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Abstrakt 
 

Syftet med vår undersökning var att uppmärksamma och synliggöra den matematik som 
barnen lär sig på fritidshemmet. Vi valde att genomföra vår undersökning genom enkäter och 
intervjuer för att få så väl ett kvantitativt som kvalitativt perspektiv på vår undersökning. I 
enkätundersökningen deltog tolv fritidspedagoger och vi intervjuade två av dessa pedagoger. 
Resultatet av undersökningen påvisar att det matematiska lärande som sker på fritidshemmet i 
första hand sker genom informellt lärande i olika autentiska aktiviteter. Det är den 
vardagsnära och praktiska matematiken som pedagogerna upplever vara matematik. 
Aktiviteter så som bakning, spela spel och bygga med lego är exempel på aktiviteter som 
pedagogerna menar har stort värde för barnens matematiska utveckling. Tyvärr anser inte 
pedagogerna att den matematik barnen möter på fritidshemmet kopplas till skolarbetet i den 
utsträckning det skulle kunna göra. Detta anser pedagogerna bland annat beror på ett minskat 
samarbete mellan verksamheterna. 
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Inledning 
 
Vi är två studenter som började vår lärareutbildning mot fritidshem/ fritidshemsverksamhet 
vårterminen 2008. Vi är båda utbildade barnskötare och har arbetat i många år på fritidshem 
och förskola. Vi beslutade oss redan i början på vår utbildning, när vi läste den obligatoriska 
specialiseringen i matematik, att vi ville skriva vårt examensarbete inom matematikdidaktiken 
och då med fokus på den matematik man lär på fritidshemmet. 
          Vårt matematikintresse har startat vid lite olika tidpunkter i våra liv. Den ena av oss 
gillade matematik redan i grundskolan och har alltid tyckt om att arbeta med matematik på 
olika sätt med barnen. Den andra av oss var inte så förtjust i matematik under sin skolgång 
men har ändå arbetat med matematik i barngruppen. Men det var när vi läste den obligatoriska 
specialisering i matematik som den andre av oss verkligen fick upp ögonen för hur rolig 
matematik kan vara. Under kursens gång upptäckte vi båda hur mycket mer det är som är 
matematik i vår vardag än vad vi tidigare trott.  Matematik är ju så otroligt mycket mer än vad 
som finns i skolböckerna. Med den nya insikt vi fått i matematikens värld såg vi nu matematik 
i nästan allt vi gjorde med barnen. Vi insåg vikten av att uppmärksamma även barnen på 
detta. Genom att de uppmärksammas på den vardagsmatematik de dagligen sysselsätter sig 
med såväl på fritidshemmet som hemma tror vi att barnen får lättare att förstå nyttan med att 
lära sig matematik i skolan. Förhoppningsvis kan man då bidra till att lärandet i matematik 
blir mer lustfyllt.  

Med vårt arbete vill vi uppmärksamma den matematik som sker på fritidshemmen. Vi 
vill ta reda på hur man lyfter fram och tänker på matematiken i vardagen på de olika 
fritidsavdelningarna i vårt verksamhetsområde. Tack vare vårt intresse för matematik vill vi 
utveckla hur man kan koppla det barnen gör på fritids till matematiken i skolan. Genom att 
låta barnen uppleva matematiken i vardagsnära situationer hoppas vi att intresset för 
matematiken och lusten att lära ökar hos barnen. Eftersom barn lär sig lättare om man utgår 
från deras egna intressen, vill vi synliggöra hur många av de aktiviteter de själva väljer att 
delta i under fritidstiden som går att koppla till matematiken. Vi vill även undersöka vad som 
finns skrivet i litteraturen kring den vardagsnära matematiken. Enligt Lpo 94 ska 
fritidshemmet komplettera skolan (Skolverket, 2006). 
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Syfte 
 
Vårt syfte är att uppmärksamma och synliggöra den matematik som barnen möter på 
fritidshemmen. 
 
Frågeställningar 
 
Vad är matematik för pedagogerna på fritidshemmen? 
 
Vilka aktiviteter med matematiskt värde förekommer på fritidshemmen? 
 
Hur kan pedagogerna på fritidshemmen stödja barnen så att deras motivation till att lära 
matematik ökar? 
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Bakgrund 
 
Vi har i vår bakgrund utgått från vad som står om informellt lärande i så väl styrdokumenten 
så väl som i facklitteraturen. 
 
Styrdokument 
 
Hur ställer sig då våra styrdokument till det informella lärandet som sker på fritidshemmet?  
För att se hur inställningen till detta har varit genom åren börjar vi på sent 80-tal och arbetar 
oss framåt i tiden genom våra styrdokument. 
 
Pedagogiska programmet 
Redan i slutet av 80-talet ansåg Socialstyrelsen (1988) att det var viktigt att man för att främja 
barnens lärande tog tillvara på deras intressen under såväl skoltiden som under 
fritidshemstiden. I det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, a.a.) trycks det på att arbetet 
på fritidshemmet ska ge barnen möjlighet att se sammanhang i sin tillvaro. Vidare menar de 
att det är de vardagliga händelserna som ger barnen deras förståelse för omvärlden och är det 
dominerande inslaget för den förståelse och kunskap som barnen tillägnar sig. I det 
pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, a.a.) hävdas även att den kompetens barnen 
behöver tillägna sig är ett vidare begrepp än bara kunskap och färdigheter. De menar att 
kompetens innebär att barnen ska kunna använda så väl sina kunskaper så väl som färdigheter 
i ett meningsfullt sammanhang. För att utveckla sin kompetens behöver barnen själva vara 
aktiva i konkreta situationer. 
 Det är genom leken som barnen bearbetar och reflekterar över upplevelser, intryck och 
erfarenheter. Leken gör att barnen kan placera sina kunskaper i för dem begripliga 
sammanhang (Socialstyrelsen, a.a.). Av den anledningen anmodas fritidshemmet att stimulera 
barnens vetgirighet och nyfikenhet. Det menas vidare att avgränsade inlärningstillfällen som 
exempelvis matematiklektionerna i skolan inte är tillräckligt för barnens inlärning och 
utveckling, utan att man måste uppmärksamma allt barnen möter i det dagliga livet. För att ta 
till sig nya kunskaper måste barnen kunna knyta an dessa till tidigare beteenden, tankemönster 
och förståelse.  Man hävdar även i det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, a.a.) att 
barnen på fritidshemmet kan får en möjlighet till en konkretisering av skolans undervisning. 
 
 
Allmänna råd för fritidshemmet   
Allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 1999) började skrivas redan innan den nya 
läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) som trädde i kraft 1994. Det märks därför i texten att 
det finns influenser från så väl det pedagogiska programmet så väl som från den nya 
läroplanen.   
 I de allmänna råden menas det att fritidshemmet kompletterar skolan genom att ge 
barnen erfarenheter och kunskaper som de normalt inte tillägnar sig i skolan.  De hävdar att 
man på fritidshemmet kan tillföra ytterligare perspektiv till de kunskaper och färdigheter 
skolan tillhandahåller (Skolverket, 1999).  Det anses även att det skapas en balans mellan 
olika former av lärande när skola och fritidshemmet samarbetar vilket i sin tur gagnar barnens 
kunskapsinhämtning. Det tas även upp i de allmänna råden att barns lärande sker hela tiden 
och i alla sammanhang (Skolverket, a.a.). 
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Lpo 94 
I Lpo 94 (Skolverket, 2006) poängteras vikten av att ge utrymme för olika kunskapsformer så 
att man skapar en helhet i lärandet. Läroplanen har som strävan att alla pedagoger i de olika 
verksamheterna ska bidra till att barnen får de bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. 
Eftersom läroplanen är gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet utgår 
alla pedagoger ifrån samma styrdokument. Fritidshemmet har dock inga uppnåendemål så 
därför utgår verksamheten ifrån de strävansmål som finns i läroplanen.  

 Enligt Lpo 94 (Skolverket, a.a.) ska undervisningen balansera och integrera olika 
kunskapsformer för att kunna ge barnen bästa möjliga förutsättningar för sin 
kunskapsinhämtning. Alla som arbetar i skolan ska enligt Lpo 94 (Skolverket, a.a.) samverka 
för att på så sätt skapa en god inlärningsmiljö. I sin verksamhet kan fritidshemmet bland annat 
bidra till måluppfyllelsen genom att som man i Lpo 94 (Skolverket, a.a.) hävdar ”[…] stärka 
elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan, […]” (s. 12).  Vidare 
poängteras vikten av ett samarbete mellan de olika skolformerna för att berika barnens 
möjlighet till en mångsidig utveckling och lärande. 
 
