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FÖRORD 

Det här arbetet är slutet på en fyra års resa med allt vad det innebär att förena 

distansstudier med arbete. Men det är samtidigt början på en ny resa med en alldeles ny 

utbildning i bagaget. Det känns extra bra att få avsluta min utbildning till lärare med 

inriktning mot fritidshem med att skriva ett arbete om det som jag brinner för, nämligen 

fritidshemmet. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina VFU-handledare och arbetskollegier som har hjälpt 

och stöttat mig under utbildningens gång. Jag vill även tacka min handledare Lars-Olof 

Valve och alla som deltagit i denna studie. 

 

Slutligen vill jag tacka min underbara familj för allt stöd!      
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ABSTRAKT 

Denna studie har som syfte att undersöka lärandet på fritidshemmet. Bakgrunden till att 

jag vill undersöka detta är att jag upplever att fritidshemmet kommer lite i skymundan. 

Min uppfattning är att många personer anser att det är i skolan som eleverna lär sig och 

att de bara leker på fritidshemmet. För att undersöka lärandet på fritidshemmet så har jag 

använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Jag 

har intervjuat sex stycken pedagoger som alla är verksamma i fritidshem. Intervjuerna 

har sedan granskats och sammanställts till ett resultat. Resultatet visar att det sker ett 

lärande på fritidshemmet i många olika situationer och aktiviteter. Exempel som tas upp 

är lärande genom fria och styrda aktiviteter, lärande genom lek, samt lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv.       
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1 INLEDNING 

Fritishemmets betydelse för elevers utveckling och lärande upplever jag kommer i 

skymundan. Jag arbetar idag på fritidshem och har varit i verksamheten i nio år. Jag 

upplever att många människor har en felaktig bild av fritidshemmet och dess 

verksamhet. Många gånger glöms fritidshemmet bort och allt fokus hamnar istället 

på skolan, speciellt när det handlar om elevers utveckling och lärande. Jag upplever 

att många har uppfattningen att på fritidshemmet leker barnen, och att det är i skolan 

som eleverna lär sig och utvecklas. 

 

I den nya skollagen som trädde i kraft den första juli 2011 så har det gjorts en del 

ändringar när det gäller fritidshemmet. Skollagen tar upp i kapitel 14 2§ att barnen 

nu benämns som elever på fritidshemmet. Där tas det även upp att fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande, samt att fritidshemmets verksamhet nu 

namnges som undervisning på fritidshemmet (SFS 2010:800). Jag upplever detta 

som ett steg i rätt riktning för att skapa en rättvisare bild av fritidshemmet, och för att 

synliggöra dess betydelse för elevers lärande.  

 

Trots denna förändring i skollagen så är min uppfattning att det är svårt att ändra 

denna enligt mig felaktiga bild som många människor har av fritidshemmets 

verksamhet. Därför vill jag med denna studie undersöka lärandet på fritidshemmet. 

Min förhoppning är att denna studie kan vara till en hjälp att synliggöra 

fritidshemmets betydelse för elevers lärande och på så sätt vara en del i arbetet med 

att lyfta fram fritidshemmets verksamhet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Fritidshemmets verksamhet 

Enligt Pihlgren & Rohlin (2011) har fritidshemmet sina rötter i sekelskiftet 1900 och 

kallades på den tiden för arbetsstugan. De menar att dess uppgift då var att ta emot 

de barn som sågs som sociala riskmoment och som saknade arbete. I arbetsstugan 

skulle dessa barn fostras och bli flitiga och lydiga genom arbete. Redan i 

arbetsstugorna förekom idéer om lärande genom samspel. Men lärandet grundade sig 

mest i uppmuntran när de gjorde något bra och straff när det skedde ett dåligt 

beteende. 

 

På 1930-talet ändrades benämningen från arbetsstugan till eftermiddagshemmet. I 

eftermiddagshemmet skulle barnen skyddas från utnyttjande och barnen skulle där 

ges möjlighet att mogna i rika och harmoniska miljöer. Eftermiddagshemmet skulle 

arbeta för att barnen skulle utvecklas till moderna samhällsmedborgare med god 

moral, hälsa och hygien samt att de skulle kunna bygga framtidens tillväxt (Pihlgren 

& Rohlin, 2011).  

 

Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) menar att under 1960-talet påbörjades 

utbyggnaden av fritidshemmen, orsaken till detta var att samhällets efterfrågan på 

kvinnlig arbetskraft ökade. Enligt Pihlgren & Rohlin (2011) så ändrades då även 

namnet till fritidshem. De menar att tanken då var att ge barnen en fritid där de skulle 

få slippa skolans fostran, och barnen skulle på så sätt få möjlighet att utvecklas till 

fria individer. Verksamheten var starkt kopplad till förskolans och det var deras 

pedagogiska arbetssätt som skulle gälla. De värden som skulle skapas var fria, 

sociala och antiauktoritära individer som skulle kunna samverka för ett gott 

samhälle.    

