet i hög grad (a.a.). Johansson och Ljusberg (2004) menar att eftersom strukturen i 

fritidshem är mera öppen och flexibel så blir gränserna mellan det formella och informella 

lärandet mindre skarpa jämfört med i skolan (a.a.). Med hänvisning till Säljö hävdar Kroksmark 

(2011) att utvecklingen av samhället kräver mer en förståelse av komplexa miljöer det vill säga 

lärande handlar inte längre om att ta del av information utan om att kunna nyttja erfarenheter i 

olika konkreta situationer (a.a.). Jensen (2011a) är inne på samma linje som Johansson (2011) när 

han pratar om att lärande som sker i skolan är formellt och att det sker avsiktligt, redan bestämt. 

Jensen (2011a) anser att fritidshemmets verksamhet även kan innehålla formella 

lärandesituationer men att det informella lärandet dominerar. Exempelvis är samlingar, 

matsituationer och regelstyrda aktiviteter till viss del styrda vilket gör dem formella. Han hävdar 

att det sker en mångfald av lärande situationer på fritidshemmet och att det utforskande lärandet 

är en del i det lärande som kan ske. Med det utforskande lärandet menar Jensen (2011a) att barn 

till exempel bygger torn med kaplastavar för att exempelvis se hur högt de kan bygga innan det 
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rasar eller om de kan bygga högre än de själva. Här blir problemlösning en del av lärandet. I en 

sådan lärandesituation kan lärandet vara både individcentrerat och gruppcentrerat. Det lärande 

som dominerar på fritidshemmet beskrivs som ett informellt lärande. Informellt lärande skiljer sig 

från ett formellt lärande i det avseenden att det är spontant, frivilligt, intressestyrt, inte följer ett 

bestämt mönster eller har något uttryckt mål.  Vidare menar Jensen (2011a) att ett informellt 

lärande ibland sker av en tillfällighet men kan ibland styras och ske avsiktligt. Precis som 

Johansson (2011) så menar Jensen (2011a) att mycket väl kan finnas ett informellt lärande i 

skolan och att det som främst kännetecknar informellt lärande är att det inte behöver vara för 

avsikt att lära (a.a.). Enligt Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) så dominerar det 

informella lärandet i fritidshemmets verksamhet och det är starkt knutet till här och nu tillfällen. 

De menar att det ofta hänger ihop med barnens vardagliga situationer och egna intressen och 

initiativ. Detta lärande kan exempelvis vara att; lösa en konflikt som uppstår, att lära sig att 

hantera relationer i gruppen, att lära sig regler för ett spel eller en lek, att lära sig praktiska ting 

som att baka, laga mat, sy eller snickra, att känna igen växter och djur. Klerfelt och Haglund 

(2011) talar om att det som utmärker det informella lärandet på fritidshemmet är graden av 

frivillighet och utgår från barnens erfarenheter och intressen. Vilket också Ihrskog (2011) menar 

och att det är så man ser på lärandet på fritidshemmet, då det informella lärandet sker på mer en 

frivillig basis och under barns fria tid.  

Enligt Klerfelt (2011) betecknas fritidshem och skola av olika ordningar. Dessa ordningar kan 

exempelvis komma till uttryck i att tystnad i skolan ses som ett tecken på att läraren har kontroll, 

medan tystnad på fritidshem i stället visar att det är något som inte står rätt till. Klerfelt redogör 

för fyra olika sätt att lära inom och utanför skolan:  

1. Skolans undervisning fokuserar på elevens enskilda prestationer, medan utanför skolan sker 

lärande ofta tillsammans. Detta betyder att verksamheten i skolan fokuserar på att eleven ska 

arbeta individuellt. Det enskilda barnets prestation bedöms individuellt även om det har fungerat 

i samarbete med kamrater. Fritidshemmet ses däremot som ett socialt och grupporienterat 

lärande och där ett samspel sker tillsammans. Elevernas lärande är beroende av kamraterna och 

bedöms inte formellt.  

2. I Skolan värdesätts främst elevernas utförande av uppgifter med tankeverksamhet helst utan 

hjälpmedel. På fritidshemmet däremot finns möjligheter för olika experiment att använda som 

verktyg som kan stödja den kognitiva utvecklingen såsom leksaker, tekniklådor och 

köksutrustning.  
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3. I skolan baseras lärandet på stor del av tolkningar av symboler och tecken, medan på 

fritidshemmet sker lärandet ofta i samspel med objekt och händelser. De vill säga att skolan har 

förutbestämt lärande medan fritidshemmet är mer situationsstyrt lärande. 

4. I skolan lär elever sig generella färdigheter och kunskaper, medan det på fritiden är den 

situationsberoende kompetensen som dominerar. Detta innebär att på fritidshemmet sker 

lärandet, precis som allt lärande gör, i ett specifikt sammanhang. Eftersom eleverna tar till sig 

kunskaper i sammanhang inom fritidshemmet blir lärandet situationsgrundat.  

Det viktiga är enligt Klerfelt (2011) att understryka att de formella och informella lärprocesserna 

sker parallellt. Detta utifrån de uppdelningar av skolans respektive fritidshemmets miljöer för 

lärande som här presenterats (a.a.). Enligt Johansson (2011) blir det fritidspedagogernas 

pedagogiska kompetens att tolka och använda länken mellan den informella och formella 

lärprocessen. Dessa lärprocesser kan bidra till att utveckla barns färdigheter i olika hänseenden 

om de sker parallellt och i nivå med varandra (a.a.). 

 

2.4.3 Entreprenöriellt lärande 

Enligt dokumentet ‘core competences for life-long learning’ från EU är definitionen av 

entreprenörskap som följande:  

 

an individual’s ability to turn ideas into action. It includes creativity, innovation, risk-taking, 

as well as the ability to plan and manage projects. This supports everyone in day to day life at 

home and in society, employees in being aware of the context of their work and being able to 

seize opportunities, and is a foundation for more specific skills and knowledge needed by 

entrepreneurs establishing social or commercial activity. 