Kvalitet i fritidshem  
Som ett komplement till läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) skrevs det nya allmänna råd 
med fokus på kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007). I de nya allmänna råden för fritidshem 
(Skolverket, a.a.) anses det att fritidshemmet vara ett viktigt komplement till skolan där man 
med ett annat perspektiv än skolans kan skapa en mångsidighet, helhet och kontinuitet i 
barnens lärande och utveckling. 
 Åter igen poängteras hur viktig leken är för barnens kunskapsinhämtning. I de allmänna 
råden för fritidshem (Skolverket, a.a.) menar man att med insikten att barns lärande sker hela 
tiden kan man på fritidshemmet skapa goda möjligheter för att barnen utvecklar nya mönster i 
sätt att tänka, lösa problem samt att hantera information och på så vis utvecklas rikt och 
mångsidigt. 
 Att barnens självkänsla stärks genom att de känner tillit och trygghet i gruppen påverkar 
barnens förmåga till att lära menar man i de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, a.a.). 
Arbetet med att stärka självkänslan hos barnen är en av fritidshemmets viktigaste uppgifter 
speciellt med tanke på att studier har visat ett klart samband mellan barnens självkänsla och 
deras skolprestationer enligt de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, a.a.). 
 
Lgr 11 
Den 1 juli 2011 fick vi åter en ny läroplan. Liksom i den tidigare läroplanen har inte 
fritidshemmet några mål som ska uppnås men ska dock medverka till att barnen når de mål 
som är uppsatta.  
 Skolan har enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) i uppdrag att främja barnens lärande. I 
begreppet skola innefattas även fritidshemmet som skall tillämpa de delar av läroplanen som 
är lämpliga för verksamheten. Lgr 11 (Skolverket, a.a.) framhåller vikten av lek och skapande 
aktiviteter för att barnen ska vara aktiva i sitt lärande. De lägger även stor vikt vid att barnen 
ska få uppleva olika uttrycksformer för lärande och kunskap. Det läggs en tyngdpunkt i 
läroplanen på hur ett ömsesidigt möte mellan olika pedagogiska synsätt kan berika barnens 
lärande och utveckling.  
 När man tittar närmare på de rena kunskapsmålen i läroplanen och då med särskild 
tyngdpunkt på de matematiska målen kan fritidshemmet bidra med mycket. Barnen ska enligt 
Lgr 11 (Skolverket, a.a.) efter genomgången grundskola kunna”[…] använda sig av 
matematiskt tänkande […], […] lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt  
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[…]”(s. 13). Mycket av de aktiviteter barnen sysselsätter sig med på fritidhemmet innefattar 
så väl matematiskt tänkande så väl som problemlösning.  
 Precis som i den tidigare läroplanen läggs det stor tyngdpunkt på att stärka barnens tillit 
till sin egen förmåga samt deras vilja att lära. Samverkan mellan de olika skolformerna för att 
främja en god lärande miljö för barnen är ytterligare en punkt som är gemensam för de båda 
läroplanerna. 
 I den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns även kursplanerna i de olika 
ämnena att läsa. Även här finns det mycket som fritidshemmet kan arbeta utefter. Barnen ska 
enligt kursplanen i matematik få insikter i hur man kan kommunicera matematik i så väl 
vardagliga som matematiska sammanhang. De ska även klara av att reflektera över 
matematikens användning, begränsningar och betydelse i olika vardags sammanhang.  Det 
står även att skolans undervisning ska bidra till att barnen utvecklar ett intresse för matematik 
och att de vågar lita på sin egen förmåga att i olika sammanhang använda sina matematiska 
kunskaper. Här kan fritidshemmet bidra med mycket genom sin pedagogik.  
 
Litteratur 
 
Vad finns då skrivet i litteraturen om det informella lärandet som sker på fritidshemmet? 
 
Lärande i fritidshem 
Bardon (2008) utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i sin syn på lärande vilket 
innebär att lärande sker hela tiden och i alla miljöer samt att det är situationerna som ger 
lärandet. Vidare anser författaren att det är genom interaktion med andra som mycket av 
lärandet på fritidshemmet sker. Hon hävdar även att man på fritidshemmet kompletterar 
skolans genom att för barnen konkretisera det som undervisas i skolan. ”[…] på 
fritidshemmet lär sig barnen på ett praktiskt sätt det som de teoretiskt gått igenom inom den 
obligatoriska dagen” (Bardon, 2008 s. 44). De autentiska aktiviteter som sker på 
fritidshemmet är enligt Bardon (a.a.) betydelsefulla för barnens lärande då de leder till lärande 
på flera olika områden. ”Det barn lär sig på fritidshem är en lärdom som de kan omsätta 
genast som barn men är även viktig senare i livet när de ska skapa relationer, arbeta och 
förhålla sig till övriga samhället.” (Bardon, 2008, s. 46).  
           I ett sociokulturellt perspektiv sker enligt Säljö (2000) lärande först i en kontext och 
sedan i handling. Handlingarna i sin tur skapar och återskapar sedan kontexter. Vilket lärande 
som sker beror enligt författaren på i vilken kontext barnen befinner sig i. Säljö (2000) menar 
vidare att det kan vara så att barnen inte upplever att de lär på fritidshemmet på grund av att 
de befinner sig i för dem en lustfylld kontext. Men genom att på fritidshemmet anlägga 
särskilda perspektiv på vardagssituationer växer färdigheter och kunskaper och blir brukbara i 
verkligheten. Även Hippinen (2011) anser att lärandet sker utifrån de aktiviteter som händer 
på fritidshemmen. Barnens intresse och engagemang ligger till grund för lärandet. Författaren 
skriver också att det har gjorts studier där barn jämförde lärande i skolan med lärande på 
fritidshemmet och de ansåg att lärandet på fritidshemmet var roligare. Mycket av lärandet på 
fritidshemmen sker när barnen visar och härmar varandra, anser Hippinen (a.a.).  

Alexandersson (2011) åsikt är att bildning ur ett kunskapsperspektiv innebär ”[…] 
kunskaper som inhämtas i ett specifikt sammanhang kan användas på ett dynamiskt sätt i 
andra sammanhang” (s.11). Larsson (2011) anser att fritidspedagogiken fogar samman det 
lärande som sker i skolan med det lärande som sker utanför skolan exempelvis hemma eller 
på fritidshemmet. På så vis blir den kunskap som barnen tillägnar sig förstålig och användbar 
för dem.  Författaren anser att barnen på fritidshemmet tillägnar sig värdefulla erfarenheter 
som i sin tur har stor betydelse för barnens måluppfyllelse i skolan. 
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 Barn lär sig tillsammans med andra genom att imitera och kommunicera säger 

Williams (2006). Genom att samspela med varandra i problemlösningssituationer överförs 
ofta strategier mellan barnen menar författaren.  Även Johansson (2011) säger att lärande ofta 
sker genom observation och imitation av andra människor. Många barn tycker det roligt att 
visa varandra vad de kan. På ett fritidshem uppstår det dagligen många situationer som 
föranleder barnen att hjälpa varandra menar författaren.  
           Men för att få till det ultimata lärandet räcker det inte med att barnen imiterar varandra. 
Lärarna har ansvaret att se till så barnen får möjlighet att tillägna sig så mycket kunskap som 
möjligt anser Vossman Strömberg (2011). Det är läraren som måste organisera tiden så att 
barnen tillägnar sig ny kunskap. Det bästa är att kombinera korta lektioner med att låta barnen 
arbeta praktiskt och ge dem tid att diskutera sina erfarenheter med varandra bedömer 
författaren. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det är pedagogernas ansvar att 
synliggöra barnens intressen för alla. Verksamheten måste bygga på det som barnen 
intresserar sig för och undrar över menar författarna. Det är viktigt att pedagogerna vinnlägger 
sig om att lyfta fram barnens olikheter anser Åberg och Lenz Taguchi (2005). Barnen måste 
också ges möjlighet att få vara i mindre grupper så att de har lättare att lyssna på och diskutera 
med varandra menar författarna.  
 