 

Riskdagen beslutade år 1987 om ett pedagogiskt program för fritidsverksamheten. 

Detta pedagogiska program innefattade allmänna råd för fritidsverksamheten fram 

till 1998 då utbildningsdepartementet tog över ansvaret av fritidshemsverksamheten 
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från socialstyrelsen (Arenhill & Rydstedt, 2011). Fritidshemmet samverkade nu mer 

med skolan, detta visade sig genom att fritidshemmet, förskoleklassen och skolan 

fick den gemensamma läroplanen Lpo 94. Fritidshemmet flyttade även in i skolans 

lokaler och personalen ingick i arbetslag och arbetade ofta med temainriktade 

arbetssätt. Den pedagogiska utgångspunkten var att lärande sker i samspel med andra 

i ett sammanhang (Pihlgren & Rohlin, 2011).     

 

Skolverket (2007) tar upp att fritidshemmets syfte idag är att komplettera skolan 

tidsmässigt och innehållsmässigt genom pedagogisk verksamhet. Enligt skollagen 

kapitel 14 2§ ska fritidshemmet ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” (SFS 2010:800, s.60). Dessutom 

ska fritidshemmet göra det möjligt för barns föräldrar att arbeta eller studera genom 

att under denna tid ge barnen omsorg (Skolverket, 2007). Grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet arbetar idag efter den gemensamma läroplanen 

Lgr11. Läroplanens första och andra avsnitt gäller för fritidshemmet medan den 

tredje delen som rör kursplaner endast riktar sig till skolan (Hansen Orwehag & 

Mårdsjö Olsson, 2011). ”De mål och riktlinjer som finns i avsnitten 1 och 2 

angående skolans uppdrag, värdegrund, normer och värden, elevers inflytande och 

ansvar, samverkan […] är i högsta grad relevanta för barns lärande i fritidshemmet 

(Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011, s.117). Skolverket (2007) menar att 

fritidshemmet utgår från att barn utvecklas och socialiseras i grupp, de anser att 

identitet och självkänsla utvecklas i samspel med andra. I gruppen får de också 

möjlighet att utveckla normer och värden och i gruppen kan de även konkret komma 

i direkt kontakt med demokrati, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor. 

”Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, 

helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande” (Skolverket 2007, s.22).   

 

Skolverket (2007) menar att fritidshemmet omfattar den skolfria tiden och Arenhill 

Beckman & Rydstedt (2011) anser att eleverna är på fritidshemmet under sin fria tid. 

Det som utmärker fri tid enligt Jensen (2011a) är frivillighet, eget intresse och att det 

är roande. 
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Pihlgren & Rohlin (2011) lyfter att skollagen tar upp att fritidshemmets verksamhet 

idag benämns som utbildning och att barnen på fritidshem kallas elever. De menar 

även att det framhålls i den nya skollagen att fritidshemmet är ett viktigt komplement 

till skolan, samt att de anser att en ny syn på fritidshemmets betydelse för elevers 

utveckling och lärande växer fram i de nya styrdokumenten. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Klerfelt (2002) menar att forskningen kring barn och barnomsorg grundades runt 

1920-talet. Men det skulle dröja enda till år 1984 innan Inge Johansson var först ut 

med att diskutera fritidshemmet och fritidspedagogens yrkesroll. Enligt Klerfelt så 

inriktade sig Maria Ursbergs avhandling från 1996 sig mer på hur fritispedagogen 

skapar förutsättningar till barns utveckling. Klerfelt gjorde år 1999 en undersökning 

över den forskning som gjorts inom vad hon kallar det barnpedagogiska området. 

Det visade sig att under 80-talet och fram till slutet på 90-talet var det endast 12 

avhandlingar av totalt 67 som berörde fritidshemmet (Klerfelt, 2002). 

 

Skolverket gjorde år 2000 en kunskapsöversikt över forskningsläget kring 

fritidshemmen där de kom fram till att det finns förhållandevis lite forskning över 

fritidshemmet (Skolverket, 2000). När skolverket gjorde sin nästa kunskapsöversikt 

över fritidshemmet år 2011 så menar de att det inte har skrivits mer än en handfull 

avhandlingar som knyter an till fritidshem sedan förra översikten gjordes för ca tio år 

sedan. De menar att det har gjorts några andra studier kring 

fritidshemsverksamheten, men kunskapsmassan om fritidshemmet och dess 

organisation och pedagogiska innehåll är fortfarande liten (Skolverket, 2011).   