(European Commission, 2005: sid. 18). 

Peterson och Westlund (2007) beskriver det entreprenöriella lärandet som en pedagogisk form 

där eleverna tränas för entreprenörskap, det vill säga att stimulera förmågor, attityder och 

förhållningssätt som gör att entreprenörsandan ökar. Det entreprenöriella lärandet är alltså en 

pedagogisk form där eleverna utvecklar sina entreprenöriella kompetenser. Här får eleverna bland 

annat träna på att aktivt ta ansvar för sig själv och andra, idéutveckling och projektledning. 

Kreativitet blir oftast en naturlig konsekvens av olika arbetssätt, eftersom det krävs nya idéer för 

att lösa de situationer som uppkommer. Entreprenöriellt lärande i skolan handlar inte om att 

utbilda elever för att starta företag. Anledningen är snarare att förbereda eleverna för de 

utmaningar som finns i dagens samhälle. Det entreprenöriella lärandet är ett utmärkt sätt att 

stimulera motivationen och engagemanget hos eleverna (a.a.).  
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2.4.4 Lek och skapande verksamhet 

Jerlang (1992) beskriver leken i något som utgår ifrån vad barnen känner till och har erfarenhet av 

ex mamma, pappa, barn lek. Han anser att det är viktigt att ha förståelse om att leken är av stor 

betydelse för barns utveckling.  

 

Lek är en låtsas-som-om-process, en vistelse i nuet – som infria något av gången tid och som 

har betydelse för framtiden. (Jerlang 1992, s 170.) 

 

Rosseau (1762) påstod att leken är den bästa vägen för barn till kunskapsinhämtning. Leken drivs 

av elevernas inre motivation och de leker för glädjes skull, och leken har en pedagogisk effekt. I 

När intresse blir till kunskap (Lärarförbundet 2005) står det att läsa att leken stärker elevernas 

medvetande om sig själva och förbättrar erfarenheter om omvärlden. I elevernas lek varierar ofta 

mönster i deras sätt att tänka, lösa problem och hantera information. Leken är basen i 

fritidspedagogiken och genom att avsiktligt förhålla sig till dess innehåll kan fritidspedagogerna 

bidra till ett lärande. Här gäller det att skapa en balans mellan elevernas fria val och verksamheten 

som styrs av pedagogerna. Grunden för sin identitet lägger eleverna i leken och här 

experimenterar de med olika sociala roller som de kan bära med sig till andra sociala 

sammanhang. Därför är det viktigt med ett bra innehåll i leken och en god kvalitet. I dagens 

samhälle efterfrågar man vissa egenskaper hos invånarna bland annat samarbetsförmåga, 

flexibilitet och social kompetens. Vid lek bearbetar eleverna erfarenheter och återskapar händelser 

som de tillgodosett sig från sin vardag. Leken är ett sätt för eleverna att utveckla kunskap i en 

social gemenskap. Genom leken använder sig eleverna av kunskaper i språk, matematik m.m. När 

pedagogen deltar i leken bidrar detta till att elevernas kunskaper fördjupas. Genom att pedagogen 

använder sig av leken som en pedagogisk metod börjar en hållbar kvalitativ förändring om 

elevernas sätt att tänka (Lärarförbundet, 2005). 

Skolverket (2011c) anser att leken har en viktig funktion i fritidshemmet. Leken är betydelsefull 

för elevernas liv, lärande och utveckling. För eleverna är leken ett verktyg för att göra världen 

begriplig. Detta överensstämmer med Williams (2006) som skriver att eleverna i leken erhåller 

kunskap genom att utveckla sin fantasi, skapa återgivna situationer och på så vis får hjälp att 

skapa mening i tillvaron. Eleverna lär sig av varandra i leken eftersom den ofta äger rum i ett 

gruppsammanhang och då oftast att någon eller några elever tar på sig lärarrollen. 

Johansson(2011) menar att det är viktigt att öva sig i demokratiskt tänkande och handlande och 

att leken är en arena för att träna detta. Här har fritidshemmet en viktig roll för att barnen ska 

kunna utveckla sådana handlingsmönster (a.a.). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur eleverna beskriver lärandet som sker i 

fritidshemmet. 

3.1 Frågeställningar: 

Under genomförandet av undersökningen kommer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver eleverna att de lär sig under sin vistelse på fritidshemmet? 

2. Vad uppfattar eleverna är viktigt att lära sig på fritidshemmet? 
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4 Metod 

Detta kapitel handlar om vilket urval och avgränsning vi har gjort samt motiverar den metod som 

används för att söka svar på våra frågeställningar. Vidare följer etik, trovärdighet och 

tillförlitlighet samt hur vi har gått till väga vid genomförandet och insamling av datamaterialet till 

studien. Slutligen beskrivs analysarbetet.  

4.1 Avgränsning och Urval 

Med utgångspunkt från våra frågeställningar intervjuade vi 10 elever som alla är inskrivna på 

fritidshemmet. Vi har gjort ett målinriktat urval vilket rekommenderas av Bryman (2011) när det 

gäller kvalitativ forskning. I detta fall innebär det att vi fokuserade på de elever som vistas mycket 

på fritidshemmet. Eleverna går alla i årskurs 2 och undersökningsgruppen består av 5 flickor och 

5 pojkar. Vi har valt att enbart intervjua elever i årskurs 2 för att vi bedömer att de har mycket 

erfarenhet av fritidsverksamheten och har utvecklat ett tryggt socialt samspel. Med detta menar vi 

att de äldre eleverna tenderar att ha färre timmar på fritids och saknar således kontinuitet på 

fritidshemmet medan de yngre eleverna oftast är mer fokuserade på att hitta sig själva samt deras 

plats i gruppen. För att underlätta intervjuerna så har vi utgått från vår egen skola och elever där 

på grund av att vi är kända för varandra. Bryman (2011) menar att man ska eftersträva att ha en 

fungerande och tillitsfull relation med personerna som ska intervjuas. En bra relation kan ge 

positiva effekter på intervjun då respondenten blir avslappnad och villig att genomgå intervjun. 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser att det är lättare att lyckas med en 

intervju om man har skapat en relation som bygger på barnets förtroende. Lyckas man få en god 

kontakt med barnen finns större förutsättningar för att de delar med sig av sina tankar.  