Det informella lärandet 
Fritidspedagogernas arbete handlar i mångt och mycket om informellt lärande. Informellt 
lärande kan beskrivas som ett målinriktat vardagslärande. Lärandet sker i stor utsträckning när 
barnen observerar och imiterar vad andra gör (Johansson, 2011). Johansson (2011) menar att 
lärandet bygger ofta på barnens initiativ och många aktiviteter är spontana. I det sociala 
samspelet med andra gör barnen erfarenheter och får kunskaper om allehanda ting utan att de 
tänker på det. Rohlin (2011) beskriver fritidsverksamheten som en bred yrkesutövning vilken 
omfattar både att vara aktiv i skolans undervisning och vara en lärare som ger stöd till barnens 
utveckling på eftermiddagarna. Författaren menar att det informella lärandet som oftast sker 
på fritidshemmet har en stark koppling till det formella lärandet och betonar samtidigt att det 
naturligtvis också är så att formellt lärande kan innehålla informellt lärande. Johansson (2011) 
skriver att fritidspedagoger och lärare måste kunna tolka och använda sambandet mellan 
formella och informella lärprocesser så att de på bästa sätt kan hjälpa barnen att utvecklas.  
Även Ihrskog (2011) hävdar att det informella lärandet som sker på fritidshemmet, genom att 
man där i sitt arbete tar tillvara på barnens kompetenser och erfarenheter, har stor betydelse 
för det formella lärandet som sker i skolan. Författaren säger också att den nära relation som 
pedagogen och barnen har på fritidshemmet har stor betydelse för vad barnen lär sig genom 
det informella lärandet som sker där. Johansson (2011) hävdar att i det informella lärandet 
bildas mycket viktiga kunskaper om normer och värderingar som man har nytta av i det 
sociala samspelet med andra människor. Får man uppleva ett gott informellt lärande leder det 
med stor sannolikhet till att man också får en positiv inställning till formellt lärande, menar 
författaren. På fritidshemmet utgår man enligt Haglund (2011) från en vidgad definition av 
lärande och att det på fritidshemmet skapas betydelsefulla möjligheter till lärande av 
informellt slag. Författaren trycker på att man ska vara medveten om att lärandet på 
fritidshemmet i stor utsträckning utgår ifrån barnens intressen men trots detta ska komplettera 
det barnen lärt sig under skoltid.  
 
Informellt lärande i matematik. 
Persson (2006) påpekar hur viktigt det är att man, inom så väl förskolan så väl som 
fritidshemmet, tar tillvara på den matematik som uppstår i olika vardagssituationer och på så 
vis påvisar för barnen att matematik inte bara är att räkna i en mattebok. Författaren hävdar  
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också att kommunicera matematik med barnen är ett viktigt verktyg för att öka deras 
förståelse för matematiska företeelser. Forsbäck (2006) i sin tur anser att det handlar om att 
sätta ord på företeelserna för att på så vis medvetandegöra barnen. Författaren påpekar även 
att det är viktigt att pedagogerna tar tillvara på den matematik som uppstår i olika 
vardagssituationer. Exempelvis sker sortering spontant vid dukning eller vid städning då 
barnen ska lägga alla saker på sina rätta platser menar hon.  Eftersom matematik finns överallt 
i såväl barnens lek som i deras vardag anser Thisner (2006) att barnen tidigt får lära sig att 
sätta ord på den matematik de möter i vardagen. Genom de organiserade lekar barnen deltar i 
på fritidshemmet utvecklas bland annat deras rumsuppfattning hävdar Sterner (2006). 
Författaren menar att aktiviteter så som exempelvis leka gömma nyckeln, kurragömma, bygga 
kojor utvecklar rumsuppfattningen. Men även när de sträcker sig efter olika saker, kryper 
under soffan för att hämta något som hamnat därunder utvecklar deras rumsuppfattning.  
          ”Lärandet är i sina bästa stunder ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion, mellan 
iakttagelse och teoretiserande, mellan handling och tanke.” (Dahlgren, 2007 s. 48.) Dahlgren 
(a.a.) anser att undervisningens innehåll samt den fysiska och sociala miljön måste 
harmoniera med varandra om barnens kunskaper och värderingar ska befästas. Johansson 
(2010)  menar att barnen får värdefulla erfarenheter i matematik både hemma och i förskolan. 
Dessa erfarenheter bygger man i förskoleklassen och i skolan vidare på så att barnen fördjupar 
och utvecklar sina kunskaper. Enligt Emanuelsson (2006) visar olika studier på att barn och 
elever har låga förväntningar på att matematik kan vara meningsfull. Därför är det oerhört 
viktigt menar författaren att synliggöra en matematik som är både meningsfull och kreativ. 
 
Lekens betydelse för lärandet 
Lek är den grundläggande och mest omfattande aktiviteten under en viss tid i ett barns liv. På 
fritidshemmet ägnas den mesta tiden åt sociala aktiviteter såsom lek och olika former av spel. 
I leken kan barnen skapa fiktiva situationer som utvecklar deras abstrakta tänkande menar 
Davidsson (1999). Johansson (2011) hävdar att det är oerhört viktig för ett barns utveckling 
ett de får leka och spela olika typer av spel. Både när det gäller att förstå, sätta sig in i andra 
människors situation samt att kunna utforma gemensamma regler och sedan kunna hålla sig 
till dessa menar författaren.  
          Davidsson (1999) anser att vi mycket väl kan lära oss saker utan att vara medvetna om 
det. I leken t ex kan barnen leka affär och låtsas att de handlar. Man tränar både på de sociala 
koderna och på matematik, menar författaren. I leken gör det inget om det blir fel, barnen gör 
själva regler som de håller sig till. De som inte kan lekkoderna blir först iakttagare och när de 
sedan kan leken blir de mer och mer delaktiga. Davidsson (a.a.) hävdar också att det är väldigt 
viktigt att de vuxna deltar i leken. I dialogen mellan vuxen och barn utmanas barnens tankar 
och de får prova sina idéer i en utvecklande miljö. Författaren hävdar vidare att leken och 
experimenterandet är ett viktigt inslag i allt lärande. Affärsleken kan ses som ett exempel på 
autentisk realitet för att lära sig matematik och att göra matematiska överväganden. Även 
Klerfelt (1999) anser att vi kan ge barnen förutsättningar att lära på olika sätt genom att 
barnen får möjligheter att delta i olika autentiska aktiviteter. För att få till det ultimata lärandet 
måste barnen få möjlighet att lära sig saker i fler miljöer än i skolan anser författaren. Detta 
kan exempelvis ske på fritidshemmet där man dagligen skapar olika situationer där barnen får 
utveckla sitt lärande. Ahlberg (2000) påpekar att alla barn bör få möta matematik i många 
olika sammanhang. För att kunna stödja och hjälpa alla barn måste läraren kunna visa många 
olika metoder och våga prova sig fram. Davidsson (1999) hävdar att leken ger barnen 
möjlighet att använda matematik utifrån sina egna erfarenheter. De får en möjlighet att pröva 
sina tankar och föreställningar i praktiken. Självklart borde leken ha en framstående plats i 
skolans tidigaste årskurser menar författaren. 
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Metod 
 
Val av metod 
 
Som datainsamlingsmetoder valde vi enkät och intervju. Vi ville genom detta få såväl ett 
kvantitativ som ett kvalitativt perspektiv på våra frågeställningar. Enligt Johansson och 
Svedner (2010) kan de svar man får in via enkäter bearbetas kvantitativt. Bryman (2002) i sin 
tur anser att enkäter som datainsamlingsmetod ur administrations synpunkt både är snabb och 
billig. Däremot menar författaren att risken för bortfall är stor vilket kan få konsekvenser för 
undersökningens validitet. Bryman (a.a.) uppmärksammar dock att korta enkäter tenderar att 
få ett lägre bortfall än vad mer omfattande enkäter får. Detta faktum gjorde att vi därför tog 
hänsyn till det när vi utformade våra enkätfrågor. Författaren menar även att enkäter kan 
besvaras av respondenterna när de har tid och möjlighet vilket gör att enkäter passar 
respondenterna bättre än vad exempelvis intervjuer gör. En nackdel är dock enligt Bryman 
(a.a.) att man inte kan ställa uppföljningsfrågor för att få fördjupade svar. Med tanke på detta 
valde vi att även genomföra uppföljande intervjuer med några av våra respondenter.  