  

När det gäller den tidigare forskning som är relevant för denna studie kring elevers 

lärande på fritidshemmet så menar Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) att 

fritidshemmet är en lärandemiljö där det informella lärandet dominerar men att 

gränserna mellan det informella och det formella lärandet inte är jättetydliga. Jensen 

(2011a) anser att fritidshemmets verksamhet kan skapa en stor mängd 

lärandesituationer. Han menar att en av dessa lärandesituationer är lärande genom 
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lek. Enligt Jensen lär sig barn att lösa problem genom leken, han menar att om ett 

barn stöter på en problemsituation som det inte upplevt tidigare så har barnet lärt sig 

att lösa detta till nästa gång barnet hamnar i en liknande situation. Jensen anser att 

det även skapas möjligheter till ett procedurellt lärande i leken. Han framhäver även 

det utforskande lärandet vilket han menar är ett lärande där barnen t.ex. bygger ett 

torn av kaplastavar för att se hur högt de kan bygga innan det rasar. Han anser att ett 

sådant lärande innefattar både procedurellt och konceptuellt lärande (2011a). Jensen 

(2011b) menar att det i fritidshemmets verksamhet även erbjuds implicit och explicit 

samt individcentrerat och gruppcentrerat lärande.  

 

Forskaren Björn Haglund (2011) menar att man i allmänhet ser på lärande ur ett 

snävt perspektiv vilket innebär att barns identitetsutveckling, sociala kompetens, lek 

och praktiska aktiviteter inte kommer fram. Utifrån det lyfter han frågan om barns 

lärande upphör så fort de lämnar klassrummet. Han menar att så verkligen inte är 

fallet. Men han anser att det sällan visas något intresse för att barn även lär sig saker 

på raster och under fritidsverksamheten (Haglund, 2011).  

 

Barn har potential att lära sig många olika saker när de har rast eller när de deltar i 

fritidshemmets aktiviteter då skolan är slut, men detta är något som sällan betonas. En 

anledning till det är troligen att man i allmänhet ser lärande utifrån ett snävt 

perspektiv där barns identitetsutveckling, lek, sociala kompetens och praktiska 

aktiviteter inte framhävs (Haglund 2011, s.28). 

 

Hansen Owehag och Mårdsjö Olsson (2011) anser att fritidslärarens ansvar ofta 

förknippas med arbetet med barnens sociala kompetens. Men de framhäver att 

fritidslärarens kompetens innebär att de i många situationer har förmågan att skapa 

ett lärande som kan vara förknippat med ett ämnesinnehåll som traditionellt hör 

hemma i skolans värld. De menar att detta innebär att fritidslärarens undervisning har 

ett helhetsperspektiv med både ett socialt och ett kognitivt lärande. 
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2.3 Lärande 

Ordet lärande får de flesta att direkt tänka på skolan (Illeris, 2007). ”Skolan är den 

grundläggande institutionen som samhället har inrättat för att säkra det lärande hos 

medborgarna som är nödvändigt för att samhället ska kunna bevaras och föras 

vidare” (Illeris 2007, s.11). Men Illeris anser även att det sker ett lärande utanför 

skolan genom lekar och andra aktiviteter. Han menar att det sker ett lärande som vi 

inte är medvetna om, alltså att vi lär oss saker som vi inte tänker på att vi lär oss 

(Illeris, 2007). Säljö (2000) anser att lärande är ett resultat av all mänsklig 

verksamhet, vilket inte endast kan kopplas till skola och undervisning. Han menar att 

vardagliga praktiker med kommunikativa och fysiska aktiviteter som sker i samhället 

också är pedagogiska och att det finns många miljöer där människor lär.   

  

Jensen (2011b) anser att lärande kan ske på olika sätt och att lärande kan delas in i 

olika lärandekategorier. Han lyfter fram några av dessa kategorier som 

huvudkategorier för lärande. Jag kommer här under att presentera dessa och vad de 

står för.    

 

 Konceptuellt lärande och procedurellt lärande  

Jensen (2011b) beskriver detta som att det konceptuella lärandet är fakta och 

förståelse om något medan procedurellt lärande är ett praktiskt lärande, det 

beskriver hur en person kan göra olika saker som t.ex. cykla, springa, läsa 

och skriva. Han beskriver det procedurella lärandet som att ”det handlar om 

hur man tränar upp sina muskler i koordination med sina sinnen att utföra en 

handling på ett kompetent sätt” (Jensen 2011b, s.96). Han anser att dessa två 

olika lärande ofta går in i varandra och att vi använder oss av båda delar i 

många olika situationer. Ett exempel som han tar upp är när vi skriver, då är 

själva skrivandet procedurellt medan innehållet i det vi skriver är konceptuellt 

(Jensen, 2011b).  
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 Explicit lärande och implicit lärande  

Explicit lärande är ett lärande som sker och att den lärande är väl medveten 

om att den lär sig. När vi medvetet tränar på något för att lära oss det så sker 

det ett explicit lärande, detta kan t.ex. vara att gå på styltor eller lära sig 

glosor till ett prov. Implicit lärande är däremot det lärandet som sker men 

som vi inte är medvetna om, alltså när vi lär oss något utan att vi tänker på att 

vi har lärt oss det (Jensen, 2011b). När det gäller det omedvetna lärandet så 

menar även Illeris (2007) att det sker ett omedvetet lärande och att detta 

lärande har en stor betydelse för vår förståelse, identitet och beteende.  

