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___________________________________________________________________________ 

 
Syftet med studien var att undersöka det lärande som sker i fritidshemmet, hur det sker samt 
elevernas uppfattningar om skillnaderna kring lärandet i skolan gentemot fritidshemmet. 
 
För att få en ökad förståelse av lärandet i fritidsverksamheten sökte vi svar på frågorna: 
 

1. Vad uppfattar/upplever eleverna på fritidshemmet att de lär sig under sin vistelse där? 
 
2. Hur upplever eleverna att det lärande som sker i fritidshemmet går till? 

 
3. Vilka skillnader uppfattar eleverna att det finns mellan det lärande som sker i skolan, 

respektive fritidshemmet? 
 
Undersökningen är inspirerad av ett sociokulturellt forskningsperspektiv, där vi använt oss av 
tre kompletterande datainsamlingsmetoder. 
 

• Dagboksanteckningar 
• Deltagande observationer 
• Kvalitativa intervjuer. 

 
Resultatet visar att det i fritidshemmet förekommer ett formellt lärande, främst genom lek och 
skapande verksamhet, men även ett informellt lärande, där kunskapen är oreflekterad. Eleverna 
i fritidshemmet lär sig i samspel med elever och pedagoger i en deltagande handling. Främsta 
skillnaderna syns i det formella lärandet som sker i skolan, där teoretisk kunskap dominerar. I 
fritidsverksamheten sker främst ett praktiskt lärande. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Sökord: Fritidshem, fritidsverksamhet, informellt lärande, lärande 
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1. Inledning 
 

Under ett samtal med en sjuåring ställdes frågan hur det är på skolan och på fritidshemmet. 
Sjuåringen berättade entusiastiskt kring det hon lärt sig i skolan, vilka läxor hon haft etcetera.  
När vi ställde henne frågan ”Vad har du lärt dig på fritidshemmet”? Såg hon mycket frågande 
ut och svarade ”Där lär man sig väl ingenting”. Hon tycktes inte ha uppfattat att det sker ett 
lärande i fritidsverksamheten.   
 
Här väcktes tanken på vad vårt examensarbete skulle komma handla om – vilket lärande 
uppfattar barnen sker i fritidshemmet. En tid senare läste vi ett nummer av tidskriften 
Fritidspedagogen, där forskaren Mikael Jensen (2009) menar att det är oerhört lite forskat kring 
det lärande som sker i fritidsverksamheten jämfört med skolan. Därför beslöt vi oss för att göra 
en undersökning kring elevernas egna upplevelser kring lärandet på fritidshemmet och 
elevernas tankar kring de skillnader som finns gentemot lärandet i skolan. 
 
Studien känns angelägen och intressant, då vi anser att människor lär sig hela tiden i olika 
sammanhang, samt att vi tycker det är viktigt att medvetandegöra för eleverna att de faktiskt lär 
sig saker även på fritidshemmet. Eftersom vi är blivande lärare med inriktning mot 
fritidsverksamheten, vill vi synliggöra det lärande som sker inom den verksamhet vi kommer 
att arbeta i. Vår förhoppning är att arbetet ska komma till användning för oss men även till 
andra verksamma och blivande fritidspedagoger, pedagoger och föräldrar.  
 

2. Bakgrund 
 
I det här kapitlet beskriver vi fritidsverksamhetens historik. Vi redogör även för de 
styrdokument som gäller för fritidsverksamheten, samt de ämnesområden som ingår i 
fritidspedagogiken.   

 

2.1 Fritidsverksamheten – förr och nu  
 
Lärarförbundet (2005) skriver att fritidshemmen har sina rötter i arbetsstugorna, som inrättades 
i slutet på 1800-talet. Torstenson-Ed och Johansson (2000) berättar att arbetsstugan riktade sig 
till barn i arbetarklassen med syftet att barnen skulle lära sig arbetsglädje, ordning, flit och 
sparsamhet samt grundläggande kunskaper i praktiskt arbete. Att starta en god 
fritidsverksamhet var enligt Lärarförbundet (2005) en viktig förebyggande verksamhet, 
eftersom det då inte skulle behövas särskilda och mer kostsamma insatser för eleverna längre 
fram i livet. Hansèn (1999) beskriver hur arbetsstugorna på 1930-talet avvecklades helt och 
verksamheten kom att kallas eftermiddagshem. Hon skriver vidare att ”arbetstanken” som 
bärande pedagogisk idé ersattes mot ”rekreationstanken”, det vill säga att man började inse att 
barnen hade behov av fritidssysselsättningar och rekreation, samt psykologisk och social 
utveckling. Under 1930-40-talet ökade intresset för de psykologiska utvecklingsteorierna.  År 
1962-1963 ändrades namnet från eftermiddagshem till fritidshem (Hansén, 1999). Enligt 
Rohlin (2001) var det på 1970-talet som det moderna fritidshemmet utformades. Det gjordes 
två stora utredningar, barnstugeutredningen och SIA-utredningen (skolans inre arbete). Vidare 
beskriver Rohlin hur diskussionerna nu börjar övergå från ett omsorgstänkande till ett mer 
pedagogiskt sätt att tänka. Man diskuterar barns fritid i termer av deras behov av stöd i deras 
sociala utveckling, samt att främja barnets allsidiga och harmoniska utveckling i samverkan 
med hemmet. Under 1990-talet tillsattes en kommitté där det slogs fast att både skola och 
fritidshem skulle styras av samma organisation, och att de skulle ha ett gemensamt 
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måldokument, lpo 94 (Lärarförbundet, 2005). Samverkan lyftes fram och fritidspedagogens 
uppgift var att med stöd av läroplanen och de allmänna råden utforma en lämplig helhet för 
fritidshemmets uppdrag. Torstenson-Ed och Johansson (2000) berättar om helhetssynen, då 
regeringen 1996 beslöt att sammanföra barnomsorg och skola i gemensamma lokaler 
(sexåringarna och förskollärarna flyttade in i skolan). Detta för att främja ett helhetsperspektiv, 
genom att organisation, lokaler och verksamhet fanns under samma tak. Idag arbetar lärare, 
förskollärare och fritidspedagog ofta i arbetslag. Rohlin (2001) beskriver detta som det ”nya 
arbetslaget”, som går att koppla ihop med helhetssynen och det ”livslånga” lärandet. Hon 
nämner temaarbete som ett exempel på meningsfull kunskap som sätts in i olika sammanhang 
och processer, vilket leder till ett livslångt lärande.   
 
Rohlin (2001) menar också att samhällets krav på individens förmåga att snabbt lära och lära 
nytt har ökat, vilket ställer nya och större krav på kunskap och utbildning. Förr tittade man på 
barns sociala utveckling, idag pratar man om barns sociala kompetens.  
 
Enligt Lärarförbundet (2005) syftar fritidspedagogiken idag till att skapa lärandemiljöer för 
barn och unga, där de utvecklar kunskap för att delta i samhällslivet och kan skapa en 
meningsfull fritid. Fritidspedagogiken tar enligt Lärarförbundet sin utgångspunkt i elevernas 
hela situation, och den som arbetar fritidspedagogiskt ska samverka i andra lärandemiljöer. 
Verksamheten är frivillig och det är elevernas intresse och behov som styr innehållet. Lärande 
sker alltid i ett sammanhang. Lärarförbundet skriver vidare att den integrerade skolan leder till 
en ny syn på lärarens uppdrag, där de tar ett gemensamt ansvar för elevernas hela dag i skolan, 
vilket skapar trygghet och kontinuitet för eleverna.  
 
Klerfelt (1999) beskriver skillnaderna mellan skola och fritidshem som pedagogisk miljö, och 
fortsätter med att fritidshemmet inte har några formella krav att lära barnen något som ska 
kunna utvärderas i form av betyg. Hon menar att fritidshemmets uppgift istället är att förena 
omsorg och pedagogik, med syfte att sätta hela barnet i centrum. Det kanske starkaste 
kännetecknet för fritidshemmet menar Klerfelt är avståndstagandet från den traditionella 
skolans formella inlärning. Hur skiljer sig då fritidshemmet från hemmet? Enligt Klerfelt hittar 
man skillnader främst i de relationer och roller som barnen utvecklar tillsammans med sin 
fritidspedagog. På fritidshemmet får man också enligt Klerfelt öva sig i att bland annat vara en 
bra kompis och fritidsbarn. Det ger fritidshemmet en betydelsefull roll för socialisering och 
lärande.  
 
Persson (2008) skriver att fritidshemmet är den skolform som blivit utsatt för störst 
besparingar. Stora barngrupper och brist på lämpliga lokaler är två punkter som gör det svårt 
för pedagogerna att skapa goda pedagogiska miljöer. Trots det ser man enligt Persson en tydlig 
fritidshemskultur som bygger på normer, regler, handlingsmönster och rutiner, där lärandet 
bygger på aktuella situationer och behov. Liksom Rohlin (2001) och Klerfelt (1999) så 
beskriver Persson lärandet i fritidshemmet som socialt i samspel med andra, där relationer, 
kamratskap och ansvarstagande är nyckelord. Pedagogens uppgift är enligt Persson att knyta an 
till barns intresse via deras erfarenheter och pedagogiken har sin utgångspunkt i 
handlingsorienterade och emotionella aspekter, snarare än att lära barnen fakta och nya 
begrepp, Persson (2008). 
 