Vår tanke var att genomföra en kombination av strukturerad och kvalitativ intervju. Vi 
planerade att ha olika frågeställningar att utgå ifrån vid intervjutillfällena men ville försöka 
vara så flexibla att vi skulle kunna anpassa dem efter vad respondenten tar upp under 
intervjun. Att vi valde att genomföra en delvis strukturerad intervju berodde på att, som 
Bryman (a.a.) påpekar, svaren man får in då är lättare att sammanställa på ett jämförbart sätt. 
Att låta intervjun även vara en delvis kvalitativ intervju bottnar i att man på detta sätt kan få 
fram information som utgår ifrån informantens egna erfarenheter. Johansson och Svedner 
(2010)  tar upp hur viktigt det är att man då verkligen lyssnar till vad den intervjuade har att 
säga och utifrån det sedan ställer följdfrågor. För att som intervjuare kunna vara koncentrerad 
på att lyssna till vad som sägs under intervjun rekommenderar Johansson och Svedner (a.a.) 
att man spelar in intervjun, vilket vi gjorde. Genom att genomföra uppföljande intervjuer 
utifrån enkätsvaren ville vi få fram utförligare och mer personliga svar. 
 
Urval 
 
Vi valde att begränsa vår undersökning till fritidshemmen i ett av verksamhetsområdena i den 
kommun vi båda är verksamma. Vi lämnade ut enkäter till pedagogerna som arbetar på 
fritidshemmen. Utifrån enkätsvaren valde vi ut två pedagoger för en intervju. På så vis 
hoppades vi kunna gå djupare in i våra frågeställningar. 
 
Genomförande 
 
Vi började vårt arbete med att ställa samman enkät- och intervjufrågor, som vi sedan 
genomförde ett pilottest på. Efter pilottestet justerades frågeställningarna lite. Under 
pilottestet deltog vi båda under intervjun men upplevde att den intervjuade hade svårt att veta 
till vem av oss den skulle vända svaren. Därför beslutade vi att vi i kommande intervjuer bara 
skulle vara en intervjuare.  

Innan vi genomförde vår undersökning kontaktade vi rektorn i vårt verksamhetsområde 
för att informera om vår undersökning (bilaga 1). Rektorn ställde sig mycket positiv till vår 
undersökning och såg fram emot att få läsa det färdiga arbetet.  

På en fritidspedagogsträff i verksamhetsområdet informerade vi samtliga 
fritidspedagoger muntligt om att vi tänkte genomföra en enkätundersökning angående 
matematik på fritidshemmen i området. Även de ställde sig positiva till vår undersökning.  
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Vi skickade sedan via mail ut vår förfrågan om deltagande i undersökningen till berörd 
personal på fritidshemmen (bilaga 2) tillsammans med enkäten (bilaga 3).  
 Utifrån de svar vi fick in på enkäterna valdes sedan två pedagoger ut för en intervju 
(bilaga 4).  Vi valde att intervjua en pedagog som hade läst matematik i sin utbildning och en 
som inte läst någon matematik i sin utbildning. Detta urval grundade sig i att vi ville 
undersöka om inställningen till matematiken på fritidshemmet skiljer sig om pedagogen har 
en matematisk bakgrund. Vi genomförde en intervju vardera och vi spelade båda in våra 
intervjuer. Att slippa sitta och skriva ner vad som blev sagt under intervjuns gång underlättade 
att vara mer närvarande som intervjuare. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes.  
 
Bearbetning av data 
 
När vi fått in våra enkäter började vi att sortera och kategorisera dem för att lättare kunna 
analysera svaren vi fått in via enkäterna. Till en början fick vi fram 11 olika kategorier. 
Utifrån dessa kategorier såg vi snart att vi kunde slå ihop en del av kategorierna med varandra 
för att på så vis få ett mer lätt hanterligt material att arbeta med. Efter den slutliga sorteringen 
och kategoriseringen kom vi ner till fem olika kategorier som vi skulle kunna redovisa vårt 
resultat utifrån. 
 Vi valde att vänta med att genomföra våra intervjuer tills efter vi var färdiga med 
kategoriseringen av enkätsvaren. De inspelade intervjuerna transkriberades. Utifrån de svar vi 
fått under våra intervjuer försökte vi sedan även sortera och kategorisera dessa. Vilket 
resulterade i att resultatet från intervjuerna kommer att redovisas i fyra kategorier. 
 
Bortfall 
 
16 enkäter skickades ut och vi fick svar på 12 av dessa. Vi fick alltså ett 25 % bortfall på 
enkätsvaren trots att vi både skrev ett utförligt informationsbrev i samband med att vi 
skickade ut enkäterna samt skickade ut påminnelse via mail och sedan även personligen 
ringde upp var och en som trots det inte svarat och bad dem att delta. Som svar till att de inte 
ville delta fick vi att de inte hade tid och att de inte ansåg att de hade något att tillföra vår 
undersökning. För att minska bortfallet av svar vid enkäter menar Bryman (2002) att man ska 
utforma ett bra informationsbrev som förklarar syftet med undersökningen. Om vi till en 
början istället, för att enbart informerat muntligt om vår undersökning, skickat ut ett 
informationsbrev direkt och inte bara vid enkätutskicket kanske inte vi hade haft ett så stort 
bortfall som vi faktiskt fick.  
 
Reliabilitet 
 
I vår undersökning har vi använt oss av både enkäter (kvantitativ metod) och intervjuer 
(kvalitativ metod). I både enkäterna och intervjuerna har vi i huvudsak använt oss av öppna 
frågor. För att försäkra oss om att frågorna skulle bli så bra som möjligt och för att 
svarspersonerna skulle förstå formuleringen av frågorna har vi även använt oss av en 
pilotenkät och en pilotintervju. Detta bör man göra enligt Bryman (2002) både för att 
säkerhetsställa att frågorna ska fungera som man tänkt sig och för att hela undersökningen i sin 
helhet ska bli bra. Johansson och Svedner (2010) hävdar vikten med att diskutera 
noggrannheten i det sätt man har genomfört enkäterna och intervjuerna (reliabiliteten). 
Författarna anser också att det är viktigt att tänka på att frågorna är välformulerade och täcker 
de viktigaste aspekterna av frågeställningarna. Bell (2000) anser att man noga måste tänka  
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igenom formuleringen av frågorna. Det är viktigt att tänka på vad man egentligen behöver få 
reda på och sedan formulera frågorna tillräckligt precist. 
          För att lättare kunna välja ut vilka vi skulle intervjua inledde vi enkäten med personliga 
frågor om utbildning och fortbildning i matematik. För att öka tillförlitligheten och för att vi  
skulle få med allt våra respondenter sa, valde vi att spela in intervjuerna på band. Därefter 
transkriberade och analyserade vi materialet. Bryman (2002) anser att inspelning av intervjun är 
en avgörande faktor för om man ska få med allt viktigt som sägs.  
  
 
Validitet 
 
För att få reda på validiteten i en undersökning menar Johansson och Svedner (2010) att man 
måste fråga sig om resultaten ger en sann bild av det som man avsåg att undersöka. Bell 
(2002) skriver att målet med en undersökning är att få svar på sina nyckelfrågor. För att få det 
måste man ha ett så representativt urval av svar som möjligt. Trots att vi hade ett bortfall med 
25 % av enkäterna anser att vi har en relativt hög validitet på vår undersökning. Alla som 
valde att delta svarade på alla frågorna i enkäten. De två pedagogerna som vi intervjuade var 
representativa för gruppen. 
 
Etiska överväganden 
 
Med tanke på att vi utifrån enkäterna skulle kunna välja ut några av våra respondenter till en 
intervju valde vi att enkäterna inte skulle vara anonyma. Däremot informerades 
respondenterna om att namnet bara var viktigt för att vi skulle kunna göra ett urval och att de 
senare inte skulle kunna identifieras i undersökningen. Vi valde att kalla de personer vi 
intervjuade för A och B när vi redovisade vårt resultat från intervjun. Vi valde även att inte 
identifiera den kommun vi genomförde undersökningen i. Däremot informerades rektorn om 
den undersökning vi tänkte genomföra (bilaga 1). Johansson och Svedner (2010) menar att 
när man skriver ett examensarbete måste man visa respekt för dem som deltar i 
undersökningen. Deltagarna måste kunna vara säkra på att deras anonymitet skyddas.  Det är 
också viktigt att man tänker på att man inte ska kunna identifiera vare sig barn, lärare eller 
skola (Johansson & Svedner a.a.). 
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Resultat 
 
Resultatet av enkäterna kommer att redovisas under fem olika rubriker och resultatet av 
intervjuerna kommer att redovisas under fyra olika rubriker 
 
Resultat av enkäterna 
 
Enkäterna har sammanställts inför redovisningen av resultatet enligt följande. 
 