 

 Lärandets form och innehåll 

När det gäller lärandets form så menar Jensen (2011b) att det har med att göra 

hur lärandet går till, det som spelar in där kan vara lärandemiljön och vilka 

som är med i lärandesituationen, vilket påverkar hur lärandet sker. När det 

gäller lärandets innehåll så menar han att det fokuserar på vad någon har lärt 

sig. Illeris (2007) lyfter även han innehållet och kallar det för 

innehållsdimensionen i lärandet. Han anser att denna dimension innefattar 

kunskap, tänkande, förståelse, minne, insikt, eller det som helt enkelt har med 

förnuftet att göra.  

 

 Formellt lärande och informellt lärande 

Enligt Jensen (2011b) så är formellt lärande det lärande som sker avsiktligt, 

lärandets form och innehåll sker på ett medvetet sätt som är planerat i förväg. 

Han tar upp att mycket av lärandet i skolan betraktas som formellt lärande 

eftersom det redan är bestämt var lärandet ska ske, med vilka lärare och 

elever det ska ske, vid vilken tidpunkt det ska ske och vilket innehåll som 

lärandet ska ha. När Jensen beskriver det informella lärandet så menar han att 

det sattes emot det formella lärandet i samband med att Illeris tog upp det 

livslånga lärandet. Han menar att det formella lärandet ofta är knutet till 

skolan och om vi då lär så länge vi lever så sker det ett lärande även utanför 

skolan. Det lärandet kom till att kallas informellt lärande (Jensen, 2011b). 

Illeris (2007) förklarar det informella lärandet som ett vardagslärande där vi 
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hela tiden möter olika impulser och intryck som påverkar oss i from av ett 

lärande som vi inte är medvetna om. Jensen (2011b) menar att informellt 

lärande mycket väl även kan ske i skolan, det som kännetecknar det 

informella lärandet är att det inte behöver finnas någon avsikt att lära. Han 

menar att informellt lärande även kan ske avsiktligt men det kan också ske av 

en tillfällighet.        

 

När det gäller lärandet på fritidshemmet så anser Jensen (2011b) att det är det 

informella lärandet som dominerar. Därför kommer jag här under gå djupare in på 

just det informella lärandet. 

 

2.3.1 Informellt lärande 

Jensen (2011b) menar att skolan är starkt förknippad med lärande, därför tror många 

att det är i skolan som vi lär oss. Han menar att sker det ett lärande utanför skolan så 

antas detta ske i endast enstaka fall. Jensen antar att det är fler föräldrar som frågar 

sina barn vad de lärt sig i skolan än vad det är föräldrar som frågar sina barn vad de 

har lärt sig på fritidshemmet. Han menar att detta skapar också förväntningar för hur 

och var lärande sker. Jensen anser att det är viktigt att lyfta fram det informella 

lärandet eftersom det sker ett lärande i väldigt många situationer utanför skolan. Han 

menar att troligen så lär vi mer utanför skolan än vad vi gör inom skolans planerade 

verksamhet. För utanför skolans planerade verksamhet vilket även kan vara inom 

ramen för skoldagen som t.ex. under raster, så sker det ett informellt lärande (Jensen, 

2011b). Även Säljö (2000) menar att lärande sker i många olika miljöer utanför skola 

och undervisning.   

 

När lärande utgår från individens egna intressen skapas det även möjligheter till att 

lärandet blir starkare och mer hållbart. Informellt lärande är frivilligt och sker på den 

lärandes villkor, det grundar sig ofta i individens intressen och på så sätt har det 

informella lärandet goda förutsättningar för att bli kvalitativt och långvarigt (Jensen, 

2011b). Lust och engagemang är villkor för lärande, barn lär sig bäst när deras lust 

och engagemang upptas av något som de vill veta mer om (Parmling Samuelsson, 

2007).   
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Jensen (2011b) anser att i informella lärandesituationer blir ofta demokratiska 

processer naturliga och det skapas förutsättningar för direktdemokrati, vilket innebär 

att alla som är med får möjlighet att göra sin röst hörd och kan vara med och påverka 

det som sker i aktiviteten eller situationen. Jensen menar att det är skillnad på de 

demokratiska situationerna vid jämförandet mellan informellt och formellt lärande. 

Han menar att i de formella lärandesituationerna i skolan så är det i huvudsak läraren 

som får sin röst hörd och läraren avgör också vem det är som får göra sin röst hörd. 