4.2 Kvalitativ metod 

Syftet med undersökningen har varit att få en inblick i hur elever ser på sitt lärande i 

fritidshemmet. Vi har därför valt kvalitativ metod och gjort datainsamlingen med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) så krävs 

det att metoden som används i en kvalitativ studie inbjuder respondenterna till att tänka, 

reflektera och på olika sätt delge erfarenheter från sin omvärld. Lika viktigt är det att den som 

intervjuar kan tolka och förstå respondentens omvärld (Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson, 2003). Vid intervjuundersökningen fick vi fundera ut vad som var den bakomliggande 

uppfattningen av det som sades i intervjuerna. Vad var det som var uppenbart men som inte blev 

klart uttalat? Därför blev också slutresultatet av undersökningen beskrivande.  
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En semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman (2011) att forskaren har en uppsättning 

frågor som ska beröras men att intervjupersonen har möjlighet att utforma svaren på sitt egna 

sätt. Det finns i denna metod även utrymme för att ställa följdfrågor. I en kvalitativ studie är det 

just intervjuer som är den vanligaste metoden. Bryman anser att detta val av metod grundar sig i 

att den som undersöker vill komma i en nära relation med de olika individerna i 

undersökningsgruppen för att få en så tydlig bild som möjligt av deras uppfattning samt för att 

förstå deras omvärld. Kvale och Brinkmann (2009) håller med och menar att syftet med att 

genomföra kvalitativa forskningsintervjuer är att man utifrån den intervjuades perspektiv försöker 

förstå vardagen som denna lever i.  

 

Enligt Trost (2005) innebär den kvalitativa studien att man begränsar sig till ett fåtal intervjuer 

och går in på djupet för att få ut så mycket som möjligt av dem. Trost (2005) belyser även att det 

är bra att hålla ner antalet respondenter eftersom insamlingsmaterialet annars kan blir för stort 

och ohanterligt. För att öka tillförlitligheten har intervjuerna genomförts med ljudupptagning. 

Detta för att missuppfattningar inte skulle ske och utifrån detta fick undersökningen en bättre 

validitet, det vill säga risken för feltolkningar av svaren minimerades samt risken att missa detaljer 

minskade. När vi senare bearbetade vår data så bidrog ljudupptagningen till att respondenternas 

svar inte uppfattades på ett felaktigt sätt. Enligt Patel och Davidson (1991) är det viktigt att inleda 

och avsluta intervjun med neutrala frågor. I utförandet av våra intervjufrågor har vi tagit detta i 

beaktande (se bilaga 1). 

4.3 Etik 

Forskning är viktig för både individen och samhällets utveckling. Både individen och samhället 

kräver att forskningen berör väsentliga frågor och att de håller hög kvalitet. Enligt Stensmo 

(2002) finns det fyra krav som en studie skall följa. Dessa krav är information-, samtycke-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet (a.a.). (Om detta går det att läsa ytterligare om på 

Vetenskapsrådets hemsida). Informationen från intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att 

det endast är vi som har tillgång till materialet och kommer användas enbart i vår studie. Enligt 

konfidentialitetskravet ska enskilda personer inte gå att identifiera. Vid avidentifieringen har vi 

därför valt att kalla den intervjuade för elev 1, elev 2 och så vidare. När vi intervjuade eleverna 

var det viktigt att vi följde de forskningsetiska förhållningssätten. De elever som intervjuades fick 

information om vad som var syftet med undersökningen. Vi förklarade för eleverna att deras svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Eleverna hade friheten att när som helst under intervjun 

avbryta om de tyckte att det kändes fel.  
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4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidson (1991) bör man vara vaksam över att det blir en så kallad 

intervjuareffekt, det vill säga att man medvetet eller omedvetet, påverkar intervjupersonen på 

något sätt så att denna förstår eller känner av vad som förväntas av dem och anpassar sina svar 

därefter. Med detta i åtanke så gjorde vi några provintervjuer både för att finslipa våra frågor och 

intervjuteknik men också för vår egen förberedelse för att motverka den ovannämnda 

intervjuareffekten. Vi var tydliga inför respondenterna att det inte fanns några svar som var mer 

rätt eller fel, samt att deras svar skulle behandlas helt konfidentiellt. Angående resultaten i vår 

undersökning bör det sägas att dessa inte kan anses gälla för alla elever. 