Akademisk bakgrund/arbetslivserfarenhet 
Under den här kategorin har vi samlat informationen kring pedagogernas utbildning och 
arbetslivserfarenhet inom fritidshemsverksamheten. Av de tolv pedagoger som svarade på 
enkäten har lite över hälften gått sin utbildning innan 1990. De övriga har utbildat sig efter 
1990. Övervägande delen av pedagogerna har fritidspedagogsutbildning, men det finns så väl 
lärare som förskollärare bland pedagogerna. Alla pedagogerna är dock högskoleutbildade. När 
vi tittade närmare på hur länge pedagogerna arbetat inom fritidshemsverksamheten var det 
hela nio stycken som arbetat mer än 10 år i yrket. Spannet på hur länge pedagogerna arbetat i 
yrket sträckte sig från 1 år till 33 år. 
 
Kompetens i matematik 
Av de tolv deltagande pedagogerna var det bara tre stycken som hade läst någon matematik i 
sin utbildning. På frågan om de kompletterat sin utbildning med någon högskolekurs i 
matematik eller fått någon annan form av fortbildning i matematik var det bara tre av 
pedagogerna som svarade att de hade någon form av komplettering. Endast en av 
pedagogerna hade läst en kurs på 15 hp i matematik. De övriga två tog upp att de fått 
fortbildning i matematik genom kommunen.  
 
Matematik för pedagogen 
Vi frågade vad pedagogerna ansåg vara matematik för dem personligen. Här blev vi tvungna 
att kategorisera de olika svar vi fick in för att kunna se vad det i stora drag var som 
pedagogerna såg som matematik. Vi fick då fram fyra större kategorier som täckte in alla 
svaren vi fått. Det pedagogerna på fritidshemmen anser vara matematik för dem är; 
vardagsmatematik, praktisk matematik, logiskt tänkande samt det som samtliga kallar 
skolmatematik. Tyngdpunkten ligger dock på den vardagsnära praktiska matematiken. 
 
Matematik på fritidshemmet 
Vad är det då barnen gör på fritidshemmet som pedagogerna anser vara matematik? De fyra 
vanligaste svaren var spela spel, bakning, leka affär och därmed använda sig av pengar samt 
att lära sig att dela. Det var få som såg matematik i aktiviteter så som handarbete, pyssel och 
bygglek. Den matematik som barnen lär sig genom att duka var det bara en av pedagogerna 
som uppmärksammade. Det var förvånansvärt få som tog upp det informella samtalet kring 
exempelvis matematiska begrepp, endast fyra av pedagogerna uppmärksammade detta. 
 
Synliggörande av matematiken på fritidshemmet 
På vår fråga om hur man från fritidshemmets sida synliggör för skolan vilken matematik 
barnen lär sig på fritidshemmet, ansåg flertalet av pedagogerna att detta inte synliggörs 
överhuvudtaget. Det var bara tre av pedagogerna som ansåg att man informerade läraren i 
klassen. De flesta av pedagogerna ansåg dock att de var lite bättre på att synliggöra  
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matematiken på fritidshemmet för föräldrarna. Genom den dokumentation som görs av 
verksamheten menade många att även matematiken synliggjordes men även att det framkom 
till föräldrarna under exempelvis utvecklingssamtalen. För barnen anser så gott som alla 
pedagogerna att de synliggör matematiken genom informella samtal i vardagssituationer och i 
leken.  
 
Resultat av intervjuerna 
 
Intervjuerna har sammanställts inför redovisningen av resultatet enligt följande. 
 
Koppling till styrdokumenten 
Vi började med att fråga hur det matematiska uppdraget ser ut på fritidshemmet. På den 
frågan svarade de båda fritidspedagogerna att uppdraget är att komplettera skolan. Men om 
matematiken står det inte så mycket i styrdokumenten. Arbetssättet man har på fritidshemmen 
är matteinriktat tycker de båda fritidspedagogerna. ”Det handlar mycket om att man försöker 
konkretisera matematiken i vardagen för barnen” (fritidspedagog A). ”Man utmanar barnen 
och sätter i gång tankeprocesser i huvudet på dem. Det är ju mycket No/So och matte i 
det”(fritidspedagog B). 

Däremot råder det delade meningar om hur mycket man är insatt i barnens skolarbete. 
Om man får vara med på utvecklingssamtalen, som i den ena skolan, är man är mer insatt i 
barnens IUP-mål (IUP = individuella utvecklingsplaner). Då kan man också ta till vara det i 
vardagen, resonerar fritidspedagog B. Ett tag jobbade barnen mycket med hälften och dubbelt 
då tas det tillvara och tränas på. Likaså klockan är det många som också behöver träna på. 
”Då kan man ju fråga om det. T.ex. vad klockan är när de ska gå hem eller så” 
(Fritidspedagog B.) Fritidspedagog A tycker att det är svårt att veta vad barnen läser för 
matematik i skolan eftersom hon inte är med på lektionerna längre. Men eftersom hon läst 
matematik på högskolan kan hon ändå koppla ihop matematiken till arbetet på fritidshemmet. 
Fritidspedagog B säger att de ibland håller på med matematik vid mellanmålet. Barnen har 
hittat på något som de kallar för ”grönsaksmatte”. Det går ut på att man ska få ett mattetal av 
fröken och om man klarar det så får man t.ex. en gurkbit.   

 
I dag gör vi grannarna till fyran säger man till dom små då, eller grannarna till 199 säger man till dom lite 
äldre, eller hälften, eller plus, eller lilla minus. Då har man ju lite det i huvudet var barnen ligger till, fast 
ibland så orkar man ju inte med det. Då tar det för mycket tid, men dom tycker ju det är roligt. Dom tycker ju 
inte att det är lektion utan det blir ju som en lek, men ändå lär dom sig mycket (Fritidspedagog B). 

 
  
Lärarna i skolan upplevs inte vara så medvetna om den matematik som sker på fritidshemmet. 
Men däremot det praktiska arbetssättet och att arbeta med mattelekar på lektionerna är något 
som både förskoleklassen och ettorna använder sig av. 
 
Matematiken på fritidshemmet 
När vi frågade fritidspedagogerna vilken sorts matematik de tror att barnen lär sig på 
fritidshemmet framhöll båda vardagsmatematiken som en stor del i lärandet. Båda 
fritidspedagogerna menar att det handlar om vad barnen själva är med om på fritidshemmet 
som gör att de har lättare för att lära sig t.ex. när de bakar, spelar spel, räknar pengar, kollar 
klockan, gör mönster, pusslar mm. Barnen lär sig olika saker beroende på vad de är 
intresserade av. Man lär sig det man behöver lära sig för just det man är intresserad av för 
tillfället menar båda två. 
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Om man läser i snickarboken att nu ska jag såga till en bit som är två centimeter åt ena hållet och femton åt 
andra så lär man dem hur de ska hålla linjalen och så får de mäta då ju. Om man tar sig tid att lära dom så 
är dom ju rätt självgående sen (Pedagog B). 
 

Båda fritidspedagogerna hävdar att leken spelar en mycket viktig roll på fritidshemmen. I leken 
lär sig barnen matematik på ett naturligt sätt, t.ex. när de leker skola eller affär. Likaså att 
barnen ofta spelar spel utgör en viktig komponent till att barnen får träna på matematik, svarar 
fritidspedagog A. Fritidspedagog B menar att det är viktigt att man ifrågasätter lite och ser till 
att ha lite roliga utmaningar till barnen så att det blir lite spännande. ”Oj, varför blir det så, vad 
tror du? Att man inte är för snabb i lösningen” (fritidspedagog B). Det är ju också en fördel att 
man jobbar mycket praktiskt på fritids för när de har behov av något så lär de sig lättare 
beskriver fritidspedagog B.  
          Vi frågade vidare vad fritidspedagogerna gör i arbetet med barnen som har med 
matematik att göra. Båda svarade att de bakar, spelar spel, pratar om klockan och leker lekar 
med barnen. Olika experiment, bygga med lego, dela frukt, pussla och att rita av olika 
mönster framhåller fritidspedagog B som mycket bra matematik. Barnen tycker att det är 
roligt att göra egna mönster och sedan överföra dem över till saker i pärlor t.ex. spindlar, 
nyckelpigor och jordgubbar. Vidare framhåller hon kortleken som en mycket bra hjälp i 
matematiken t.ex. att göra trolleri trix. Det är också viktigt att inte ge svar för fort utan ge 
ledtrådar och låt barnen fundera själva. 
          Barnen visar ofta intresse för aktiviteter som har med matematik att göra svarar båda 
fritidspedagogerna. ”Ofta är det de själva som väljer sådana aktiviteter i den fria leken även 
om de själva inte tänker på att det är matematik” (Fritidspedagog A).  Om man anpassar 
aktiviteterna till rätt nivå tycker barnen oftast att det är roligt menar fridspedagog B. ”Om de 
inte tänker på att det är matematik så lär de sig oftast bättre”( Fritidspedagog B). 
 