Hur kan då ett fritidshem se ut idag? Enligt Klerfelt (1999) så kan fritidshemmen se ut på 
många olika sätt. Men det öppnar ofta tidigt på morgonen (6:30) och stänger på kvällen (18-
tiden). Barnen går till fritidshemmet före och efter skolan. Barnens tider varierar beroende på 
skolschemat och föräldrarnas arbetstider. Det serveras frukost på morgonen och mellanmål på 



     7 

eftermiddagen. Klerfelt skriver vidare att barnen på eftermiddagarna kan välja att delta i både 
planerade och/eller fria aktiviteter. Integreringen mellan skola och fritidshem varierar stort i 
olika delar av landet. Enligt Klerfelt går utvecklingen mot en ökad samverkan. 
 
Skolverket (2009) beskriver fritidshemmet som en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn 
upp till 12 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen stöd i 
utvecklingen och en meningsfull fritid. Skolverket skriver vidare att fritidshemmet 
kompletterar skolan tidsmässigt, när det tar emot barnen före och efter skoltid samt under lov, 
men också innehållsmässigt genom att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper än de får i 
skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och 
lärande. Skolverket skriver också att verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen 
och ta tillvara deras nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten bör utgå ifrån barnens intressen 
och behov och anpassas till varje barns olika livsvillkor och förutsättningar. Fritidshemmet är 
öppet hela året och är ofta samordnade med skolan på olika sätt.   
 

2.2 Fritidshemmets styrdokument 
 
Fritidsverksamheten styrs av skollagen (1985:1100). Lagen säger att barngruppen ska ha en 
lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och det ska finnas 
utbildad personal som kan tillgodose elevens behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet. Skolverket (2009) skriver om kommunallagen som säger att fritidshemmets 
verksamhet ska planeras och regelbundet följas upp, samt utvärderas av både personal och 
kommun. Elever och föräldrar bör också kunna delta i utvärderingen. Vidare skriver Skolverket 
(2009) att varje kommun är skyldig att kvalitetsredovisa verksamheten. Varje kommunalt 
fritidshem är också skyldigt att upprätta en kvalitetsredovisning, som lämnas in till kommunen. 
Fritidshemmets elever och deras föräldrar ska få möjlighet att delta när kvalitetsredovisning 
görs.  
 
De styrdokument som gäller för fritidsverksamheten är Skolverket (2006), Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. Eftersom inte hela 
läroplanen gäller för fritidshemmet finns också Skolverket (2007) kompletterande skrift 
Kvalitet i fritidshem –allmänna råd och kommentarer. Förutom dessa har Lärarförbundet 
(2005) gett ut en skrift som heter När intresse blir kunskap – Fritidspedagogikens mål och 
medel. Den beskriver fritidsverksamheten ur ett historiskt-, samhälleligt-, nutids- och 
framtidsperspektiv. Den innehåller också utdrag ut läroplanen, med en efterföljande reflektion 
kopplat till fritidspedagogiken.  
 
Skolverket (2006) anser att kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 
handlar om att skapa en helhet för lärandet. De menar att ett ömsesidigt möte mellan de 
pedagogiska synsätten i de olika verksamheterna kan berika elevernas utveckling och lärande. 
Skolverket (2007) skriver att fritidsverksamheten ska vara trygg, rolig och stimulerande, där 
skapande och lek har stort utrymme. De skriver vidare att en helhetssyn som bygger på att 
barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Ett exempel som ges är att ett 
barns självkänsla kan stärkas om han/hon känner sig trygg i en grupp, känner tillit till kompisar 
och vuxna. Självkänslan påverkar i sin tur barnets förmåga att lära. Vidare skriver de att 
fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och därför kan vara ett stöd för barns utveckling.     

 

 

 



     8 

2.3 Fritidshemmets didaktik och ämnesområden 
 
Lärarförbundet (2005), beskriver på ett tydligt sätt fritidspedagogikens didaktik utifrån 
läroplanen. I fritidspedagogiken utgår läraren i första hand från det eleven redan kan och hur 
den totala elevsituationen ser ut. Lärarförbundet (2005) beskriver även åtta kunskapsoråden 
som ingår i fritidspedagogiken, här kommer en kort redogörelse för dessa och vad de 
innehåller:  
 

• Relationer och konflikthantering 
Kunskapsområdet handlar om elevernas förmåga till lek, samarbete, att kunna se det 
positiva värdet av olikheter, där man ser varandra som resurser. Skapa utrymme för 
eleverna att utveckla kunskaper och relationer som motverkar mobbning. Träning i 
konfliktsituationer, där eleverna lär sig hantera konflikter utan våld.  

 
• Genus 
Kunskapsområdet handlar om att göra genusordningen i samhället synlig för eleverna. Hur 
den styr och begränsar flickor och pojkar. Det handlar också om att medvetandegöra allas 
lika rätt till utbildning och möjligheter i samhället. Att stärka eleverna så att de vågar stå 
upp för sina behov och intressen.  
 

• Rörelse och hälsa 
Kunskapsområdets syfte är att eleverna ska få känna ett positivt kamratskap och 
tillfredsställelsen av fysisk aktivitet. Bra matvanor där eleverna lär sig att ta ansvar över 
vad de äter och att måltiderna också bygger på en god social samvaro. Hälsoarbetet främjar 
också elevernas psykiska hälsa, med syftet att stärka kropps- och jaguppfattning. 
  

• Natur, miljö och teknik 
Inom det här kunskapsområdet får eleverna lära sig samspelet mellan natur, miljö och 
levnadssätt ur ett ekologiskt och globalt perspektiv. De får också lära sig att ta tillvara på 
naturens resurser. Det egna miljöansvaret betonas och Lärarförbundet (2005) menar att 
eleverna genom sina kunskaper om naturen utvecklar sin förmåga att tänka, lösa problem 
och hantera information.  
 

• Språk och kommunikation 
Kunskapsområdet betonar vikten av språk och kommunikation. I fritidspedagogikens 
arbetssätt är språk och handling integrerade med varandra. Riklig kommunikation med 
lärare och andra elever är viktigt för elevernas tänkande och språkutveckling. Det är särskilt 
angeläget för barn från andra språkområden att få möta vardagsspråket i fritidshemmet.   
 

• Kultur 
Kunskapsområdet innefattar skapande verksamheten, där eleverna får uttrycka sig i bild, 
form, musik, rörelse, dans och drama, men också kunskap, förståelse och respekt för egna 
och andra kulturer och traditioner.  Eleverna få ta del av de kulturutbud som finns att tillgå 
för barn och ungdomar samt utveckla ett kritiskt tänkande kring de budskap som förmedlas 
genom exempelvis teater, dataspel, film och reklam. 
 
• Individens identitet 
Kunskapsområdet belyser individens identitetsutveckling i samspel och interaktion med 
andra. Det handlar om att stärka eleverna så att de känner att de duger som de är. Att våga 
säga nej till sådant som känns fel och lära sig att se olikheter som en tillgång.  
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• Elevernas inflytande och ansvar 
Kunskapsområdet handlar om att ge eleverna möjligheter att påverka sin egen och andras 
situation. Att man lär sig ta ansvar för sig själv, sina handlingar och sitt lärande. 
Lärarförbundet (2005) beskriver ett reellt ansvar som innebär att eleven får ta ansvar över 
att en uppgift ska göras, men har även inflytande över hur och när den görs. 
   

Lärarförbundet (2005) menar att eleven är utgångspunkten och lärande sker i en gemensam 
aktivitet mellan lärare och elev. Ett som Lärarförbundet beskriver som ett mäster-lärling 
förhållande. Skolverket (2006) skriver att skapande verksamhet och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Lärarförbundet (2005) anser att leken är grundstenen i fritidspedagogiken och 
att det är i leken som eleverna lägger grunden till sin identitet och får pröva olika sociala roller. 
I leken lär de sig även att läsa av varandra, förstå hur andra människor tänker och kunna vänta 
på sin tur (Lärarförbundet, 2005). Leken har en avgörande betydelse för barns utveckling och 
lärande. Lärarförbundet menar att den fria leken är viktig, men också den planerade 
pedagogiska leken. Fritidspedagogiken arbetar medvetet med att ge förutsättningar för alla 
elever att kunna inta olika roller i leken och Lärarförbundet menar att den identitet man 
tillägnar sig där bär man med sig till andra sociala sammanhang. Genom att använda sig av 
leken som pedagogisk metod uppstår en kvalitativ förändring i elevernas sätt att tänka, därför 
är innehåll och kvalitet avgörande. Samarbetsförmåga, social kompetens, konflikthantering, 
bearbetning av upplevelser, språk- och matematikkunskaper är några aspekter som främjar 
lärande genom lek. Johansson och Pramling (2007) menar att barn lär sig bäst när de fångas av 
något som upptar deras engagemang och världen runt om kring dem på något sätt upphör. 
Barnet koncentrerar sig på något de vill lösa eller veta mer om. Detta kopplat till leken som i 
dessa fall blir en källa till lärande.  
 
Lärarförbundet (2005) skriver vidare om det situationsstyrda lärandet, där eleverna lär sig 
utifrån de situationer de skapar och organiserar. Samlärande är också en viktig del i 
fritidspedagogiken och det handlar om delaktighet, kommunikation och att det är i de sociala 
relationerna i vardagen som lärande sker. Det är ofta en oreflekterad kunskap, eleverna tänker 
inte på att de lärt sig något. Slutligen beskriver Lärarförbundet det informella och formella 
lärandet, samt vikten av att utvärdera arbetet i fritidshemmet tillsammans med eleverna, men 
också tillsammans med andra fritidspedagoger och lärare med annan inriktning. Utvärdering 
och reflektion är viktigt för både lärare och elever, då det är viktigt att reflektera över sitt eget 
lärande, men också för att utveckla fritidspedagogernas profession.   