4.5 Förberedelser och genomförande 

Vi började med att informera och inhämta godkännande från vårdnadshavare, vilket vi valde att 

göra i ett brev till de berörda, (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes med en fritidspedagog och 

en respondent. Valet av rum för intervjuerna valde vi med hänsyn för att begränsa intrycken från 

omgivningen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att när man genomför intervjuer med barn får 

de möjlighet att ge uttryck för sina egna uppfattningar samt egna upplevelser av världen. De anser 

att det är viktigt att man under intervjun använder sig av åldersanpassade frågor och att dessa inte 

är alltför invecklade utan raka och enkla (a.a.). Respondenterna vi intervjuade är barn därför valde 

vi att göra kortare intervjuer än om de skulle ha varit vuxna. De frågor vi ställde var utformade på 

sådant sätt att de passade våra respondenter i ålder och kunskapsnivå. Kvale och Brinkmann 

(2009) belyser också vikten av att det förhållande som finns mellan den vuxne och barnet inte blir 

en typisk lärare och elev situation. För att undvika den typiska elev och lärarsituationen tog vi 

hänsyn till hur vi placerade oss i rummet och hur vi satt i förhållande till varandra. Innan 

intervjuerna informerades varje elev om att samtalet kommer att spelas in och att de hade 

möjlighet att avbryta när de ville. Eleverna informerades även om att deras namn inte kommer att 

nämnas i studien. Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning, detta för att kunna hålla full 

koncentration mot respondenten vilket medförde att samtalet hölls levande. Ytterligare en fördel 

med ljudupptagning var att det underlättade efterarbetet med resultatet samt analysen av svaren. 

Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberade vi dem. Enligt Bryman (2011) är det bra 

eftersom intervjuaren då kan upptäcka vilka olika områden som dyker upp under intervjuerna 

(a.a.). Efter transkriberingen avkodades de tio intervjuerna och respondenternas namn byttes ut 

mot sifferordningen 1-10. Vi kommer således att benämna respondenterna elev 1, elev 2, elev 3 

och så vidare upp till elev 10. Vi skrev ut intervjuerna ordagrant och sedan läste vi 

intervjuutskrifterna flera gånger. 
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4.6 Analys 

Analysen av det insamlade materialet utgick från de genomförda intervjuerna och med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar. Vi letade efter att hitta likheter och skillnader i 

respondenternas skilda svar att beskriva sitt sätt att se på sitt lärande på fritidshemmet. Bryman 

(2011) menar att det kan vara svårt att identifiera teman. En faktor som kan styra detta är hur ofta 

händelser, ord och fraser uppträder inom ett specifikt tema. Ju oftare företeelsen uppträder inom 

temat, desto större är sannolikheten att detta tema verkligen identifieras (a.a.).  Avsnitten som vi 

ansåg identifierade ett tema med utgångspunkt från våra frågeställningar färgkodade vi och 

kommenterade med stödord i kanten. Detta kunde vi sedan ha som utgångspunkt när vi skrev 

studiens resultatdel. I resultatet framgår tre olika teman om elevers syn på lärande; sociala samspelet, 

härmar och upprepar samt kreativitet.   Dessa teman visar hur synen på lärande uppfattas av 

respondenterna samt vad som uppfattades viktigt att lära sig på fritidshemmet. För att förtydliga 

resultatet och analysen så har citat från respondenterna används. När eleverna ändrar tonfallet 

eller poängterar något under intervjun markeras detta med beteckningen ’…’.  
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat som framkommit under intervjuerna som 

gjorts med eleverna i årskurs två. Studien har som utgångspunkt två frågeställningar och det 

kommer ske en sammanfattning av samtliga svar kopplat till respektive frågeställning. Det 

förtydligas med citat från elevernas utsagor.  

5.1 Elevernas beskrivningar av hur lärandet på fritidshemmet går till 

Utifrån elevernas utsagor så har vi i detta första kapitel av resultatet funnit två teman sociala 

samspelet samt härma och upprepa som vi valt att belysa.  

5.1.1 Sociala samspelet 

När det kommer till hur ett lärande sker på fritidshemmet så har det i samtliga intervjuer 

framkommit att det sociala samspelet har en betydelsefull roll. Bland elevernas svar betonas det 

att kamratrelationer har mycket stor betydelse för det lärande som sker mellan eleverna. De 

uttrycker i intervjuerna att de lär sig exempelvis problemlösning genom att lyssna på kamraterna. 

Elev 9 gav ett exempel på en problemlösningssituation där eleven tillsammans med en kompis 

fick hjälp i ateljén.  

Min kompis visade mig hur man skulle såga med sågen och han visade mig också hur man 

skulle bygga båtar. (Elev 9) 

I elevernas utsagor kan man vidare utläsa att fritidspedagogen har en mer betydande roll när det 

kommer till lärandet av olika förhållningssätt och av det formella lärandet. Det visade sig att 

eleverna lärt sig mestadels regler och att reda ut konflikter av fritidspedagogerna. Elev 5 beskriver 

att denne lärt sig reglerna av fritidspedagogerna och att skolan skickat hem dem så att föräldrarna 

också känner till reglerna. Elev 6 berättade bland annat att denne lärt sig genom att lyssna noga 

och ta instruktioner från fritidspedagogerna till exempelvis vid pyssel. Eleven berättar 

fortsättningsvis i intervjun att fritidspedagogerna som arbetar i verksamheten är viktiga för 

lärandet och menar med detta att man lär sig mycket när man är på fritidshemmet. Elev 1 

beskriver i citatet nedan hur ett lärande kan gå till mellan fritidspedagogen och eleven. 

Såg hur de andra gjorde och lyssnade på fröknarna. Jag lärde mig hur man löser en konflikt 

av fröknarna. (Elev 1)  
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Genom att få hjälp med hur konflikthantering går till av fritidspedagogerna så känner eleverna att 

de lärt sig lösa konflikter på ett bra sätt. Många av eleverna kommenterade att de även lärt sig hur 

man ska vara en bra vän. 

På fritidshemmet där intervjuerna genomfördes är målområdet entreprenöriellt lärande. Detta 

innebär att eleverna får möjlighet att utmanas i sitt lärande genom att fritidspedagogerna bland 

annat erbjuder olika kurser samt att eleverna lär sig att hålla i egna kurser utifrån egna intressen. I 

svaren framkommer det från flera elever att de har lärt sig mycket på kurserna utav 

fritidspedagogerna genom att lyssna, härma och öva praktiskt. 