Synliggörandet 
Båda fritidpedagogerna anser att rent generellt är det inte så mycket man synliggör 
matematiken på fritidshemmen. Däremot om det är något barn som behöver träna extra på 
matematiken kan man påvisa vid t.ex. utvecklingssamtal att barnet får den träningen även på 
fritidshemmet menar fritidspedagog A. ”Sedan står det ju på planeringsblocket vad vi gör, 
men det är ju inte säkert att föräldrarna tänker på att det är matematik” (Fritidspedagog A). 
Fritidspedagog B menar att man däremot poängterar för föräldrarna att man gör andra saker, 
som t.ex. våra övergripande mål med ansvar, medbestämmande osv.  
 
Läxläsning i matematik på fritidshemmet 
Intresset för läxläsning är inte så stort på fritidshemmen. Båda fritidspedagogerna svarar att 
det händer ibland att föräldrar vill att barnen ska göra sina läxor på fritidshemmet. Det kan 
exempelvis vara vid tillfällen när det är fotbollsträning direkt efter fritids eller att de är kvar 
väldigt länge på kvällen. Barnen upplevs av pedagogerna inte vara så intresserade av att göra 
läxan på fritidshemmet. Men det är självklart att de får göra sin läxa om de vill och det 
fungerar. Men det är ju inte meningen att det ska inskränka på leken menar 
fritidspedagogerna. Däremot har de inte så stor möjlighet att hjälpa barnen. När det är som 
flest barn under dagen är det svårt att hinna med att hjälpa till särskilt mycket menar båda två. 
Men det är klart att man hjälper dem om det finns tid. Lite senare på eftermiddagen finns det 
större chans att kunna hjälpa till menar de båda fritidspedagogerna.  
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Analys och Diskussion 
 
Vi kommer i vår diskussion ställa resultatet från såväl enkäterna så väl som intervjuerna i 
förhållande till vad som finns skrivet i styrdokumenten och i litteraturen. Avslutningsvis 
kommer vi att föra en sammanfattande diskussion av hela vårt arbete. 
 
Enkäterna 
 
Diskussionen kring enkäterna kommer att föras utifrån de rubriker vi tidigare redovisat 
resultatet men i förhållande till styrdokument, litteratur och våra egna åsikter. 
 
Akademisk bakgrund/arbetslivserfarenhet 
Utifrån de resultat vi fått fram kan man dra slutsatsen att det på fritidshemmen i 
verksamhetsområdet till största delen arbetar högskoleutbildade pedagoger. Men att flertalet 
har gått sin utbildning innan 1990 och därmed inte läst någon kurs i matematik under 
utbildningstiden. Man kan även dra slutsatsen att fritidspedagogsyrket är en profession som 
man som pedagog stannar kvar och arbetar i under många år. En orsak till att det förhåller sig 
så kan vara att pedagogerna upplever en tillfredsställelse i att se hur barnen utvecklas och lär i 
de informella möten som sker mellan barnen och pedagogerna. 
 
Kompetens i matematik 
Här blev vi lite konfunderade över vad resultaten visade. Inte så mycket det faktum att det var 
få av pedagogerna som läst någon högskolekurs i matematik utan mer det faktum att så få 
pedagoger upplevde att de hade fått någon form av fortbildning i matematik. Då vi båda själva 
arbetar inom den kommun vi har genomfört vår undersökning i, och till och med i samma 
verksamhetsområde, vet vi att så inte är fallet. Hösten 2009 genomförde kommunen i fråga en 
fortbildningssatsning som riktade sig till samtliga verksamma pedagoger i kommunen. 
Tanken var att alla oavsett verksamhetsområde skulle få samma kompetenshöjande 
fortbildning. En av dessa fortbildningsdagar vigdes åt fortbildning i matematik. Eftersom även 
vi själva deltog i denna fortbildning vet vi med säkerhet att alla utom en av pedagogerna som 
deltog i undersökningen har fått denna fortbildning. 
 
Matematik för pedagogen 
Det förvånade oss inte att det är den vardagsnära och praktiska matematiken som pedagogerna 
upplever vara matematik. Det stämmer väl överens med de synsätt som styrdokumenten 
uppvisar kring lärandet på fritidshem. Socialstyrelsen (1988) påvisar vikten av att barnen ges 
möjlighet att se sammanhang i sin tillvaro samt att genom att aktivt delta i konkreta 
situationer får möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter. Detta synsätt är 
genomgående för de olika styrdokumenten. Lgr11 (Skolverket, 2011) trycker på hur viktigt 
det är att barnen får uppleva olika uttrycksformer för lärande och kunskap. Vi hittar även 
belägg för hur viktig det vardagsnära lärandet är i litteraturen. Bardon (2008) anser att 
lärandet på fritidshemmet sker i autentiska aktiviteter som i sin tur leder till lärande på flera 
olika områden. Detta synsätt är Bardon (a.a.) inte ensam om Larsson (2011) i sin tur menar att 
den kunskap som barnen tillägnar sig på fritidshemmet sammanfogas med det lärande som 
sker i skolan så att de upplever att det de lär sig blir förståligt och användbart. 
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Matematik på fritidshemmet 
Här kunde pedagogerna mer konkret räkna upp olika aktiviteter som de ansåg hade ett 
matematiskt värde och innehåll för barnen. Vi fick många olika förslag på aktiviteter som vi 
kunde samla under lite olika kategorier. Vi blev ganska förvånade när det bara var en av 
pedagogerna som tog upp dukning som en viktig matematisk aktivitet. Forsbäck (2006) menar 
att dukningen är ett typexempel på hur man i vardagen lär sig sortering, klassificering och 
begrepp. Men det gäller enligt författaren att pedagogerna själva är medvetna om den 
matematik som uppstår i olika vardagssituationen och tar den tillvara.  
 Det var även förvånande att så få av pedagogerna som tog upp de informella samtalen 
som ett sätt att lära matematik på fritidshemmet. Persson (2006) hävdar att kommunicera 
matematik med barnen genom informella samtal är bland det viktigaste verktyg man som 
pedagog har för att öka barnens förståelse för matematiska företeelser. 
 
Synliggörande av matematiken på fritidshemmet 
Utifrån enkätsvaren kunde vi utläsa att man från fritidshemmens sida anser sig vara dåliga på 
att synliggöra den matematik som sker på fritidshemmet för skolan. Det är även vår 
personliga uppfattning att så är fallet. Här behöver det ske en förändring, speciellt med hänsyn 
till att det i Lgr 11 (Skolverket, 2011) trycks på att det ska finnas ett ömsesidigt möte mellan 
olika pedagogiska synsätt för att barnens lärande och utveckling ska berikas. Men det är inte 
bara gentemot skolan som man på fritidshemmen behöver bli bättre på att synliggöra all den 
matematik som faktiskt förekommer i verksamheten. Överlag upplever vi att även 
pedagogerna anser att de behöver bli tydligare i att påvisa det lärande som sker på 
fritidshemmet och då inte bara lärandet i matematik.  
 
Intervjuerna 
 
Diskussionen kring intervjuerna kommer att föras utifrån de rubriker vi tidigare redovisat 
resultatet under men i förhållande till styrdokument, litteratur och våra egna åsikter. 
 
Koppling till styrdokumenten 
Om matematiken står det inte så mycket i styrdokumenten säger de båda fritidspedagogerna.  
Men även om det inte står så mycket om just matematiken har fritidshemmet i uppdrag att 
främja lärandet enligt de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 2007). I så väl den gamla 
läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) som i den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) 
läggs det stor tyngdpunkt på att stärka barnens tillit till sin egen förmåga samt deras vilja att 
lära. Detta är verkligen något som de båda fritidspedagogerna vurmar för i sitt arbete. Barnens 
egna intressen lägger grunden till lärandet, menar de båda. Det man är intresserad av har man 
lättare för att lära sig och på fritids har man möjlighet att ta tillvara på deras intressen. Men 
man måste tänka på att det är viktigt att inte komma med färdiga svar, utan ifrågasätta lite och 
se till att det blir utmaningar också.  
          Båda fritidspedagogerna är också medvetna om att vi som arbetar på fritidshem har ett 
uppdrag att komplettera skolan. I de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 2007) finns 
det nedskrivet, att stärka självkänslan hos barnen är en av fritidshemmets viktigaste uppgifter. 
Speciellt med tanke på att studier har visat ett klart samband mellan barnens självkänsla och 
deras skolprestationer enligt de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, a.a.). Leken spelar 
en central roll för lärandet menar de båda fritidspedagogerna och leker det gör man mycket på 
fritids. I leken tänker man inte på att man lär sig saker, det blir en naturlig del i deras lärande. 
Eftersom man i de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, a.a.) skriver att vi ska ha ett  
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annat perspektiv på lärandet med mångsidighet, helhet och kontinuerlighet som ledstjärnor 
anser vi att de båda tänker helt rätt när det gäller synen på hur man lär sig bäst.  
 