 

3. Syfte 
 
 Syftet med studien var att undersöka det lärande som sker i fritidshemmet, hur det sker samt 
elevernas uppfattningar om skillnaderna kring lärandet i skolan gentemot fritidshemmet. 
 

1. Vad uppfattar/upplever eleverna på fritidshemmet att de lär sig under sin vistelse där? 
 
2. Hur upplever eleverna att det lärande som sker i fritidshemmet går till? 

 
3. Vilka skillnader uppfattar eleverna att det finns mellan det lärande som sker i skolan, 

respektive fritidshemmet? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 
I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning kring lärande i fritidshem samt den 
sociokulturella teorin, som ligger till grund för vår studie.   

 
4.1 Tidigare forskning om lärande i fritidshem  
 
Enligt Lärarförbundet (2005) sker lärande alltid i ett sammanhang. Johansson och Ljusberg 
(2004) skriver att barn lär sig i alla situationer och i samspel med sina kamrater. Säljö (2008) 
menar att lärande inte behöver ske i skolan eller genom undervisning. Han anser att lärande kan 
ske var och när som helst där människor möts.  
 
Klerfelt (1999) skriver att det lärande som sker är att eleverna utvecklar sociala, emotionella 
och kognitiva kompetenser. Lärandet sker i en helhet där eleverna genom praktiska erfarenheter 
utvecklar teoretisk kunskap. Klerfelt tar bakning som exempel där matematiska begrepp 
kommer in, trots att själva syftet är att lära sig baka och få bullar. Enligt författaren binder man 
också ihop aktiviteter i fritidsverksamheten som kan kopplas till arbetslivet. Leken är också en 
viktig del för lärandet, och Klerfelt skriver att man i leken kan träda in i olika roller där man 
tränar de emotionella, sociala och kognitiva färdigheterna. Till skillnad från skolans tidsstyrda 
verksamhet är fritidshemmet uppgiftsstyrt. Det finns inget schema som ska följas, utan eleverna 
är i stor utsträckning ägare av sin egen tid. Lärandet i fritidsverksamheten handlar också enligt 
författaren till stor del om autentiska aktiviteter. Det kan handla om att fritidspedagogerna 
skapar en miljö där dessa aktiviteter kan uppstå. Exempelvis baka för att få mat, samtidigt som 
man automatiskt tränar läsning och matematik. En annan dag kan man göra om lokalen till en 
restaurang, där eleverna får träna bordskick, hur det är att gå ut och äta middag osv. Dessa 
typer av aktiviteter skapar enligt Klerfelt förutsättningar att lära på olika sätt. 
   
Tiller (2000) beskriver fyra grundstenar för ett bra lärande. Han kallar dem för: - jag är, - jag 
förstår, - jag vill och - jag och de andra, och menar att dessa är kärnan för det livslånga 
lärandet. ”Jag är” handlar enligt Tiller om självrespekt, men också respekt från andra, 
värdighet, identitet, värme och omsorg. ”Jag förstår” handlar om kunskap, kompetens och 
kvalifikationer. Det räcker inte att vilja lära tillsammans med andra. Det centrala är att förstå 
avsikten med den man ska lära, annars sker ett negativt lärande. Att ställa sig frågan varför är 
viktig, varför ska jag lära mig det här? Varför är det viktigt? Tiller kallar detta för reflektion 
och självprövning. ”Jag vill” handlar enligt författaren om lust och nyfikenhet att lära, 
inflytande över sitt eget lärande, men också en vilja att lära. Den sista innebär enligt Tiller att 
vi är beroende av ett gott samarbete med andra. Han menar vidare att goda sociala nätverk och 
relationer är nyckelord för lärande och människan i samarbete med andra ger social kompetens 
och empatisk förmåga Slutligen beskrivs trygghet som den mest grundläggande förutsättningen 
för god inlärning.  
 
Johansson och Ljusberg (2004) berättar att det lärande som sker i fritidshemmet är det sociala 
och att det handlar om regler för samvaro, i leken, när man spelar spel, men också allmänt hur 
man ska bete sig mot varandra. Till skillnad från skolans formella lärande, menar författarna att 
det i fritidsverksamheten sker ett informellt lärande, samlärande och ett sociokulturellt lärande. 
Det informella lärandet sker i vardagliga situationer, som många gånger inte uppfattas som ett 
lärande. Johansson och Ljusberg anser också att informellt lärande är en process som styrs av 
individen själv och lärandet är knutet till den kultur där personen har sin vardag. De menar 
vidare att barnen lär sig mer i samspel med varandra än vad de gör i samspel med vuxna. 
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Författarna påpekar också att det i fritidshemmet även pågår formella läroprocesser parallellt 
med de informella. Lärarförbundet (2005) ger en tydlig beskrivning på hur detta kan ske. Till 
exempel när pedagogen tar med eleverna på utflykt till skogen, är syftet inte bara att lära sig 
om naturen, utan också att eleverna ska lära sig samarbeta, skapa ett bättre klimat i gruppen 
etcetera. Johansson och Ljusberg (2004) menar att skillnaderna mellan det formella och 
informella lärandet inte är lika skarpa som i skolan. Elofson (2008) berättar att det informella 
lärandet sker i vardagslivet, medvetet eller omedvetet, som en sidoeffekt i andra aktiviteter. 
Eleverna skapar sitt eget lärande, medan pedagogerna finns där som stöd eller som förebilder 
(Elofson, 2008). Författaren menar vidare att det informella lärandet också kan beskrivas som 
erfarenhetsbaserat, eftersom lärande skapas genom elevernas egna erfarenheter. Rohlin (2001) 
skriver att fritidshemmets verksamhet med lek, spel och skapande verksamhet också bidrar till 
en möjlig potential för framtida entreprenörer och entreprenörskap.  
  

4.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Den teoretiska utgångspunkten för studien i denna uppsats är främst det sociokulturella 
teorierna om lärande. Hansen (1999) skriver i sin rapport att lärande ses som en process i livet: 
Barn kan lära sig i många olika former av verksamhet i fritidshemmets vardag. Hon skriver 
vidare att barns lärande sker i deltagande handling, och att de kan lära sig särskilda färdigheter 
med stöd av fritidshemmet.  
 
Säljö (2005) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande måste ses utifrån tre olika, men 
samverkande företeelser. Han spaltar upp dem i: 
 

• Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
• Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
• Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

            samarbete i olika kollektiva verksamheter  
 
Även Carlgren (1999) menar att aktivitet, begrepp och kultur är ömsesidigt beroende av 
varandra. Hon skildrar det som att begrepp är redskap –man lär sig genom att använda dessa. 
Begreppens mening är ett resultat av social förhandling. Davidsson (1999) beskriver hur 
lärandet sker genom deltagande i en social praktik. Kunskapen är något som finns mellan 
människor och utvecklas genom samspel mellan dessa, när de möts i och hanterar olika 
situationer. Davidsson menar att kunskapens ursprung finns i interaktion. Johansson och 
Ljusberg (2004) menar att barnen själv införlivar den kommunikativa processen som de 
uppfattar i samspel med kamraterna och bygger på sitt sätt in verktyg för tänkandet. 
 
Imsen (2000) beskriver Lev Vygotskijs teori om språkets betydelse för barns inlärning. Han 
menar att människans viktigaste redskap vid socialisering med andra individer är språket. 
Människan tillägnar sig kultur och gemensamma kunskaper genom språket, och lär i samspel 
med andra. Säljö (2008) menar att språket är ett medel för att kunna delta i sociala 
sammanhang och praktiker. Han hävdar att ordet och den språkliga förmågan är människans 
viktigaste medierande redskap. Enligt Säljö innebär mediering, att fysiska och 
intellektuella/språkliga redskap medierar eller förmedlar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter. Människan måste se och förstå hur tänkande utövas av andra individer som 
agerar i sociala praktiker med hjälp av olika fysiska redskap exempelvis datorn för att förstå 
lärandet. Säljö menar att begreppet mediering är centralt för den sociokulturella traditionen, 
vilket innebär att vi är färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. Säljö, 
Schultz och Wyndhamn (1999) konstaterar att i ett sociokulturellt perspektiv ses människors 
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handlande som integrerat med artefakter, som exempelvis datorer, gitarrer, byggklossar med 
mera. Människan använder dem ständigt och författarna menar att vi i en mycket 
grundläggande mening är redskapsanvändande individer. Vidare framhåller Säljö språkets 
betydelse, för hur kunskaper och färdigheter som kommer från de insikter och 
handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle förs vidare från generation till 
generation. Vi blir delaktiga i dem genom interaktion med andra människor. Även Gustavsson 
(2002) framhåller att kunskap inte kan existera utan social och kulturell förmedling. Han menar 
att kommunikation är en integrerad del av all praktisk verksamhet, och att vi på så sätt får 
kunskap genom erfarenhet och reflektion. Gustavsson nämner John Dewey och hans klassiska 
uttryck “learning by doing” och lärande som en process. Han betonar erfarenhetsbaserat 
lärande och att sätta kunskap i ett sammanhang.  
 