5.1.2 Härma och upprepa 

Eleverna beskriver att de lär sig genom att härma kamraterna eller fritidspedagogerna i olika 

lärandesituationer. Eleverna ansåg att genom att upprepa aktiviteter och lekar så lär de sig olika 

kompetenser och förmågor såsom till exempel turas om, bollkontroll och att vara en bra kompis. 

Citatet nedan visar varför elev 2 anser att det är viktigt att upprepa en aktivitet för att bli bättre.  

Ni sa och berättade vad det betyder och allt sånt sätter sig sen i huvudet. Jag tragglar och 

lyssnar när alla berättar sen gör man det många gånger så man kommer ihåg och då blir 

man bättre och bättre. (Elev 2)  

Liknande svar kring lärandet genom att upprepa framkom från flera av eleverna då de berättade 

att även de lär sig genom att göra det om och om igen, det vill säga att upprepa. Elev 10 uttrycker 

att det är viktigt att repetera och prova sig fram för att få ett bra resultat: 

Man får nya idéer här och att man lär sig att vissa saker inte funkar och vissa saker funkar 

om man gör det på ett visst sätt. (Elev 10) 

På frågan om vem eleverna lär sig av fick vi några svar där det framgick att de ibland lär av sig 

själva. Exempel som gavs på hur detta kunde gå till var: att rita bättre genom att kalkera från en 

bok, bygga med lego tills man är nöjd och kontinuerliga övningar på fotbollsplanen för att bli 

bättre. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa att när eleverna härmar sina kamrater så gäller det mer lekar 

av olika slag såsom bandy, fotboll, pingis och bygga med kaplastavar. Däremot när det kommer 

till att härma fritidspedagogerna så handlar dessa svar mer om skapande verksamhet såsom pyssla 

och rita samt om sociala kompetenser såsom förhållningsregler och värdegrunden. 
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5.2  Elevernas uppfattningar om vad som är viktigt att lära sig på fritidshemmet 

Här i andra delen av resultatet kommer vi att belysa ytterligare två tema sociala samspelet och 

kreativitet som framkommit utav elevernas utsagor. 

5.2.1 Sociala samspelet 

När det gäller vad som är viktigt att lära sig på fritishemmet så har det i intervjuerna framkommit 

att eleverna anser att det är av största betydelse att man kan fungera i en kamratrelation. Eleverna 

beskriver att det är viktigt att gå på fritidshemmet för att lära sig det sociala samspelet.   

Man får nya vänner som man inte leker med på fritiden. Att man leker med alla och inte 

bara en. Att man är snälla mot varandra. (Elev 4) 

I citatet ovan betonar eleven att det som är viktigast att lära sig är hur man är en bra kompis och 

att det är bra att vara på fritidshemmet eftersom det är där kompisarna är.  Eleverna ser på 

fritidshemmet som en rolig plats att vistas på samtidigt som de uttrycker att kamratrelationerna är 

av stor betydelse. Detta påvisar elev 8 bra i följande citat.  

Det är roligare här än att vara själv hemma. Här finns mer att göra. Här finns alla 

kompisar. Hemma kanske man bara sitter och spela dataspel och efter en vecka blir man ju 

trött på det och då har man ju inget att göra och då blir det tråkigt hemma. Alla kompisar 

är på fritids för att föräldrarna jobbar långa dagar. (Elev 8) 

Det framgick av elevernas svar att det var viktigt att vara tillsammans med andra och att ha någon 

att leka med. Enligt eleverna så är det i kamratrelationerna viktigt att lära sig ta hänsyn till 

varandra samt att vara snälla mot främst kamraterna men även mot fritidspedagogerna. Det 

händer att det uppstår konflikter av olika slag i dessa relationer och eleverna har i intervjuerna 

påpekat att det är bra att kunna konflikthantering. Elev 1 berättar stolt i citatet nedan att denne 

har blivit bättre på att lösa konflikter. 

Jag har lärt mig reda ut konflikter, jag har blivit ganska bra på det nu! (Elev 1) 

Flera av eleverna håller med och anser att de lärt sig mycket om konflikthantering på 

kompissamtalen. Eleverna berättar i intervjuerna att de genom dessa samtal lärt sig olika 

tillvägagångssätt för hur man kan lösa en konflikt. De beskriver vidare att de även lärt sig många 

svåra ord såsom: konflikt, respekt och hänsyn. Elev 2 utvecklar detta i följande citat 

Lär mig olika ord som konflikt och övningslekar till exempel hörnövningen på samverkan. 

Jag visste inte ens att ordet konflikt fanns innan.(Elev 2) 
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Även koncentrationsförmåga är något som flera elever påpekar är viktigt att lära sig. Det finns 

flera situationer då eleverna uttrycker att just denna förmåga är viktig detta innefattar bland annat 

att sikta när man spelar biljard eller annan bollsport, att bygga något med lego eller vid pyssel. 

Relaterat till koncentrationsförmågan är tålamodet, detta nämner eleverna att de har förbättrat 

under tiden på fritidshemmet. Elev 2 vidareutvecklar detta genom att svara följande. 

Jag har lärt mig att sitta och vänta på alla vid borden på mellanmålet, det kunde inte jag 

innan när jag gick på dagis. Nu måste man först sätta sig och vänta på att alla har kommit 

och sen ska alla barnen prickas av och ’sen’ får man gå och äta. Så gör man inte på skolan. 

(Elev 2) 

Eleverna berättar att det är viktigt att veta vilka förhållningsregler som man måste hålla sig till och 

man kan inte göra precis som man vill. De uttrycker att fritidshemmet är en trygg och 

omvårdande miljö där det finns tydliga regler och normer i verksamheten. Eleverna anser i 

intervjuerna att man på fritidshemmet lär sig fungera ihop och ställa upp för sina kompisar.  

Jag har gått här hela mitt liv och dom tar hand om en här. Ingen som behöver vara ensam. 