Matematiken på fritidshemmet 
De två intervjuade fritidspedagogerna i undersökningen uttrycker en stor lust att ta tillvara 
vardagsmatematiken på fritidshemmet. Mängder av barnens aktiviteter har med matematik att 
göra och det är viktigt att man anpassar dem till en nivå som gör att de upplevs roliga menar 
de båda. Aktiviteter som bakning, spela spel, bygga med lego, pussla, rita och olika 
experiment förs fram som viktiga för barnens matematiska utveckling. Här tog de båda 
informanterna upp det informella samtalet som en stor del i fritidsverksamheten. Det är främst 
vid de praktiska aktiviteterna som man har möjlighet att prata med barnen om matematik 
säger de och syftar bland annat på mellanmålet, snickarrummet, när de bakar och spelar spel. 
Ahlberg (2000) påpekar att alla barn bör få möta matematik i många olika sammanhang. Även 
Klerfelt (1999) anser att vi kan ge barnen förutsättningar att lära på olika sätt genom att 
barnen får möjligheter att delta i olika autentiska aktiviteter. Som blivande lärare i fritidshem 
ser vi matematiken som en mycket viktig del i vardagen. Vi vill ta till vara alla situationer 
som kan leda till matematiskt lärande.  
          Barnens fria lek är oerhört lärorik säger fritidspedagogerna. Barnen hittar ofta på lekar 
som innehåller matematik t.ex. affärsleken och i leken tänker de inte på att det är matematik. 
Davidsson (1999) hävdar att leken ger barnen möjlighet att använda matematik utifrån sina 
egna erfarenheter. De får en möjlighet att pröva sina tankar och föreställningar i praktiken. 
Självklart borde leken ha en framstående plats i skolans tidigaste årskurser menar författaren. 
 
Synliggörandet 
Vi frågade om det synliggörs för föräldrar på något sätt att det arbetas med matematik på 
fritidshemmet. På det svarade fritidspedagogerna att man säger kanske inte till föräldrarna att 
det är matematik man sysslar med när man gör olika aktiviteter. Men man skriver i 
planeringsblocket om vilka aktiviteter man kommer att göra, men inte uttalat att det handlar 
om matematik. På utvecklingssamtal upplyser man däremot om att på fritidshemmet arbetas 
det med matematik och att barn som behöver extra träning även får det på fritidshemmet. Att 
det informella lärandet som oftast sker på fritidshemmet har en stark koppling till det formella 
lärandet understryks av Rohlin (2011). Han menar att det är oerhört viktigt att 
fritidspedagogen är delaktig i både skolans undervisning och samtidigt vara ett stöd för barnen 
i deras utveckling på eftermiddagarna. Forsbäck (2006) anser att det är viktigt att pedagogerna 
sätter ord på all den matematik som uppstår i olika vardagssituationer. Även Thisner (2006) 
hävdar att matematik finns överallt i såväl barnens lek som deras vardag. Vi anser därför att 
det är viktigt att pedagogerna på fritidshemmen själva är medvetna om all den matematik som 
förekommer där. Om man själv inte är medveten om att det sker så mycket som har med 
matematik att göra på fritidshemmet kan det vara svårt att synliggöra det för andra, anser vi. 
 
Läxläsning i matematik på fritidshemmet 
Enligt våra informanter händer det inte speciellt ofta att barnen gör sina läxor på 
fritidshemmet. Det är någon gång ibland det sker och då är det för det mesta på föräldrarnas 
initiativ. Om barnen ska på någon aktivitet efter fritids kan det vara praktiskt att göra läxan 
innan de blir hämtade. Barnen är inte så intresserade av att göra läxor, de vill hellre leka och 
göra annat. Fritidspedagogerna säger att barnen gärna får göra sina läxor om de vill, men 
leken måste få komma i första hand.  Det är ju heller inte så lätt att hinna med och hjälpa dem 
med läxorna, menar de. Det är först lite senare på dagen som man har större chans till det. 
Eftersom vi anser att leken är så oerhört viktig för lärandet håller vi naturligtvis med om att  
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leken måste prioriteras framför läxorna. Men i visst kan man förstå att barnen måste göra 
läxan på fritids ibland. Har barnen långa dagar på fritidshemmet är de för trötta för att kunna 
göra läxor när de kommer hem. Då anser vi att det är för barnens bästa som man kan påminna 
dem om möjligheten att göra läxorna på fritidshemmet. Både Davidsson (1999) och Johanson 
(2011) hävdar att leken är oerhört viktig för ett barns utveckling. Davidsson (1999) menar att 
det isynnerhet är det abstrakta tänkandet som utvecklas i leken. Att kunna tänka abstrakt har 
barnen nytta av i sin matematiska utveckling, anser vi. I den nya läroplanen Lgr 11 
(Skolverket, 2011) kan man läsa i kursplanerna att barnen ska lära sig att kommunicera 
matematik med varandra i vardagliga sammanhang. Vår åsikt är att i leken och alla de andra 
aktiviteterna som man gör på fritidshemmet har man verkligen möjlighet att få öva sig i att 
kommunicera med andra, både barn och vuxna.  
 
Sammanfattande diskussion 
 
Det har varit relativt enkelt att få fram på vilka sätt det arbetas med matematik på 
fritidshemmen. Pedagogerna som deltog i vår undersökning var medvetna om den matematik 
som förekom men ansåg själva att de hade svårigheter med att synliggöra den. Detta stämmer 
väl in med våra egna uppfattningar som faktiskt ledde till att vi genomförde denna 
undersökning. Vi ansåg sedan tidigare att pedagogerna på fritidshemmen arbetar med 
matematiken på många olika sätt. Främst genom att ta tillvara all vardagsmatematik som sker 
dagligen. Även i barnens fria lek sker det mycket matematik. I leken tänker de inte på allt de 
lär sig . I leken använder de också sina matematiska förkunskaper och det anser vi vara en stor 
fördel för då kan de ju också lära varandra. Även Davidsson (1999) anser att leken ger barnen 
möjlighet att använda matematik utifrån sina egna erfarenheter.  
         Men vad beror det då på att vi som arbetar på fritidshemmen har så svårt för att 
synliggöra all den matematik vi faktiskt gör på fritidshemmen? Vi har inget riktigt bra svar på 
den frågan, men vi hoppas och tror att vi genom denna undersökning kan inspirera fler 
pedagoger att prata om allt vi gör som har med matematik att göra. Om arbetsledningen ser 
till att skola och fritidshem har gemensamma arbetsplatsträffar kan man prioritera att 
diskutera dessa frågor. Vi har ju trots allt ett gemensamt ansvar för att barnen når de uppsatta 
målen. Både skolan och fritidshemmet arbetar utifrån samma styrdokument. I den nya 
läroplanen som träder i kraft 1 juli 2011 poängteras hur viktigt det är för barnen att olika 
pedagogiska synsätt kan mötas (Skolverket, 2011). 
 Däremot hade pedagogerna lätt att redogöra för olika aktiviteter på fritidshemmet som 
har matematiskt värde. Genomgående uppmärksammade pedagogerna den vardagsnära och 
praktiska matematiken som förekommer. Fokus låg på de aktiviteter som förekommer 
dagligen i fritidshemsverksamheten så som att spela spel och barnens fria lek. Men även de 
informella samtalen kring exempelvis olika matematiska begrepp uppmärksammades, främst 
av de båda fritidspedagogerna som vi intervjuade. De nämnde bland annat mellanmålet som 
ett ypperligt tillfälle att prata om matematik. Även vid andra vanliga förekommande 
aktiviteter på fritidshemmen pratas det ofta om matematik menar informanterna. Där nämndes 
bland annat bakning, snickeri och spela spel.  
          Samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen menade att barnen på fritidshemmet 
lär matematik i vardagsnära autentiska situationer och aktiviteter. Genom att pedagogerna fått 
reflektera över vilka aktiviteter på fritidshemmet som kan kopplas till matematik fick vi fram 
många olika synpunkter.  Dessa stämde överens med vad vi själva anser vara matematiska 
aktiviteter på fritidshemmet. Som vi tidigare påpekat i resultatavsnittet blev vi dock lite  
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förvånade över att det var så få av pedagogerna som uppmärksammade det matematiska 
värdet i aktiviteter så som exempelvis dukning och bygglek. Vår förhoppning är att 
arbetslagen i framtiden skall diskutera mer om matematik som förekommer på fritidshemmen 
och på så vis får upp ögonen för fler aktiviteter som de faktiskt kan se ha ett matematiskt 
värde i sig. 