Säljö (2008) argumenterar för att mänskligt lärande sker i ett sociohistoriskt och 
kommunikativt perspektiv. Han menar att kunskapen först lever i samspel mellan människor 
och därefter blir en del av individen, dennes tänkande och handlande. Kunskapen kommer 
sedan tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Carlgren (1999) beskriver lärandet som 
transformering där den kunskap individen får genom samspel med andra ska göras om till egen 
inre kunskap hos individen. Den kritik Säljö (2008) framhåller mot sociokulturella teorier 
handlar om att individen inskränks till sin situation, att människor handlar utifrån den situation 
och miljö han/hon befinner sig.  
 

4.3 Sammanfattning 

 
I det här avsnittet sammanfattar vi dels det lärande som enligt forskningen sker i fritidshemmet, 
dels skillnader gentemot lärandet i skolan. Sammanfattningen bygger på material presenterat i 
såväl bakgrund som kapitlet ovan. 
 
Lärande i fritidshemmet främjas genom att helhetsperspektiv och en helhetssyn, då 
organisation, lokaler och verksamhet finns under samma tak som skolan. Enligt lärarförbundet 
(2005) knyter den fritidspedagogiska undervisningen samman elevernas upplevelser utanför 
skolan med lärandet i skolan. Samverkan med skolan medför att fritidspedagogen kan följa 
eleverna hela dagen. Elevernas intressen och behov styr verksamheten och i fritidshemmet ska 
de få stöd i sin utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker det i samspel 
med andra människor. Språk och kommunikation är av betydelse för hur kunskap och 
färdigheter förs vidare i interaktion mellan människor. Eleverna lär sig genom att delta i en 
social verksamhet, där de praktiskt får utöva olika fysiska redskap i olika situationer och 
sammanhang. Eleverna får kunskap genom erfarenhet och reflektion. Vår kultur har också av 
stor betydelse, och präglar verksamheten och det lärande som sker här.  
 

Det lärande som sker i fritidshemmet är: 

 

• Lärande genom lek 
• Lärande genom socialt samspel med barn och pedagoger  
• Helhetsbaserat och bygger på att utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra 
• Erfarenhetsbaserat 
• Formellt och informellt 
• Lärande i ett sammanhang  
• Oreflekterad kunskap 
• I aktuella situationer utifrån elevernas behov 
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Skillnader gentemot det lärande som sker i skolan: 

 

• Inga formella krav på betyg 
• Mer inriktat på omsorg och barns sociala utveckling. 
• Tidsstyrd istället för uppgiftsstyrd 
 

Lärandet i fritidshemmet skiljer sig på olika sätt gentemot det lärande som sker i skolan. 
Skillnaden mellan det formella och informella lärandet är inte lika tydliga i fritidsverksamheten 
som i skolan. En annan skillnad mellan dessa är den pedagogiska miljön. Skapande verksamhet 
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet i fritidshemmet, och eleverna är ägare av sin 
egen tid. Genom ett nära samarbete mellan skola och fritidshem skapas goda förutsättningar för 
varje barns mångsidiga utveckling och lärande. 

 

5. Metod 

 
Följande kapitel innehåller de punkter som har med vår undersökning att göra. Urval, en 
beskrivning av de datainsamlingsmetoder vi använt oss av, de etiska aspekterna vi tagit hänsyn 
till inför och vid vår undersökning samt själva genomförandet. Avslutningsvis finns en 
beskrivning av hur vi analyserat och bearbetat det insamlade material.   
 

5.1 Urval 
 
Undersökningen har genomförts på ett fritidshem i en kommun i norra Sverige. Valet kändes 
naturligt, då vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning på en av avdelningarna där. 
Verksamheten har 90 barn i åldrarna 6-12 år, fördelade på två avdelningar, där totalt fyra 
fritidspedagoger och en förskollärare arbetar. Alla dessa är kvinnor.  
 
Vi har gjort dagboksanteckningar och observationer av elever från båda avdelningarna. 
Intervjuer har genomförts på en avdelning. Vi delade ut 45 brev (se bilaga 1) till eleverna.  

 

5.1.1 Intervjugrupp och bortfall 

  
Vi delade ut brev till 45 elever (se bilaga 1). Vi fick in totalt 30 svar, där fem elever valde att 
inte delta. En elev var sjuk vid intervjutillfället och räknas därför också in som bortfall. Därför 
har vi ett bortfall på 21 personer.   
 
Vi har intervjuat totalt 13 flickor och elva pojkar, som regelbundet vistas i fritidshemmet. Nio 
elever är från år ett, fyra elever från år två, åtta elever från år tre och tre elever från år fyra.  
 

5.2 Datainsamlingsmetoder   
 
Vi har valt dagbok, deltagande observationer och kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetoder. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan förberedelser för en kvalitativ 
intervju vara att börja med studiebesök och deltagande observationer för att kunna utveckla ett 
underlag för intervjustudien. Våra dagboksanteckningar och observationer har legat till grund 
för vår kvalitativa intervjustudie. Vi har valt dessa tre metoder för att belysa elevernas 
uppfattning om lärandet som sker i fritidsverksamheten, hur det sker och eventuella skillnader 
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de upplever gentemot skolan och fritidshemmet. Vi har utgått från att det både sker ett 
informellt och formellt lärande i fritidsverksamheten, och därför har vi valt tre olika metoder 
för att få ett mer trovärdigt resultat. Kvale (1997) styrker detta och menar att man genom 
fältstudier, deltagande observationer kombinerat med intervjuer får en mer giltig information, 
då man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning.  
 

5.2.1 Dagbok 
 
Den här boken har följt med under hela vår verksamhetsförlagda utbildning, under fem veckors 
tid. Där har vi skrivit ner allt vi sett och hört som varit relevant för denna studie. Dagboken har 
även används vid våra observationer, då vi efter varje tillfälle dokumenterat och reflekterat 
över det vi observerat. Johansson och Svedner (2006) menar att dagboksanteckningar är vanligt 
vid deltagande observationer, då man skriver ner det man sett efter varje observationstillfälle.  
 

5.2.2 Observation 

 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan observationer ske på olika sätt, oavsett vilken typ man 
väljer är det viktigt att ta ställning till följande frågor:  
 
� Vad ska vi observera? 
� Hur ska vi registrera observationerna? 
� Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 
 
Vi har valt att göra ostrukturerade observationer. Patel och Davidson (2003) menar att de 
ostrukturerade observationerna ofta används i utforskande syfte, för att kunna inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vi har undersökt hur lärandet 
kan gå till, och i vilka situationer och sammanhang lärande sker. Vi har särskilt valt att 
fokusera på den fria leken, planerade fritidsaktiviteter och konfliktsituationer. Patel och 
Davidson (2003) anser att det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt vid 
observationssituationen. De nämner deltagande observation, vilket innebär att observatören är 
aktiv och ingår som medlem i den grupp som ska observeras. Den deltagande observatören kan 
antingen enligt författarna vara känd eller okänd i den grupp han/hon ska ingå i. Vid 
ostrukturerade observationer är det viktigt att vara väl förberedd och ha en relativt god kunskap 
om problemområdet som ska observeras. Efter varje tillfälle bör man enligt Patel och Davidson 
skriva ner en fullständig redogörelse över observationerna så fort som möjligt.  
 

5.2.3 Intervju 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) så är intervju en teknik att samla information, genom ett 
samtal. En kvalitativ intervju beskriver Kvale och Brinkman (2009) som ett professionellt 
samtal, där kunskap konstrueras i interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är 
inte enligt Kvale ett samtal mellan likställda parter, eftersom att intervjuaren introducerar ett 
ämne och kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna. Vidare menar Kvale att en 
intervju är ett samtal med struktur, syfte och mål.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan intervjuer genomföras med hög eller låg grad av 
standardisering och strukturering. Vår undersökning innefattar låg grad av standardisering och 
hög grad av strukturering. Vi har en låg grad av standardisering, eftersom att vi har gett 
intervjupersonerna stort utrymme att svara på frågorna med egna ord. Vi har en hög grad av 
strukturering, då vi valt att ställa frågorna i en bestämd ordning (Patel och Davidsson, 2003). 
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Inför intervjuerna är det angeläget att ta hänsyn till de etiska aspekterna. Därefter är det viktigt 
att formulera korta och enkla intervjufrågor (se bilaga 2). Vid genomförandet menar Kvale och 
Brinkman (2009), Johansson och Svedner (2006) samt Patel och Davidsson (2003) att det är 
betydelsefullt att skapa en lugn och trygg miljö, där intervjupersonerna känner sig fria och 
säkra för att prata.  

 

5.3 Etiska aspekter 

 
De etiska aspekterna kring observation är viktiga, då det är vårt ansvar att inte lämna ut 
information som kan kopplas till enskilda personer. I våra observationer har inte eleverna varit 
medvetna om att vi observerat dem och detta kan enligt Patel och Davidsson (2003) ses som ett 
etiskt problem. Dock har vi varit medvetna om detta och varit noga med elevernas och 
pedagogernas anonymitet och integritet när vi sedan bearbetat materialet. 
 