(Elev 2) 

När eleverna skulle ge ytterligare exempel på vad som är viktigt att lära sig och vad de skulle vilja 

lära sig mer om på fritidshemmet så handlar svaren mycket om det entreprenöriella lärandet. Här 

står det kreativa i fokus exempelvis lekar, pyssel, kursverksamhet och olika konstruktionslekar 

såsom lego. Inom det entreprenöriella lärandet kan eleverna planera och förverkliga idéer själva 

men även tillsammans med kompisar. Elev 8 sa att denne lärt sig hur man håller i en kurs och 

kommer snart hålla i en egen kurs för sina kamrater. Liknande svar angående det entreprenöriella 

lärandet fick vi även från andra elever bland annat från elev 4 som i citatet nedan pratar om 

datakursen denne deltagit i. 

Har gått datakurs, där lärde jag mig hur en dator ser ut inuti och att man inte ska tro på 

allt man ser på reklamen. (Elev 4)  

5.2.2 Kreativitet 

Fritidshemmet bedriver en verksamhet som bland annat stimulerar till kreativitet för eleverna. På 

frågan om vad eleverna lär sig i genomförandet av olika aktiviteter så beskriver de att de lär sig 

olika förmågor bland annat: samarbete, social kompetens, konflikthantering, fantasifullhet och 

motoriska färdigheter. Ett bra exempel på att eleverna tränar många olika förmågor i en och 

samma aktivitet kommer ifrån elev 9 som beskriver hur det går till när denne bygger med lego 
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Sätta fast delar så dom sitter hårt så dom inte rasar och sen lär jag mig att jag ska bygga lite 

vägar, säng, mat, förråd och inte bara sätta fast väggar och så. (Elev 9) 

Granskning av svaren från eleverna visade på att de lärt sig nya spel och lekar på fritidshemmet. 

Eleverna uttrycker att utbudet som erbjuds på fritidshemmet skiljer sig från det som finns 

hemma. Det framkommer även att eleverna under tiden de vistas på fritidshemmet lärt sig många 

nya lekar. Eleven i citatet nedan uttrycker det på följande sätt  

Många lekar, nya spel jag inte har hemma, typ schack. (Elev 8) 

Denna mening delas även med flera av eleverna som anser att det är viktigt med ett bra och stort 

utbud av bland annat olika familjespel såsom Uno, Monopol och Schack. Det framkom i 

elevernas svar att genom att spela olika familjespel så lärde de sig exempelvis turtagning, hänsyn 

och att framför allt ha roligt.  

Flera elever tryckte även på att det var viktigt att lära sig pyssla och att baka. Elev 5 berättade att 

skapande verksamhet var viktigt och motiverade med att pyssel sällan förekommer hemma. Med 

skapande verksamhet menar eleverna att de lär sig klippa, klistra, måla, ha tålamod och att rita 

bättre. Lika mycket som de praktiska aktiviteterna såsom pyssel, bakning och spel dominerade 

inomhus så var det de fysiska aktiviteterna som gällde utomhus. Att ha bollkontroll, klättra, ha 

balans och att springa fort ansågs av eleverna som viktigt att lära sig ute. Elev 3 beskriver i citatet 

nedan hur det går till när man gungar.  

Tar fram benen när man ska fram och bak när man ska bak med benen. (Elev 3)  

Slutligen kan man sammanfatta att det eleverna funnit viktigt att lära sig på fritidshemmet är 

framförallt det sociala samspelet det vill säga hur man fungerar i en relation och då främst 

kamrater emellan. Konflikthanteringen fungerar här som ett hjälpmedel för att upprätthålla en 

positiv relation. Vidare visar resultatet att eleverna även anser att skapande verksamhet och 

motoriska färdigheter är viktiga att lära sig. Alla elever är överens om att tiden de spenderar på 

fritidshemmet är av stor betydelse för dem och detta poängteras om och om igen. 
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel så kommer vi att sammanfatta och diskutera några av forskningens 

viktigaste resultat utifrån studiens frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket 

vi anser har hjälpt oss besvara våra frågeställningar. Respondenterna var positivt inställda till att 

delta i vår undersökning vilket underlättade vid intervjusituationerna. Vi upplevde att eleverna 

kände sig trygga med att bli intervjuade av oss fritidspedagoger. Detta styrks av Bryman (2011) 

som även han anser att en bra relation kan ge positiva effekter på intervjun. Något som vi kan se 

som negativt är att vi fritidspedagoger redan innan hade en idé om hur eleverna uppfattar sitt eget 

lärande. Genom att vara medvetna om denna problematik så försökte vi minska risken till att 

resultatet skulle bli subjektivt.  

Intervjufrågorna utformade vi efter våra frågeställningar. Frågorna som ställdes skulle vara öppna 

för att ge respondenterna utrymme att associera fritt. Efter första utkastet av intervjufrågorna så 

genomförde vi en provintervju vilket resulterade i att vi korrigerade frågorna för kommande 

intervjuer. I efterhand kände vi att vi skulle ställt fler följdfrågor och även använt oss av en 

gruppintervju för att få mer djup i utsagorna. Anledningen till att vi inte ställde fler följdfrågor än 

vi gjorde berodde på att respondenterna var unga och vi ville inte pressa dem för mycket. Vi tror 

att en gruppintervju skulle ha passat då eleverna kanske kunnat ta hjälp av varandra med att tolka 

frågorna samt att formulera svaren. Vi gav information till respondenterna om att intervjuerna 

kommer att spelas in, vilket eleverna uppskattade mycket. Detta resulterade i att respondenterna 

upplevde intervjusituationen rolig och spännande. Intervjuernas längd varierade mellan 10 - 15 

minuter vilket vi tror berodde på elevernas förmåga att berätta. Längde ansåg vi inte påverkade 

kvalitén, de korta intervjuerna innehöll lika bra informationen som de längre intervjuerna. 