Med anledning av att fritidspedagogerna i vår kommun inte är kopplade till 
skolverksamheten under skoltid på samma sätt som de var tidigare kan det vara svårt att 
koppla aktiviteterna på fritidshemmet till det som barnen för tillfället arbetar med under 
skoltiden. På grund av indragningar av fritidspedagogstjänster på fritidshemmen räcker inte 
tiden till på samma sätt nu som förr. Fritidspedagogerna måste i första hand täcka fritidstiden 
och då blir det tyvärr inte så mycket tid över till samverkan med skolan. Däremot tror vi att 
fritidspedagogerna har ganska god uppfattning om vad barnen överlag arbetar med i 
matematiken i de olika årskurserna. Att så är fallet beror troligen främst på att de tidigare varit 
mer involverade i klasserna under skoltid. Däremot ansåg inte de pedagoger vi intervjuade att 
de hade full koll på vad som står i kursplanen i matematik för de olika årskurserna.  
 Vi ställde oss även frågan om hur pedagogerna på fritidshemmen kan stödja barnen så 
att deras motivation till att lära matematik ökar. Något riktigt bra svar på det ansåg vi till en 
början att vi inte fått. Hur kunde det komma sig när pedagogerna ändå var så medvetna om att 
många av aktiviteterna på fritidshemmet har stort matematiskt värde? Har vi ställt fel frågor? 
Har vi tolkat svaren på rätt sätt? När vi tittar tillbaka på våra transkriberingar och analyserar 
svaren ytterligare en gång tror vi oss finna svar till viss del. Pedagogerna tar upp hur de 
arbetar praktiskt med exempelvis bakning. Här tolkar vi det nu som att pedagogerna menar att 
barnen genom att delta i dessa aktiviteter har lättare att förstå nyttan med den matematik de 
tillägnar sig under skoltiden.  
 Vårt syfte med undersökningen var att uppmärksamma och synliggöra den matematik 
som barnen möter på fritidshemmet. Anser vi då att vi har nått vårt syfte? På den frågan 
svarar vi ja, det har vi. Nu när vi har genomfört såväl en enkätundersökning såväl som 
intervjuer hoppas vi att pedagogerna fortsätter att reflektera kring vad som är matematik. Men 
även vad såväl pedagoger som barn gör på fritidshemmet som har matematisk anknytning. 
Matematiken på fritidshemmet har synliggjorts för pedagogerna själva. Nu ligger det fortsatta 
arbetet med att även synliggöra det för skola, föräldrar och barn. Vår förhoppning är att de 
pedagoger som deltagit i vår undersökning nu har blivit mer medvetna än tidigare om vikten 
av att synliggöra den matematik barnen möter på fritidshemmet. 
 
Fortsatt forskning 
 
Att genomföra en liknande undersökning i hela kommunen istället för bara i ett av 
verksamhetsområdena anser vi skulle vara intressant. Det vore även intressant att jämföra om 
det skiljer sig hur man synliggör matematiken på fritidshemmet beroende på om man arbetar i 
en storstad eller på landsbygden. 
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Bilaga 1 

 
 
Hej Ylva! 
Som du vet läser ju Ann-Catrin Petersson, Örsjö och jag Lotta Berglund, Västeräng till lärare 
med inriktning fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö. Vår utbildning drar sig nu mot sitt 
slut och det är dags för oss att under våren och sommaren skriva vårt examensarbete. Så vi 
ville bara informera dig lite om vad vi kommer att göra. Vårt examensarbete skriver vi 
gemensamt inom matematikdidaktiken. Vi kommer att genomföra en undersökning på alla 
fritidshemsavdelningarna i vårt område med fokus på matematiken. Vårt syfte är att 
uppmärksamma och synliggöra den matematik som barnen lär sig på fritidshemmen. Våra 
frågeställningar som vi hoppas få besvarade är:  
 
På vilka sätt arbetar man med matematiken på fritidshem? 
 
På vilka sätt kopplas barnens matematiska aktiviteter på fritidshemmen till deras skolarbete? 
 
Hur kan pedagogerna på fritidshemmen stödja barnen så att deras motivation till att lära 
matematik ökar? 
 
Jag bifogar enkätfrågorna som kommer att gå ut till alla som arbetar på fritidsavdelningarna i 
området. Jag bifogar även de uppföljande intervjufrågor som vi kommer att ställa till några 
pedagoger som vi väljer ut efter att vi fått svar på våra enkäter. 
Mvh Lotta och Anki 
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             Bilaga 2 
 
 
 
Hejsan! 
Som ni nog alla vet vid det här laget är det nu dags för mig (Lotta) och Anki att skriva vårt 
examensarbete. Vi skriver inom matematik didaktiken. Vi vill sätta fokus på all den 
matematik barnen lär sig hos oss på fritidshemmen och behöver nu er hjälp. Vi ber er att så 
snart som möjligt fylla i bifogad enkät och sända den till oss så fort som möjligt antingen via 
mail eller med internposten. Jag arbetar på Myran, Västeräng och Anki i Örsjö. Utifrån 
enkätsvaren kommer sedan några av er att bli kontaktade av mig eller Anki för en uppföljande 
intervju. Vi tror att vi har fått med alla som arbetar på fritids i Madesjöområdet men om ni ser 
att vi har missat någon var då snäll och vidarebefordra detta mail till dem. Vi hoppas att 
kunna synliggöra hur vi arbetar med matematiken på fritidshemmen och på så sätt stärka vår 
yrkesroll. Vi har informerat Ylva om vårt examensarbete och ert deltagande i undersökningen 
och hon tyckte att det var både positivt och intressant. Hon vill även ta del av våra resultat, så 
tänk till ordentligt så vi kan visa hur viktigt fritids är för barnens lärande i matematik!! 
Vi är tacksamma om vi kan få era svar senast den 13/5. 
Vi hoppas att ni alla vill delta och tackar på förhand för er medverkan. 
Lotta och Anki 
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Bilaga 3 
 
 
 

Enkät frågor  
 

Namn 
 
Arbetsplats 
 
Utbildning 
 
Examens år 
 
Antal år du arbetat på fritidshem 
 
Läste du någon matematik under din utbildning? 
 
Har du kompletterat din utbildning med någon högskolekurs eller annan  
 
fortbildning i matematik? 
 
 
Vid högskolekurs, hur många poäng? 
 
Vad är matematik för dig?  
 
 
 
 
 
Vilken matematik anser du att ni arbetar med på ert fritidshem? Ge exempel 
 
 
 
 
 
Hur synliggör du matematiken som sker på fritidshemmet för: 
 
 
 

• Skolan? 
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• Föräldrarna? 
 
 

 
• Barnen? 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Anki och Lotta 
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Bilaga 4 
 
 

Intervjufrågor till examensarbetet 
 

• Hur ser det matematiska uppdraget ut på fritidshemmet? 
• Kopplar du matematiken på fritidshemmet till skolarbetet/kursplanen? 
• Tar skolan tillvara på det sätt barnen lär matematik på fritidshemmet? 
• Vilken sorts matematik tror du att barnen lär sig på fritidshemmet? 
• Hur tror du att barnen lär sig matematik på fritidshemmet? 
• Vad gör du i arbetet med barnen som har med matematik att göra? 
• Visar barnen intresse för de aktiviteter som har med matematik att göra? 
• Hur ser du på naturen som en tillgång när det gäller matematik? 
• Synliggörs det på något sätt för föräldrar att ni arbetar med matematik? 
• Visar barn eller föräldrar något intresse för läxläsning på fritidshemmet? 
• Har barnen på ditt fritidshem någon möjlighet att göra läxan i t.ex. 

matematik på eftermiddagen? 
• Har ni i så fall möjlighet att hjälpa dem? 
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