Inför och vid en intervju finns också etiska aspekter att ta hänsyn till. Patel och Davidsson 
(2003) menar att det är angeläget att klargöra syftet med studien, att tala om hur informationen 
kommer att användas samt att den är konfidentiell. Det är alltså bara vi som kommer att ha 
tillgång till det insamlade materialet. Kvale och Brinkman (2009) menar att etiken är 
grundläggande och att det inför en intervju krävs samtycke av exempelvis målsman, rektor eller 
skolförvaltning. Enligt Johansson och Svedner (2006) ska deltagarna få en begriplig 
beskrivning av undersökningen och dess syfte, samt att det är frivilligt att delta och att avbryta. 
Johansson och Svedner menar att om man tar hänsyn till det ovan beskrivna, så visar man 
respekt och vinner förtroende samt ökar motivationen för eleverna att delta vid intervjuerna.  
 

5.4 Genomförande 

 
Vi har under vår 5 veckor långa verksamhetsförlagda utbildning regelbundet genomfört 
observationer kring det lärande och den verksamhet som pågår i fritidshemmet. Informationen 
från observationerna, samt reflektioner kring dessa har vi löpande samlat i en dagbok, som vi 
sedan använt som ett av underlagen i den samlade analysen. Vid genomförandet har vi varit det 
som både Patel och Davidsson (2003), och Kvale och Brinkman (2009) kallar för deltagande 
observatörer. Enligt Patel och Davidson tar en deltagande observatör aktivt del i den situation 
som ska observeras och går in som medlem i den aktuella gruppen.  
 
För att förbereda undersökning av elevernas uppfattning om lärande gjorde vi inledningsvis en 
studie av den tidigare forskning som finns angående lärande i fritidshem och skola. När vi 
bestämt urval tog vi kontakt med en fritidspedagog på den skola vi haft vår praktik, med frågan 
om vi fick genomföra vår kvalitativa intervjustudie där. Hon tog med vår förfrågan till en 
personalkonferens, varpå vi fick klartecken att genomföra intervjuer med fritidselever. Därefter 
författade vi ett brev till eleverna och dess vårdnadshavare (se bilaga 1).  
 
Vi gjorde ett besök på skolan, och informerade eleverna om vår undersökning, samt delade ut 
breven. Vi berättade att vi kommer att genomföra intervjuerna följande vecka under fritidstid.  
De första intervjuerna genomfördes, med elever i år tre. Intervjuerna har sedan utförts enskilt, i 
par och i mindre grupp under totalt två veckors tid. Doverborg och Pramling (1995) belyser 
fördelar och nackdelar med enskilda intervjuer och intervjuer i grupp. Författarna menar att 
enskild intervju är att föredra om man vill veta hur det enskilda barnet tänker. I en 
gruppintervju är det flera mekanismer som styr, huruvida alla får delta i samtalet, och att alla 
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får komma till tals. Fördelen är att barnen kan bli medvetna om olika sätt att tänka när de får ta 
del av kamraters funderingar. Vi har därför valt att pröva båda varianterna.     
 
Inför varje intervju har vi berättat om syftet med vår studie, samt de etiska aspekterna, att alla 
är anonyma och att det endast är vi som kommer att lyssna på samtalen. Vi har använt oss av en 
diktafon vid inspelningen av intervjuerna. Inspelningarna har vi dagen efter överfört till datorn 
för transkribering. Intervjuerna har haft en tidsvariation på 15-20 minuter. Doverborg och 
Pramling (1995) ger tips på faktorer som är viktiga att tänka på inför barnintervjuer. Noggranna 
förberedelser, tidpunkt på dagen, miljö, och tillräckligt med tid för intervjun är några punkter 
som nämns. Vi har utfört intervjuerna både på morgonen efter frukost, samt på eftermiddagen 
när eleverna ätit mellanmål. Platsen för intervjuerna har varit ett grupprum, där vi fått sitta helt 
ostört. Vi har också sett till att ha gott om tid för varje intervju.  
 

5.5 Metodens tillförlitlighet 

 
Vi har som tidigare nämnts använt oss av tre datainsamlingsmetoder: dagbok, observation samt 
intervjuer för att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt. Patel och Davidsson (2003) 
beskriver detta som triangulering, det vill säga att vid insamlingen av data kan flera olika 
metoder tillämpas. Reliabilitet innebär att data vi samlat in är noggrann och pålitlig. Validitet 
betyder giltighet eller överensstämmelse och bestämmer om studien kan anses trovärdig 
(Stensmo, 2002), och om vi har mätt det som var avsett att mätas (Ejvegård, 2003).  
     
För att få tillförlitlighet i våra observationer har vi nedtecknat dem och diskuterat dem för att få 
en fullständig och trovärdig bild av det vi observerat (Stensmo 2002). Det finns både för- och 
nackdelar med att föra dagboksanteckningar. En fördel enlig Stensmo (2002) är att 
informationen är omedelbar, fräsch, tidsbesparande och kan diskuteras direkt den är gjord, den 
ger också en fullständig bild av det som observatören kunde se. En nackdel menar 
Stensmo är att observatören måste fatta ett omedelbart beslut om vad som ska skrivas, och 
därför menar författaren att informationen kan bli ytlig. Det finns inte heller någon möjlighet 
att ”spola tillbaka” det som observerats. Stensmo (2002) konstaterar att ett problem som kan 
uppstå vid observation är att man redan på förhand tror sig veta vad man kommer att få se. 
Observatören måste ställa sig främmande till det han/hon ser, det välkända vardagliga. Andra 
svårigheter med deltagande observation är att man lätt blir känslomässigt involverad i skeendet. 
Bara en observatörs närvaro kan påverka det händelseförlopp som sker, att eleverna skulle 
uppföra sig på ett annat sätt om forskaren inte var närvarande (Stensmo, 2002).  
  
För att kontrollera reliabiliteten har båda ibland varit närvarande vid intervjuerna. Den ena har 
då observerat och registrerat intervjusvaren parallellt med den som intervjuar. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) är detta ett bra sätt, då överensstämmelsen mellan svaren utgör ett mått på 
reliabiliteten.  
 
I gruppintervjuerna har de flesta elever varit öppna och pratsamma. De har säkerligen tagit 
intryck av varandras tankar, vilket både kan tolkas positivt och negativt (Doverborg och 
Pramling, 1995). Vi upplever att alla har fått komma till tals. Vid de enskilda intervjuerna har 
eleverna svarat mer ytligt på frågorna. Det har inte blivit samma dialog som vid 
gruppintervjuerna, vi anser dock att svaren varit samstämmiga och informationen trovärdig.   
 
Några andra faktorer som vi anser har betydelse är att vi är kända för eleverna sedan tidigare. 
Detta har vi upplevt positivt, då det varit en lugn och trevlig stämning under intervjuerna. 
Däremot kan svaren ha påverkats då eleverna förknippat oss med fritidsverksamheten, och kan 
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därför ha sagt saker som de tror att vi vill höra (Doverborg och Pramling, 1995). Även 
bandspelaren kan enligt Ejvegård (2003) påverka resultatet, då intervjupersonerna kan bli 
hämmade, och uttala sig mer försiktigt.  

 

5.6 Analysförfarande 

 
Stensmo (2002) berättar om hermeneutiken som kan användas vid tolkning av olika texter. 
Hermeneutiken bygger på den fenomenologiska tolkningsläran, där arbetsmaterialet kan 
utgöras av människors berättelser, nedskrivna intervjutexter, anteckningar från en dagbok eller 
nedtecknade observationer (Stensmo, 2002). En sådan analys är enligt författaren en 
flerstegsprocess som börjar vid texten som helhet, för att sedan granskas i delar och sedan 
återvända till helhet igen. Detta för att enligt Stensmo få en fördjupad kunskap och förståelse 
av textens budskap. Kvale och Brinkman (2009) kallar detta för cirkularitet.  
 
Dagboken innehållande våra observationer har liksom Bardon (2008) beskriver studerats i det 
skick den var. Den har noggrant lästs igenom och diskuterats. Därefter har vi grundligt 
analyserat anteckningarna och valt bort det som inte kan kopplas till lärande, och därför inte är 
relevant för vår studie. Därefter har vi läst igenom anteckningarna igen och kategoriserat dem 
utifrån våra syftesfrågor.  
 
Vi har efter varje intervju lyssnat och skrivit ner det som sagts på papper, ofta samma dag och 
senast dagen efter intervjuerna ägt rum. Sedan har vi sammanställt det insamlade materialet 
utifrån de syftesfrågor vi har ställt. Även här har vi valt bort det som inte varit relevant för 
studien. Vi har som Kvale och Brinkman (2009) beskriver läst igenom dessa flera gånger för att 
hitta gemensamma mönster och betydelsebärande meningar. Vi har utifrån fenomenologins 
tolkningslära (Stensmo, 2002, Kvale och Brinkman 2009 och Patel och Davidsson, 2003), 
arbetat från helhet till delar och från delar till helhet. Till vår hjälp har vi använt färgpennor, 
sax och lim i den utskrivna texten (Patel och Davidsson, 2003), för att liksom ovan beskrivet 
kategorisera anteckningarna utifrån syftesfrågorna. Detta har sedan lett fram till hur vi valt att 
redovisa vårt resultat.  
 

6. Resultat 
 
Följande kapitel innehåller en sammanställning av våra resultat. Vi har delat in 
observationssammanställningen och intervjusvar i en sådan struktur som utgår ifrån de frågor 
som ställdes i syftet.  
 

6.1 Tankar om lärande 
 
Utifrån våra dagboksanteckningar kan vi se att ett informellt lärande sker hela tiden, från det att 
eleverna kommer på morgonen tills att de går hem på eftermiddagen. Eleverna pysslar i 
verkstan, spelar pingis, bygger med snö och leker olika sorters lekar.     
 