Vi har under arbetets gång med resultatanalysen sett stora fördelar med att vara flera som tolkar 

elevernas utsagor. Detta på grund av att vi kan uppfatta respondenternas svar på olika sätt. Som 

forskare är man även påverkad av sina egna erfarenheter och kunskaper om det aktuella området 

samt att relationen som man har till respondenterna kan påverka utsagorna.  

Märk att undersökningen är en forskning om elevernas uppfattningar. Vad kan man då ha för 

nytta av studien? Det är vår övertygelse att kunskap eller skapandet av kunskap är medel för att 

kunna förstå omvärlden och verkligheten för kunskap borde kunna ses i egenskap av sitt eget 

värde. Det är viktigt att vi som fritidspedagoger är professionella inom vårt läraryrke och bedriver 
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en verksamhet som kan kännas utvecklande och meningsfull för eleverna. Därför vill vi också 

frambringa mer kunskap från elevers perspektiv och deras syn på lärandet i fritidshemmet. Vet vi 

det har vi nämligen något att gå efter. Vår ambition som fritidspedagoger är nämligen att få 

eleverna att förstå att lärandet är till för dem, för att de skall växa som människor och för att de 

skall börja förstå världen och verkligheten. 

6.2 Resultatdiskussion 

När vi valde att forska om lärandet på fritidshemmet så var vi medvetna om att det inte var ett 

lätt område att forska inom eftersom det inte finns så mycket forskning inom området. Detta 

gjorde att det var svårt att hitta underlag för vår studie. Den information som vi fått fram finner 

vi dock är relevant för studiens resultat. Vi hade även, innan vi påbörjade vår studie, en tanke om 

hur eleverna såg på sitt lärande i fritidshemmet. Vi blev positivt överraskade att eleverna såg sitt 

lärande mer tydligt än vi trodde.  

Syftet med vår studie var att undersöka hur eleverna beskriver lärandet som sker på 

fritidshemmet. Vi anser att resultatet stämmer överens med syftet, eftersom det framgår i studien 

att eleverna är medvetna om och kan beskriva det lärande som sker på fritidshemmet. I vår analys 

har kategorisering skett utifrån elevernas uppfattningar om hur de beskriver sitt lärande och om 

vad de anser är viktigt att lära sig. Våra teman har alltså inte varit definierade på förhand. 

Resultatet visar att eleverna ser fritidshemmet som en viktig plats för det sociala samspelet. Det är 

därför av stor vikt att fritidshemmet har en pedagogisk verksamhet som exempelvis ger utrymme 

till den fria leken där det sociala samspelet får stort utrymme. I studien har det tydligt framkommit 

att eleverna ser relationsskapandet som en stor och viktig del i det sociala lärandet. Detta gäller 

både relationen fritidspedagog - elev samt eleverna emellan. Enligt Skolverket (2011a) så är dock 

den största betydelsen relationerna med kamraterna. Utav svaren vi fått så anser eleverna att det 

är i interaktionen dem mellan som att lärande sker. Vi ser att ju skickligare eleverna blir i 

samspelet med varandra ju mindre hjälp behöver de från de vuxna. Med detta menar vi att 

eleverna ser varandras kompetenser och styrkor och kan då dra nytta av detta på ett positivt sätt. 

Vygotskij i Williams (2006) beskriver just detta med att interaktionen mellan barn blir mer 

kvalitativ om den ena parten är mer kunnig inom det aktuella området. Fritidspedagogerna spelar 

här en betydande roll då de ska ge eleverna olika verktyg för att utveckla deras sociala förmågor i 

olika situationer. Eleverna ska sedan kunna identifiera dessa verktyg samt bli medvetna om hur de 

ska användas för att det ska bli ett livslång lärande. Dessa verktyg kan bland annat användas vid 

olika problemlösningssituationer såsom vid konflikthantering. I vårt resultat kan vi utläsa att 

eleverna anser att det är av betydelse att vi fritidspedagoger har gett dem verktyg i hur man till 



24 
 

exempel är en bra kompis och att då lära sig ta hänsyn, vara snäll mot varandra och reda ut 

konflikter. 

Viktiga aspekter som framkommit är att det informella lärandet på fritidshemmet mestadels sker 

mellan eleverna. Lärandet som sker mellan fritidspedagogerna och eleverna är av mer formell 

karaktär. Vi anser att det är bra att ha en jämvikt mellan det formella och informella lärandet på 

fritidshemmet. I våra utsagor kunde vi utläsa att det fanns en bra balans av dessa båda lärande 

former. Vi tror dock att på de flesta fritidshem så dominerar fortfarande det informella lärandet 

vilket Jensen (2011a) också styrker. Att vårt resultat visar på en större jämvikt mellan de båda 

läroformerna tror vi beror på att entreprenöriellt lärande står som målområde på det aktuella 

fritidshemmet där intervjuerna genomfördes. Eleverna får inom entreprenörskap hjälp av oss 

fritidspedagoger med att bland annat utveckla sitt eget lärande och sin inneboende kompetens. 

Peterson och Westlund (2007) belyser att eleverna genom entreprenöriellt lärande bland annat 

tränar på att aktivt ta ansvar för sig själv och andra. Detta kopplar vi till vårt resultat där eleverna 

berättar att de både får gå och hålla egna kurser vilket i sin tur leder till att eleverna får lära sig ta 

mer ansvar och planera.  

Då eleverna lär sig genom att härma så skiljer det sig beroende på om de härmar en kompis eller 

en fritidspedagog. När eleverna härmar och samspelar med varandra så är det främst inom olika 

aktiviteter detta sker såsom exempelvis bygga med kaplastavar och spela pingis. Däremot när det 

kommer till att härma fritidspedagogerna så handlar det mer om skapande verksamhet och sociala 

kompetenser. Vi ser här att båda parterna är viktiga och kompletterar varandra på olika sätt. 