Det är i slutändan också läraren som bestämmer vad som ska göras eller inte göras i 

de formella lärandesituationerna. I det formella lärandet är det ofta läraren som 

ställer frågor till eleverna och den som bestämmer och styr över diskussionen. Han 

jämför detta med att i det informella lärandet så är alla som deltar i en diskussion 

med på lika villkor, alla kan ställa frågor och delta i samtalet. Han beskriver samtalet 

i det informella lärandet som ett öppet samtalsklimat. I det formella lärandet är det 

ofta en indirekt demokrati som råder medan i det informella lärandet sker det ofta 

direktdemokrati (Jensen, 2011b).           

 

När det sker en jämlikhet i ett samtal så skapas det förutsättningar för att det uppstår 

något som enligt Jensen (2011b) kallas för deliberation. Med detta menar han att vi 

tillsammans i grupp tänker över eller prövar olika alternativ för att fatta ett beslut. 

Deliberation kan förekomma i både de formella och informella lärandesituationerna, 

men han anser att många pedagogikforskare som t.ex. Englund 2011 och Gutmann 

1999 menar på att de informella situationerna lättare kan åstadkomma deliberation 

(Jensen, 2011b). 

 

Det skapas även goda möjligheter för att utveckla det kritiska tänkandet genom det 

informella lärandet enligt Jensen (2011b). Han menar att eftersom alla deltar på mer 

jämlika villkor i de informella situationerna så är det lättare att ifrågasätta och 

kritiskt granska både andras och sina egna åsikter i dessa samtal. Illeris (2007) menar 

att när det gäller att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden så är 

reflektion en viktig del i detta lärande. Jensen (2011b) anser också att det finns 

undersökningar som tyder på att lärandet och förståelsen ökar genom att aktivt 

reflektera över sina egna och andras tankar. Han bedömer att det kan innebära att det 
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skapas bättre förutsättningar för elever till ett djupare lärande i de informella 

situationerna jämfört med i de formella (Jensen, 2011b). 

 

2.3.2 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv  

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från samspelet mellan människor, och i detta 

samspel är kommunikationen en viktig del (Williams, 2006). I det sociokulturella 

perspektivet på människors utveckling och lärande så är kommunikationen det 

centrala (Säljö, 2000). Williams (2006) tar upp att i samspelet mellan människor 

utvecklar vi sätt att tänka, tala och agera på. När det gäller lärandet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv så anser Williams att det ofta innebär att en person som är 

mer kunnig lär, visar eller vägleder den som är mindre kunnig genom ett samspel.   

 

Williams (2006) tar upp att vetskapen om att barn lär genom samspel med andra inte 

är någon ny teori, utan redan i början av 1900-talet förespråkade John Dewey för att 

inlärning i samspel med andra är utvecklande och ger förutsättningar för lärande. 

Men Williams menar att ändå har undervisning och lärande under många år setts som 

att kunskap bäst förmedlades från den vuxne till barnet. Den vuxne var då den som 

talade i undervisningen och barnen de som lyssnade. Williams anser att denna teori 

om undervisning har ändrats mer och mer, och fördelarna med att barn samspelar 

med varandra har fått en större och större betydelse för barns utveckling och lärande. 

Williams anser att detta visar sig i bland annat läroplaner. Hon menar att i Lgr 69 

(läroplan från 1969) sågs barns samspel mest som något som skapade glädje, men i 

Barnstugeutredningen 1972 togs det upp att barn i olika åldrar kan lära av varandra 

(Williams, 2006). Samspelets betydelse tas även upp i förskolans läroplan från 1998 

Lpfö 98, där står det att: 

 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat 

arbetssätt kan barns lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Utbildningsdepartementet 1998, s.10). 
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I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 står 

det att ”gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet” (Lgr 11, s.10). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande så kan vi inte undvika att lära, utan istället 

är frågan vad vi lär oss i olika situationer (Säljö, 2000). Williams (2006) menar att 

när människor träffas så sker det ett lärande, alltså ett utbyte mellan människor. Det 

kan vara inom olika ämnen, miljöer och diskurser. Detta lärande kallar hon för 

samlärande. Williams anser att ett samlärande inte behöver äga rum mellan kamrater 

och att inte heller åldern spelar någon roll, utan att det kan ske mellan vem som helst. 

När Williams sätter detta i relation till barn så menar hon att det inte krävs att barn är 

vänner för att de ska lära av varandra, tvärtom så kan det även ske ett lärande i 

konflikter eftersom barn då tränar på att hantera och utveckla argument och 

resonemang.  

 

Vygotskij (1999) lyfter samspelets betydelse för barns utveckling. Han menar att 

barn kan lösa svårare uppgifter och att de kan klara av mer i ett samarbete än vad de 

annars skulle klara av själv. Vygotskij menar att det som barnet redan kan på egen 

hand ligger i deras aktuella utvecklingsnivå medan det som barnet ännu inte själv 

klarar av men som det håller på att lära sig ligger i den närmaste utvecklingszonen. 