 
Utdrag ur dagbok den 20 oktober 2009 
 

Ju mer vi tittar efter vad eleverna lär sig på fritids, desto mer tydligt 
ser vi att ett lärande pågår hela tiden, vid minsta lilla situation. Bara 
vid frukosten lär de sig att hjälpa till, duka, skära grönsaker, se till 
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att alla har en plats, bordsskick, vänta på sin tur, plocka undan, ja allt 
är ju ett lärande egentligen. 

 

Vi har sett att lärande sker i vardagliga rutiner. Pedagogernas förhållningssätt och bemötande 
gentemot eleverna skapar ett informellt lärande i dessa situationer. 

 
Utifrån våra observationer har vi valt ut två tillfällen som speglar lärande i fritidsverksamheten. 
 
Tillfälle 1  
Elev 1 och elev 2 tog initiativ till att spela frisbee. Elev 3 stod vid sidan av och tittade på. När 
de andra frågade om han vill vara med, blev svaret ”nej, jag kan inte, jag har aldrig spelat 
förut”. Efter lite peppning av elev 1 och 2 vågade han tillslut prova. Till en början lyckades 
elev 3 inte fånga frisbeen och var på väg att ge upp. Då klev en av pedagogerna in och gav tips 
på hur han kunde fånga den på ett enkelt sätt. Efter ett par försök lyckades elev 3 komma på 
tekniken och blev överlycklig. Elev 3 ropade ut högt: ”kolla vad jag har lärt mig”! 
 
Tillfälle 2 
Fritidselever i olika åldrar är ute och spelar fotboll. De äldre eleverna hjälps åt att dela upp lag 
och lär de yngre vilka regler som gäller. Den här dagen får en elev fotbollen i ansiktet. Eleven 
blir ledsen och sätter sig ner på planen. En annan elev stoppar matchen och flera av kamraterna 
springer fram för att se hur det gått. En pedagog hämtas dit. De andra eleverna berättar ivrigt 
om olyckshändelsen. Personen som sparkat bollen kliver fram och säger att det inte var 
meningen att skjuta så hårt.   
 
Utifrån våra intervjuer kan vi se att flera av de äldre eleverna inte upplever att det sker ett 
lärande i fritidshemmet, och att de inte heller ser leken som ett lärande. En elev beskriver ”På 
fritids lär man sig typ ingenting, inte matte och sånt, man bara leker” (elev år 3).  
 

Flera intervjupersoner kopplar lärandet till skolan och ämnen som matematik och svenska. Det 
lärande som räknas är att lära sig siffror, bokstäver, att lära sig skriva och räkna. En elev 
beskriver ”När man lär sig är det matte och sånt, att lära sig skriva bokstäver, hur de ser ut och 
det” (elev år 2).   
 
De elever som är medvetna om att ett lärande sker i fritidsverksamheten beskriver skapande 
verksamhet, såsom att: sy, spela instrument, sjunga, baka, sticka och bygga snögrottor som 
några exempel.  

 
I verkstan lär jag mig att pyssla och att klippa rakt. Ute lär jag mig 
att klättra i klätterställningarna och göra framåtvolter, med ena benet 
åt gången. På vintern kan man hitta på egna lekar i snön (elev år 1). 

 
Vidare framträder lärandet i leken, olika slags lekar, spel och tillhörande regler. Ett par elever 
berättar att ”På fritids brukar vi leka med kompisar, vi har lärt oss en ny lek som vi har kommit 
på helt själva” (elever år 2). Intervjupersonerna berättar också att de lär sig av att vara med 
kompisar, att inte vara dum och att kunna leka med alla. Det är viktigt hur man är med sina 
kompisar och att man efter konflikter lär sig att vara snäll. Det sociala samspelet med kompisar 
bidrar enligt intervjupersonerna till ett lärande.  
 

I pingis kan man lära sig att man är bra när man vinner, att inte bli 
sur när man åker ut. Man lär sig regler och allt. Man lär sig också att 
inte vara en dålig förlorare och bli arg. Man lär känna andra barn 
också, det är roligt (elev år 3). 
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Ovan beskrivna citat visar också att eleverna ser konflikter som lärandesituationer. Hur går då 
ett lärande i fritidshemmet till? Följande kapitel redogör för det resultat vi fått fram ur 
dagboksanteckningar, observationer och intervjuer.  
 

6.2 Tankar om hur lärande går till 
 
Utifrån våra dagboksanteckningar kan vi se att ett lärande sker mellan elev – elev och elev – 
pedagog, enskilt och i grupp. Vi har även beskrivit elever som spenderar tiden i fritidshemmet 
till att uppfinna och undersöka olika saker. De provar sig fram och tar hjälp av både andra 
elever och pedagoger. 
 
Dagboksanteckning från den 23 oktober 2009 
  

Har studerat X när han efter ett besök i badhuset vill tillverka något 
som gör att han kan andas under vatten. Typ en dryck eller ett piller. 
Han går runt hos elever och personal för att försöka ta reda på hur 
fiskar andas under vattnet och hur han ska gå tillväga för att lyckas 
uppfinna detta. Flera andra elever och pedagoger engageras i hans 
projekt. 
 

Flera av våra anteckningar visar att många elever är ”uppfinnare” under tiden de spenderar i 
fritidshemmet. Under eftermiddagarna befinner sig många elever i verkstan, där de pysslar, 
målar, snickrar, klipper, klistrar och är kreativa. Eleverna kommer gärna fram och visar sina 
projekt och ber om tips och råd av sina kompisar och pedagoger. Har de lärt sig något hemma 
tar de gärna med sig detta till fritids, där de instruerar och visar övriga elever. Detta är något vi 
sett i många av våra observationer, här nedan följer tillfälle 1 och tillfälle 2, där de äldre 
eleverna har skola för de yngre barnen samt tillfälle 3 som beskriver en konfliktsituation.  
 
Tillfälle 1 
En elev kommer till fritidshemmet en morgon och frågar om vi vill lära oss att vika ett speciellt 
flygplan. Han hämtar papper och frågar samtidigt de elever han möter på vägen, om de också 
skulle vilja lära sig. Många ansluter sig till bordet, sex barn och två pedagoger. Själv sitter 
pojken i mitten på bordet och demonstrerar hur man viker planet steg för steg. Sedan går han 
runt och hjälper de elever som han upplever behöver hjälp. Detta pågår i ungefär en 
halvtimmes tid, och fler elever ansluter sig till aktiviteten runt bordet.  
 
Tillfälle 2 
Eleverna leker skola i ett av klassrummen under fritidstid. De äldre eleverna är lärare och en är 
rektor. De yngre barnen får vara skolelever. De leker hur en skoldag kan se ut och hur man gör 
i skolan. Läraren står framme vid tavlan och går igenom bokstäver, så att eleverna lär sig att 
skriva bokstäverna rätt. Ibland kommer rektorn på besök för att se hur det går i skolan. 
Eleverna har läxor, redovisningar och kvarsittning. Detta är en populär aktivitet som tilltalar 
många elever.    
 
Tillfälle 3 
Två elever har hamnat i konflikt under en lek, vilket slutade i slagsmål och tårar. En pedagog 
ska reda ut vad som hänt. Pedagogen ber elev 1 berätta, medan elev 2 lyssnar. Därefter får elev 
2 berätta sin version av händelsen. Medan eleverna berättar ritar pedagogen, med streckgubbar 
händelseförloppet på whiteboarden. Pedagogen ställer frågor då något känns oklart, och 
upprepar det eleverna säger, för att kontrollera om hon förstått det rätt. När båda berättat om sin 
upplevelse av situationen ställer pedagogen frågan ”Vad hade ni kunnat göra istället, för att 
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undvika att detta hade hänt”? Eleverna ger olika förslag, och pedagogen frågar eleverna om vad 
de lärt sig av det här. ”Att inte slå och hoppa på någon bakifrån”, ”att säga stopp, sluta” svarar 
eleverna. Elev 1 tar pennan av pedagogen och ritar ett stort kryss över den ena streckgubben 
som är arg och ledsen, och ritar dit en gubbe med glad mun. I våra intervjuer berättar några 
elever att de upplever att de lär sig på egen hand. En elev i år 1 beskriver ”Ja jag lär mig själv, 
till exempel snögrottor, har jag lärt mig själv, för jag gjorde två stycken igår, jag kan göra 
björnar av snö, skotrar och allting själv”.  
 

Vidare kan vi i vårt resultat se att det är lärarna som lär eleverna, eller andra vuxna, såsom 
hockeytränare och danslärare. En elev i år 3 berättar att ”Lärare lär folk, lärare lär oss mycket, 
vi har lärt oss att sy, och det var fröken som lärde oss det”. 
 
Eleverna lär sig också av varandra. De beskriver att det är de äldre eleverna som lär de yngre 
och att de också lär sig av sina syskon. De yngre eleverna har haft faddrar när de börjat i skolan 
och på fritidshemmet. De berättar att faddrarna lärt dem mycket. Lärande genom lek med 
kompisar är också något som flera av intervjupersonerna nämner. En elev i år 2 berättar ”Jag 
lär mig när jag leker med kompisar dom lär mig hur leken går till, min storasyster har också lärt 
mig jättemycket, till exempel att skriva” 
 

Det ovan beskriva resultatet leder sedan vidare till om eleverna upplever någon skillnad på det 
lärande som sker i fritidshemmet gentemot lärandet i skolan. Följande kapitel belyser det 
resultat vi fått fram.   