Eftersom eleverna härmar fritidspedagogerna är det viktigt att vi är närvarande och medvetna om 

att vårt sätt påverkar eleverna i allra högsta grad. När eleverna har fri lek så är det bra att 

fritidspedagoger inte alltid aktivt deltar utan ge dem utrymme för att kunna imitera varandra.   

 
I våra styrdokument står det att fritidsverksamheten ska locka till lärande på flera sätt och 

stimulera eleverna till en allsidig utveckling.  Eleverna visade på många olika aktiviteter både inne 

och ute där de tränade olika förmågor exempelvis samarbete, turtagning och motoriska 

färdigheter. Några aktiviteter som framkom bland elevernas svar var olika familjespel, pyssel, 

bakning och bollaktiviteter. Fritidshemmet har här ett stort ansvar att göra ett medvetet och 

aktivt val när vi köper in material och planerar verksamheten. Utgångspunkten är elevernas 

önskemål samt vilka befintliga resurser som finns. Fritidshemmet är ett bra och viktigt 

komplement till hemmet för att tillsammans kunna utveckla och stimulera elevers olika förmågor.  
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Vi nämnde tidigare i inledningen att det finns en föreställning om fritidshemmens verksamhet att 

där leker man bara. I vår studie har vi synliggjort vilka lärandesituationer som kan uppstå på 

fritidshemmet. Studien visade bland annat på att eleverna såg mer av sitt lärande än vad vi hade 

förväntat. Beror detta på att vi som fritidspedagoger har belyst elevernas lärande i 

intervjufrågorna eller fanns dessa tankar hos eleverna innan? För att uppmärksamma eleverna på 

sitt lärande borde fritidspedagoger bli bättre på att kontinuerligt i vardagen ställa frågor om vad 

de lärt sig till eleverna. Detta bedömer vi är ett sätt att öka medvetenheten om lärandet hos 

eleverna. 

Denna studies teman uttrycker elevers uppfattningar om hur lärandet på fritidshemmet går till 

och vad de anser är viktigt att lära sig. Vi anser därmed att studiens syfte kan ses som uppfyllt. Vi 

menar att studiens resultat kan hjälpa fritidspedagoger vid planeringen av verksamheten. Det kan 

vara ett stöd för vad elever tycker att fritidsverksamheten ska innehålla för slags lärande och vad 

de uppfattar som meningsfullt lärande.  Utifrån studiens resultat är vi medvetna om att vi inte kan 

dra några generella slutsatser om hur elever i allmänhet uppfattar lärandet, men det är inte heller 

vårt syfte. 

6.3 Avslutande ord och förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om hur lärandet ser ut på andra fritidshem samt hur 

fritidspedagogerna lägger upp verksamheten för att synliggöra elevernas lärande.   

Nu när studien är avslutad så känner vi att vi har fått en klarare syn på det lärandet som sker på 

fritidshemmet. Det är viktigt för oss att lärandet som sker på fritidshemmet ses som minst lika 

betydelsefullt som lärandet under skoltid. Vi anser att det är professionellt att ställa sig kritiskt till 

forskningsresultat. Det ställs stora krav på eleverna i dagens samhälle och därför ifrågasätter vi 

hur långt man ska gå i medvetandegörandet av elevernas lärande för eleverna? Behöver eleverna 

alltid bli uppmärksamma om sitt lärande eller kan de ibland bara få vara! Viktigt är dock att 

fritidspedagogerna har klart för sig vilka didaktiska intentioner de har för elevernas olika 

aktiviteter. 
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Intervjufrågor     Bilaga 1 

1. Varför är det bra att gå på fritids? 

2. Vad tycker du är viktigt att lära sig på fritidshemmet? 

3. Berätta om vad du tycker om att göra på fritidshemmet? 

– inne 

– ute 

4. Vad lär du dig när du… (elevernas svar på förgående fråga) ge exempel? 

5. Av vem har du lärt dig allt detta? 

6. Hur gick det till när du lärde dig detta? 

7. Kan du ge några andra exempel på när du lär dig någonting? 

8. Har vi (fritidspedagoger) lärt dig något som du kan ta med dig härifrån när du slutar? 

9. Om du får bestämma vad skulle du vilja lära dig mer på fritidshemmet? 
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Brev till vårdnadshavare     Bilaga 2 

Hej! 

Vi är tre fritidspedagoger som studerar i ”undervisningslyftet” och denna vårtermin ska vi skriva 
en c-uppsats. Undersökningen handlar om ”elevernas syn på sitt lärande på fritidshemmet”. Vi 
har tänkt intervjua ett antal elever om hur de uppfattar sitt lärande på fritids.  

För att kunna intervjua eleverna behöver vi er tillåtelse gällande insamlandet av material till vår 
studie. 

Vid intervjuerna förs anteckningar och vi kommer även att spela in samtalen på en diktafon. 
Detta för att kunna säkerställa tillförlitligheten för vår undersökning, men också för att underlätta 
bearbetningen. Allt insamlat material kommer ske anonymt. Vi har för avsikt att följa de 
forskningsetiska principerna som gäller anonymitet enligt Vetenskapsrådet. (Finns på 
webbplatsen www.vr.se)  

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 kring detta, är ni varmt välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar: 

Liselotte Karlsson, Maria Stålander & Anna Sörbom 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lappen återlämnas till Anna, Maria eller Liselotte. 

Tack på förhand! 

Barnets namn:_____________________________________________________ 

Kryssa i rutan nedan om ditt barns deltagande: 

Ja, jag tillåter   

Nej, jag tillåter inte 

 

Målsmans underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________________ 

 

 

 

http://www.vr.se/