Han anser att det som ett barn idag kan klara av i ett samarbete klarar barnet snart av 

på egen hand eftersom detta då ligger i den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij 

menar att det finns möjlighet för ett barn att lära det som ligger i den närmaste 

utvecklingszonen när det finns möjlighet att imitera. Han anser att imitation är en 

viktig del i barns utveckling och lärande (Vygotskij, 1999).     

 

Williams (2006) menar att en av Piagets huvudteser är att barn utvecklas genom det 

sociala samspelet eftersom de i diskussion med andra blir tvungna att ifrågasätta sitt 

eget tänkande. ”Mellan barn finns då en jämbördighet som inte ens de mest 

demokratiska lärare kan uppnå för att få igång öppna och kritiska dialoger, eftersom 

barnet kan träna och utveckla sin egen argumentation och sitt eget tänkande” 
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(Williams 2006, s.37). Piaget (2008) tar upp detta och menar att när barnet är mellan 

sju och tolv år så börjar barnet att reflektera över sitt tänkande och Piaget menar då 

att barnet tänker innan det handlar. När barnet är i sjuårsåldern börjar det släppa den 

tidigare sociala och intellektuella egocentrering och barnet utvecklar en 

samarbetsmoral. Piaget anser att när barnet är i sjuårsåldern skapas en större förmåga 

till samarbete, detta eftersom barnet kan skilja på egna och andras synpunkter och 

samordna dessa. Barnet kan i denna ålder föra diskussioner med en förståelse för 

andras synpunkter samt att det kan argumentera för sina egna påståenden. I samban 

med detta blir barnet också bättre på att ge förklaringar till andra.      

 

Samspelets betydelse tas även upp av Jensen (2006) som menar att social 

kommunikation skapar goda förutsättningar för lärande. Kommunikationen behöver 

inte ske verbalt utan den kan även ske genom imitation och observation. Även Säljö 

(2000) anser att det är genom kommunikationen som vi blir delaktiga i kunskaper 

och färdigheter. Han anser att det är genom att höra vad andra talar om och tycker 

om olika saker som påverkar och hjälper barnet att urskilja vad som är värdefullt att 

ta till sig bland alla de intryck som vi hela tiden får från olika situationer.  

 

Williams (2006) menar att kamratgruppen spelar en viktig roll för barns utveckling 

och lärande. Barn tycker om att lära av varandra och har en vilja att lära sig saker 

som kamraterna kan. Förskolan, skolan och fritidshemmet är miljöer där barn i olika 

åldrar träffas och samspelar. Williams påpekar att det i dessa miljöer skapas goda 

förutsättningar för barn att lära av varandra. Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) 

menar att fritidspedagogiken innehåller ett sociokulturellt arbetssätt där barnen 

ständigt lär av varandra. Parmling Samuelsson, Asplund Carlsson (2003) anser att 

när barn leker lär de av varandra och de lär tillsammans med varandra. 

 

2.3.3 Lärande på fritidshemmet 

Enligt Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) dominerar det informella lärandet 

i fritidshemmets verksamhet och det är starkt kopplat till här och nu tillfällen. De 

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

och initiativ. De beskriver att detta lärande kan vara t.ex. att; 
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lösa en konflikt som uppstår, att lära sig att hantera relationer i gruppen, att lära sig regler för 

ett spel eller en lek, att lära sig praktiska ting som att baka, laga mat, sy eller snickra, att 

känna igen växter och djur (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011, s.120). 

 

Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) tar upp att det informella lärandet på 

fritidshemmet utgår från barnens erfarenheter och att fritidspedagogen kan hjälpa till 

att stödja och hjälpa barnen i deras lärande. De menar att i de lärandesituationer där 

barnen kan känna sig delaktiga skapas det större förutsättningar till att de utvecklar 

en positiv inställning till sitt eget lärande. De anser att barnen är på fritidshemmet 

under deras fria tid, därför ska barnens egen drivkraft styra över deras lärande på 

fritidshemmet. De tar även upp att fritidshemmet inte styrs så mycket av tid, utan ett 

projekt kan hålla på under flera veckor eller så länge det intresserar och engagerar 

barnen.   

 

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

lärandesituationer. Exempel på sådana situationer är samlingar, matsituationer och 

regelstyrda aktiviteter, Jensen menar att dessa till en viss del anses som formella 

lärandesituationer. Han hävdar att det sker många olika sorters lärande på 

fritidshemmet och menar att det utforskande lärandet är en del i det lärande som kan 

ske. Med det utforskande lärandet menar Jensen att barn t.ex. bygger torn för att se 

hur högt de kan bygga innan det rasar. I en sådan lärandesituation kan lärandet vara 

både individcentrerat och gruppcentrerat. Jensen menar att individen kan lära sig 

men även gruppen genom att de samarbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Som ett exempel tar Jensen upp att en individ kanske inte klarar att på egen hand 

bygga ett torn som når upp till taket men genom att samarbete så kan det lyckas.  