  

6.3 Tankar om lärande i skolan och fritidshemmet 
 
I våra dagboksanteckningar kring lärandet i skolan gentemot fritidshemmet framträder främst 
de informella och formella aspekterna. Vid samverkan under skoltid går fritidspedagogen iväg 
till verkstan med några elever, medan klassläraren blir kvar med resterande i klassrummet. 
Fritidspedagogen arbetar praktiskt med eleverna, medan läraren har med fokus på de teoretiska 
delarna. Klassläraren står för undervisningen i skolan och under skoltid, medan 
fritidspedagogen finns med under hela dagen, både i fritidsverksamheten och i skolan.   
 
Här nedan följer två observationstillfällen som belyser hur skillnader kan synas i verksamheten.  
 
Tillfälle 1 
Under en förmiddag i år ett, där klassläraren och fritidspedagogen planerat lektionen 
tillsammans, delas eleverna in i två grupper. Den ena gruppen får följa med fritidspedagogen 
till verkstan för att göra namnskyltar i silkespapper. De andra arbetar i klassrummet med sina 
bokstavsböcker.   
 
Tillfälle 2 
Under skoltid är eleverna styrda av ett schema. De har morgonsamling, lektioner och raster. 
Ibland har de temaeftermiddagar då de samverkar med andra klasser. Under 
fritidsverksamheten är eleverna ägare av sin egen tid. De ska vara ute en stund efter 
mellanmålet, därefter får de välja fritt vad de vill göra. Varje dag erbjuds olika aktiviteter i 
verkstan, utomhus och i samlingssalen. Det finns även ett legorum och platser för lugna lekar 
och sagostunder.  
 
I våra intervjuer berättar intervjupersonerna att det är stor skillnad på lärandet i skolan jämfört 
med det lärande som sker i fritidsverksamheten. En elev beskriver: ”På skoltid gör vi läxor, på 
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fritids har vi fritt (elev år 3).” Eleverna tycker att det i skolan sker ett ”riktigt” lärande, där man 
jobbar och lär sig mycket mer. En annan elev berättar: ”På fritids får man leka hela tiden, det 
får man inte i skolan, där måste man jobba och lära sig” (elev år 4). En tredje elev berättar: ”I 
skolan får man nästan aldrig vara i verkstan, det får man alltid på fritids” (elev år 4)  
 
Tre personer upplever ingen skillnad på lärandet, alla dessa går i samma klass. En elev 
beskriver att ”Det är ingen skillnad, man lär ju sig samma saker i båda” (elev år 2)  
 

Flera intervjupersoner menar att det lärande som sker i skolan är viktigare och matematik 
nämns ofta som exempel. En elev berättar att ”På skolan är det bättre, då lär man sig mycket 
mer, man jobbar med massor av grejor, som i våran mattebok” (elev år 1) 
 

En annan skillnad är tiden. I skolan får eleverna ha korta raster och de får lära sig att passa 
tider, medan de i fritidshemmet får ha rast hela tiden och inte behöver tänka på klockan. ”På 
skolan har vi bara fem minuter fritt, man måste titta på klockan så man inte kommer för sent, 
på fritte behöver man inte det”, berättar en elev i år tre. 
 
Vid ett av intervjusamtalen nämner en elev att de bakat till föräldrafikat på fritids. När 
följdfrågan om vad de lär sig vid bakning ställs, så beskriver eleven mått, olika förkortningar 
och hur man läser recept. Detta kopplar hon sedan vidare till matematik och blir själv förvånad 
när hon inser att hon faktiskt har matematik på fritids också. En elev i år 3 beskriver ”Det är 
gott att äta när de är färdiga, man lär sig receptet, ibland lär man sig när det står hur mycket det 
ska vara, olika förkortningar som lililiter, nä, det heter milliliter”. 
 
Ovanstående citat ger ett exempel på det informella lärande som förekommer i 
fritidsverksamheten. 
 

7. Analys  

 
Här följer en analys av resultatet kopplat till vår bakgrund, tidigare forskning om lärande i 
fritidshemmet och teoretiska utgångspunkter. Vår förhoppning är att kunna besvara syftet med 
undersökningen.   

 

7.1 Tankar om lärande 
 
Utifrån resultatet av våra observationer kan vi se att ett lärande på fritidshemmet sker hela tiden 
i olika situationer. Vid vardagliga rutiner, som exempelvis under måltider, men också i 
planerade och oplanerade fritidsaktiviteter. Hansen (1999) menar att barn lär sig i många olika 
former av verksamhet i fritidhemmets vardag. Lärande sker i deltagande handling.  
 
En stor del av eleverna kopplar lära sig/lärande till skolan och ämnen som matematik, svenska 
och engelska. Några elever anser inte att de lär sig någonting under fritidsverksamheten, deras 
uppfattning är att de ”bara leker”. Under intervjuns gång visar det sig att de ändå ser ett lärande 
i fritidsverksamheten också. Några andra intervjupersoner anser att de i leken lär sig av sina 
kompisar och tillsammans med dem. Lärarförbundet (2005) menar att leken är grundstenen i 
fritidspedagogiken och eleverna lär sig genom den. Några av eleverna har berättat om det 
sociala samspelet, att lära sig hur man är med sina kompisar, och att kunna leka med alla. Vi 
har även i våra observationer sett hur eleverna i lek och spel lär sig regler, konflikthantering, 
och hur man beter sig mot andra. Detta är en viktig del i det vi anser kan skapa trygghet i 
verksamheten. Skolverket (2008) menar att tillit till kompisar, vuxna och att känna trygghet i 
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en grupp kan bidra till elevens lärande. Även Tiller (2000) anser att trygghet är grundläggande 
för god inlärning. Det sker både ett omedvetet – och medvetet lärande i fritidsverksamheten. 
Lärarförbundet (2005) beskriver ett omedvetet lärande som oreflekterad kunskap, där eleverna 
inte tänker på att de lär sig något. Säljö (2008) menar att ett lärande sker var och när som helst 
där människor möts och samspelar.   
 
De lärdomar som eleverna upplever att de tillägnar sig i fritidshemmet är också de som kan 
kopplas till kunskapsområdet kultur (Lärarförbundet, 2005). Där skapande verksamhet, såsom 
att lära sig sticka, sy, spela instrument och bygga med snö nämns som några exempel. 
Skapande verksamhet och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Skolverket 2007).  
Säljö, Schultz och Wyndhamn (1999) menar att vi människor är redskapsanvändande individer 
och utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses människors handlande som integrerat med 
artefakter, såsom musikinstrument, snöspadar och symaskiner. Ett lärande sker med hjälp av 
olika verktyg, vilket eleverna verkar medvetna om då de ofta återkom till exempelvis verkstan, 
som en plats för lärande i fritidshemmet. 
 
Att många barn till en början gav uttryck för att de inte upplevde något lärande på 
fritidshemmet ger funderingar över om kontinuerlig utvärdering och reflektion sker i 
fritidsverksamheten? Lärarförbundet (2005) menar att utvärdering och reflektion över sitt eget 
lärande är betydelsefullt för både elever och lärare.  
 

7.2 Tankar om hur lärandet gått till 
 
Resultatet i vår undersökning stämmer till viss del in med det som Bardon (2008) såg i sin 
rapport. Den visar att lärandeprocessen på fritidshem sker i interaktion mellan elever och elever 
och mellan elever och lärare. 

 
I våra dagboksanteckningar, observationer och intervjuer, kan vi se att eleverna lär sig genom 
att ta hjälp av andra elever och pedagoger. Tillexempel eleven som tillverkade en ny modell av 
flygplan, och fick med sig många andra elever och pedagoger i sin aktivitet. Ett lärande som 
sker i de situationer som eleverna själva skapar och organiserar. Detta kan beskrivas som ett 
situationsstyrt lärande, (Lärarförbundet, 2005), och kan kopplas ihop med det samlärande som 
enligt Lärarförbundet (2005) handlar om delaktighet, kommunikation och att det är i de sociala 
relationerna som lärande sker. En elev hade lärt sig sy av sin fröken. Detta kallar 
Lärarförbundet för ett mäster-lärling förhållande, där lärande sker i en gemensam aktivitet 
mellan lärare och elev. Säljö (2008) menar att språk och kommunikation är viktiga delar, när 
människor samspelar och förmedlar verkligheten till varandra i konkreta situationer. Resultatet 
visar också att eleverna lär sig av sina kompisar. Johansson och Ljusberg (2004) menar att barn 
lär sig mer tillsammans med varandra än i samspel med vuxna. Detta visade sig i 
undersökningen då flera elever gav exempel på hur äldre elever lär dem då de leker skola, eller 
när de är faddrar åt dem. 