 

Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) anser att det kan ske ett formellt lärande i 

styrda aktiviteter och ett informellt lärande i den fria leken samt att det kan ske en 

kombination av dessa sorters lärande. De tar även upp att det gäller för fritidsläraren 

att fånga lärandesituationerna när de helt plötsligt uppstår. De skriver att: 
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Många gånger har lärare en föreställning om att man måste kunna svara på de frågor som 

barn ställer, men vi menar att med ett fritidspedagogiskt synsätt finns möjlighet att utgå från 

barnens frågor, ta dem på allvar och inte lämna dem obesvarade. Lärandet ur ett 

fritidspedagogiskt perspektiv sker i ett sammanhang och kännetecknas av processer, där 

vägen många gånger är viktigare än målet (Arenhill Beckman & Rydstedt 2011, s.47). 

  

Klerfelt (1999) anser att grunden för fritidshemmets arbetssätt när det gäller att 

utveckla barns kognitiva kunskaper är att ge barnen praktiska erfarenheter för att på 

så sätt utveckla teoretiska begrepp. Klerfelt menar att genom det praktiska som att 

t.ex. baka så kan barnen dels lära sig att baka, men samtidigt också lära sig 

matematik genom att räkna och mäta upp antalet deciliter. Hon tar upp att de även 

kan öva läsning genom att läsa det som står i receptet. Hansen Orwehag & Mårdsjö 

Olsson (2011) lyfter ett exempel på hur matematikundervisningen på fritids kan gå 

till. De menar att det kan uppstå i vardagliga konkreta situationer som att mäta upp 

hur många deciliter det går på en liter i samband med bakning.    

 

Jensen (2011a) anser att barn ofta väljer att leka på sin fria tid. Enligt Jensen så ägnar 

barn i åldrarna fem till sju år hela 50 procent av sin vakna tid till att leka, medan de 

barn som är i åldern mellan sju och tio år ägnar mellan 10 till 40 procent av deras 

vakna tid till lek. Jensen menar att eftersom många barn väljer att leka på 

fritidshemmet så är det också genom leken som mycket av lärandet på fritidshemmet 

sker. Jag kommer i nästa kapitel att gå in mer på vilken betydelse leken har för barns 

lärande.  

 

2.4 Lekens betydelse för lärande 

Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tycker att leken är ett viktigt 

område för barns lärande. De menar att i leken tränar och utvecklar barn sin 

kommunikativa kompetens, vilken är grundläggande för barns lärande och skapande. 

De tar även upp att genom leken skapas det möjligheter för barn att möta andra barns 

perspektiv och på så sätt lära sig att se på saker från olika perspektiv. När barn leker 

tillsammans så sker ett samlärande, i detta samlärande får barn möjlighet att träna på 

de demokratiska principerna. ”Det är till stor del i leken och i samvaron med andra 
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som barn lär sig vad det innebär att vara delaktig och utöva medbestämmande eller 

vem det är som har makt att bestämma om regler och delaktighet” (Parmling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.48). Även Johansson & Parmling 

Samuelsson (2007) tar upp detta och de menar att studier visar att barn känner att de 

kan vara mer medbestämmande i leken än vad de kan vara i de styrda aktiviteterna. 

Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) anser att genom leken får barn möjlighet 

att utveckla ett demokratiskt tänkande genom att de lär sig att förstå att lekens regler 

är gemensamma och att de ofta kan påverkas och förändras. När det gäller regellekar 

så tycker de att dessa är en bra träning för att utveckla barns förmåga att förstå och 

följa uppsatta regler. 

 

Jensen (2011a) tar upp att det procedurella lärandet stimuleras då barn leker, han 

menar att barn genom leken utvecklar sin motorik. Han tar även upp att barn 

använder leken till att testa nya saker i, det kan vara något som de tidigare har 

observerat i en annan situation och som de sedan testar i leken. Han menar att i leken 

kan barn testa nya saker på ett avslappnat sätt.   

 

Lärande genom imitation är nära förenat med lek enligt Jensen (2006). Vygotskij 

(1999) tar upp att barn genom imitation och samspel kan höja sig till en högre 

intellektuell nivå, vilket han menar hänger ihop med den närmaste utvecklingszonen. 

Enligt Williams (2006) är leken en aktivitet där barn lär av varandra, detta beror 

mycket på att barn ofta leker tillsammans.  

 

Evaldsson & Aarsand (2011) anser att när barn leker skapas det goda förutsättningar 

för dem att utveckla kognitiva, sociala, emotionella, språkliga och fysiska 

färdigheter. Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att när barn leker 

med varandra och samarbetar så uppmuntras ett kreativt tänkande och lärande i form 

av att upptäcka. Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) bedömer att leken främjar 

barns lärande. ”Ett medvetet användande av leken som pedagogisk metod främjar 

och stödjer barns utveckling och lärande” (Arenhill Beckman & Rydstedt 2011, 

s.50).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att studera lärandet på fritidshemmet. 