 

7.3 Tankar om lärande i skolan och fritidshemmet 

 
Till skillnad från skolans formella lärande, sker det i fritidshemmet till största del ett informellt 
lärande. Detta beskriver Johansson och Ljusberg (2004) sker i vardagliga situationer och 
uppfattas ofta inte som ett lärande. Detta har vi tydligt sett i vårt resultat. Elevernas egna 
upplevelser är att de på skolan arbetar och att de under fritidsverksamheten får göra vad de vill. 
De är som Klerfelt (1999) beskriver ”ägare av sin egen tid”. Resultatet visar också att eleverna 
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ser en skillnad i att skoltiden är mer styrd av uppgifter, såsom att räkna matte och göra läxor, 
där ett krav finns att lära sig saker. Medan de i fritidshemmet är styrda av tiden de vistas där, 
det finns inte heller något schema som följs. De får själva välja att delta i fria eller planerade 
aktiviteter. Detta beskriver också Klerfelt (1999) i sin forskning. Hon menar vidare att det inte i 
fritidsverksamheten finns samma formella krav på lärandet som i skolan.  
 
Tre elever har uppfattningar som går isär med de övriga. De upplever ingen skillnad på lärandet 
i fritidshemmet gentemot skolan. Alla tre går i samma klass. Detta är intressant, och leder till 
funderingar om det är ett resultat av helhetssynen på lärande, där ett ömsesidigt möte mellan de 
pedagogiska synsätten i de olika verksamheterna, vilket Skolverket (2006) menar kan berika 
elevernas utveckling och lärande.  
 
En av intervjupersonerna ser också sambandet mellan att förena skolans teoretiska kunskap 
med den praktiska, genom bakning. Att man genom att baka på fritidshemmet även lär sig 
matematik. Klerfelt (1999) beskriver detta, där eleverna genom praktiska erfarenheter utvecklar 
teoretisk kunskap. Syftet med aktiviteten är att baka för att få bullar till föräldrafikat. Det ovan 
beskrivna är också ett exempel på att det både sker ett informellt och formellt lärande i 
fritidshemmet (Johansson och Ljusberg, 2004).  
 
Resultatet stämmer till viss del in med det Torstensson-Ed och Johansson (2000) har sett i sin 
studie, att alla intervjupersoner utom tre stycken på ett mycket tydligt sätt kan se skillnader på 
vad som är skola och vad som är fritidshem. Liksom eleverna i vår undersökning räknar de upp 
läsning, skrivning och räkning som lärande i skolan. I fritidshemmet lär de sig leka, arbeta med 
händerna, visa hänsyn och samarbete. De lär sig i första hand i skolan, medan några menar att 
de även lär sig på fritidshemmet. Eleverna i vår undersökning har beskrivit liknande exempel. 
 

8. Diskussion 

 
Syftet med vår studie var att ta reda på elevers syn på lärandet i fritidshemmet, hur det går till 
och dess skillnader gentemot lärandet i skolan.  
 
Följande avsnitt innehåller en metod – och resultatdiskussion, där vi reflekterar över vårt arbete 
utifrån aspekterna reliabilitet och validitet. Avslutningsvis blickar vi framåt mot en eventuell 
fortsatt forskning inom området för lärande i fritidverksamheten.   

 

8.1 Metoddiskussion – uppsatsens reliabilitet 

 
Vi valde dagbok och deltagande observation som grund, innan vi gick ut och gjorde vår 
kvalitativa intervjustudie. Detta för att få en tillförlitlig helhetsbild på det lärande som sker. 
Genom dagboksanteckningar och observationer har vi kunnat se det informella lärandet som 
sker i den vardagliga verksamheten.  
 
Att vi varit deltagande observatörer där eleverna varit omedvetna om att vi observerat dem, ser 
vi som en fördel, då vår närvaro varit naturlig för eleverna. Däremot har det varit en svårighet 
att bearbeta allt insamlat skrivet material, och välja ut det relevanta för vår studie.  
 
I de kvalitativa intervjuerna har vi fått ta del av elevernas egna tankar och erfarenheter kring 
lärandet i fritidshemmet. Trots att tiden för undersökningen varit kort har arbetet flutit på bra 
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och vi har lyckats genomföra all datainsamling som var planerad. Dock skulle vi nu i efterhand 
ha velat ha mer tid till observationer, då det varit ett svårt och tidkrävande arbete.  
 
Av 45 brev till eleverna, valde 24 av dessa att låta sig intervjuas. De elever som valde att inte 
delta, var upptagna av någon lek eller aktivitet som de inte ville avbryta.Vi genomförde alla 
intervjuer som planerat, om mer tid funnits hade vi önskat intervjua ett antal personer till. Detta 
för att vi liksom Torstenson-Ed och Johansson (2000) beskriver upplevt att många elever är 
helt upptagna av nuet, och gärna svarar utifrån dagsaktuella händelser och aktiviteter. Däremot 
menar författarna att de mycket väl kan beskriva det de är med om, deras tankar om skillnader 
och annat. Vi valde att ställa öppna frågor, i en bestämd ordning (se bilaga 2). Inför 
intervjuerna hade vi funderingar kring frågornas karaktär, om de skulle vara för svåra eller 
komma i fel ordning. Efter första intervjutillfället valde vi att ändra ordningen på de sista 
frågorna. Detta gjorde att de efterföljande intervjuerna flöt på mycket bättre. Vi upplevde inte 
att frågorna var för svåra för eleverna att förstå. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det 
krävs mycket träning för att genomföra intervjuer som ger värdefull kunskap. Detta är något vi 
också upptäckt då vi under resans gång har blivit mer trygga i våra roller som intervjuare.  
  
Vi känner oss nöjda över valet av datainsamlingsmetoder och upplever att vi lyckats få ihop 
tillräckligt med information för att slutföra vår studie.  
 

8.2 Resultatdiskussion – Uppsatsens validitet 

 
Vi har använt oss av tre olika datainsamlingsmetoder: dagboksanteckningar, deltagande 
observation och intervjuer. Vi anser oss ha uppnått en hög grad av validitet, då våra 
anteckningar och observationer stämmer överens med elevernas uppfattningar i intervjuerna. 
Syftet med vår studie var att undersöka vad elever uppfattar att de lär sig i fritidsverksamheten, 
hur de tillägnar sig den kunskapen och deras uppfattningar om skillnader på lärandet i skolan 
gentemot fritidshemmet. Vi anser att vi fått svar på syftesfrågorna samt lyckats få fram ett 
resultat som visar att det sker ett lärande i fritidsverksamheten, och därmed uppfyllt syftet med 
studien. Resultatet stämmer även överens med den tidigare forskning som gjorts, vilket styrker 
validiteten.     

 

8.3 Fortsatt forskning 

 
Det som framkommer i studien har det tidigare forskats om, men det känns ändå viktig och 
intressant, då vi anser att det är angeläget att sätta ord på det lärande som sker i 
fritidsverksamheten, och synliggöra detta för elever, pedagoger och föräldrar.  
 
Det skulle vara intressant att utreda hur pedagoger ser på samma frågor. En fortsatt forskning 
skulle kunna vara att göra samma undersökning med pedagoger och föräldrar, och sedan 
jämföra resultatet med elevernas uppfattningar.  
 
Något annat som vi skulle tycka vara intressant är att göra en undersökning med föräldrar om 
deras syn kring lärandet i fritidshemmet. Sedan skulle man aktivt arbeta med lärande och 
synliggöra det för föräldrar på lämpligt sätt. Därefter gör man samma undersökning igen, och 
jämför åsikterna före och efter.  
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Bilaga 1 
 
Till Vårdnadshavare till barn     2009-11-13 

på XXXX fritidshem. 

 
Hej! 
 
Vi, Anna-Carin Mattsson och Maria Edefall, lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet, har 
som säkert många vet varit på skolan och fritids i höst och gjort vår 5 veckor långa slutpraktik. 
Nu ska vi skriva vårt examensarbete, som kommer att handla om att synliggöra barns lärande i 
fritidsverksamheten. Eftersom vi behöver information om barnens egna tankar och upplevelser 
kring deras lärande i fritidshemmet skulle vi vilja samtala med och intervjua dem.     
 
Därför vänder vi oss till er vårdnadshavare, med frågan om ert barn får medverka vid 
barnsamtal och intervju? Vi har nu idag informerat barnen om vårt arbete och kommer på 
måndag (16/11) att samla in lapparna igen. Sedan kommer vi att ta kontakt med barnen och 
fråga vilka som vill delta. Det är frivilligt och barnen får själva ta ställning till om de vill 
medverka.  
 
Vi vill understryka att barnen kommer att vara anonyma och att det bara är vi som kommer att 
lyssna på de samtal och intervjuer som spelas in, för att sammanställa vår undersökning.   
 
S  Min son/dotter: ___________________________får delta vid barnsamtal och intervjuer 
 
S   Min son/dotter: ___________________________får ej delta vid barnsamtal och intervjuer 
 
 
Har du/ni några frågor får ni gärna kontakta oss via telefon eller mail. 
 
Anna-Carin Mattsson: 070-6980212 Mail: anamat-6@student.ltu.se 
Maria Edefall: 070-5112207 Mail: edemar-6@student.ltu.se 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Anna-Carin och Maria 
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Bilaga 2   
 
Intervjufrågor (utifrån Bardon, 2008)  
 

1. Varför är du /ni på fritids? 
 

2. Vad gör du/ni på fritids? 
 

3. Varför gör du/ni det? 
 

4. Vad tänker du/ni om jag säger lärande eller lära sig? 
                - Hur lärde du dig? 
 

5. Berätta om vad du/ni lär dig/er på fritids? 
 

6. Har du/ni lärt några andra barn någonting på fritids? 
 

7. Har andra barn lärt dig/er någonting på fritids? 
 

8. Kan du/ni berätta om det är någon skillnad på det man lär sig i skolan och på det 
man lär sig på fritids? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