 

De frågeställningar som jag utgått från är: 

 Hur går lärande till på fritidshemmet? 

 När sker lärande på fritidshemmet? 

 Vad lär eleverna under de fria aktiviteterna? 

 Vad lär eleverna under de styrda aktiviteterna? 
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4 METOD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilken metod jag har använt mig av för att 

genomföra mitt syfte och söka svar på mina frågeställningar. Jag kommer även att 

presentera vilken undersökningsgrupp jag har använt mig av samt hur jag har 

bearbetat mina intervjuer. Slutligen kommer jag att diskutera fördelar och nackdelar 

med min valda metod.   

  

4.1 Undersökningsmetod 

I denna studie väljer jag att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod där 

jag ska gör sex stycken semistrukturerade intervjuer. Jag väljer att använda mig av en 

kvalitativ undersökningsmetod framför en kvantitativ eftersom jag tycker att det 

passar bäst för min studie. Patel & Davidsson (2011) menar att en kvantitativ 

undersökning innebär att man gör en mätning som sedan redovisas i siffervärden. 

Bryman (2002) anser att en kvalitativ undersökning inriktar sig mer på ord än på 

siffror. Han menar att i en kvalitativ undersökning vill den som undersöker komma i 

nära relation med undersökningspersonerna för att på så sätt kunna sätta sig in i deras 

värld och få en tydlig bild av deras uppfattning. Enligt Bryman så innebär en 

semistrukturerad intervju att intervjuaren har en uppsättning frågor som ställs till den 

intervjuade och att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Pavel & Davidsson 

(2011) menar att en kvalitativ intervju inte är så strukturerad vilket innebär att 

intervjupersonen kan svara med egna ord. De anser att en semistrukturerad intervju 

med öppna frågor kan liknas vid ett samtal och att i ett sådant samtal så är både 

intervjuaren och den som intervjuas medskapare i samtalet. Men i intervjusamtalet är 

det intervjuarens uppgift att få samtalet att flyta samt att se till att studiens frågor blir 

förklarade. 

 

Patel & Davidsson (2011) menar att det är viktigt att innan intervjun klargöra för den 

som intervjuas om personen medverkar anonymt eller inte samt hur den intervjuades 

medverkan kommer att användas. De menar även att det krävs ett godkännande av 

intervjupersonen för att den som intervjuar ska få göra ljudupptagningar och spela in 
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samtalet. Jag använde mig inte av ljudupptagning i mina intervjuer eftersom jag själv 

skulle uppleva det obekvämt om det var jag som skulle bli intervjuad.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Min undersökningsgrupp består av sex stycken olika personer som alla arbetar i 

fritidshem. Jag tog kontakt med dem per telefon, via e-post och genom det dagliga 

samtalet för att fråga om de ville ställa upp på en intervju, samt informerade dem om 

syftet med intervjun. När jag fick klartecken att de ville ställa upp så skickade jag ut 

mina intervjufrågor till dem för att de i förväg skulle kunna sätta sig in i ämnet och 

på så sätt vara förberedda. 

 

Innan jag startade de sex olika intervjuerna så förklarade jag för var och en av dem 

att deras medverkan var anonym samt att jag berättade hur jag skulle redovisa mina 

intervjuer i min studie. Direkt efter intervjuerna lät jag intervjupersonen läsa igenom 

mina anteckningar, dels för att de skulle kunna komplettera om de ville tillägga något 

men även så att de fick chans att se så att anteckningarna stämde överens med det 

som sagts. Eftersom intervjupersonerna är anonyma så kommer jag att använda mig 

av fiktiva namn i resultatkapitlet.    

 

4.3 Databearbetning 

Jag började med att renskriva mina anteckningar på datorn samma dag som intervjun 

genomförts. Pavel & Davidsson (2011) anser att det är bra att påbörja bearbetningen 

direkt efter intervjun för att inte något ska glömmas bort, de menar att om det dröjer 

för länge så kan det vara svårt att få ett levande förhållande till materialet. Efter att 

jag hade renskrivit mina anteckningar så läste jag igenom materialet flera gånger för 

att upptäcka mönster och samband i de olika intervjuerna. Pavel & Davidsson (2011) 

menar att vid bearbetning av ett intervjumaterial så behöver texten läsas igenom flera 

gånger. När jag hade läste igenom texterna några gånger så började jag att skriva ner 

anteckningar när jag tyckte något var extra intressant och då jag upptäckte samband 

och mönster i det som kommit fram i intervjuerna. Bryman (2002) anser att det är bra 
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att läsa igenom materialet någon gång innan man funderar på tänkbara tolkningar. 

Efter att jag hade läst igenom materialet och hittat samband och mönster mellan de 

olika intervjuerna så satte jag ihop detta till små stycken där de olika sambanden och 

mönstren blev till olika kategorier. 

 

4.4 Validitet 

Bryman (2002) menar att validitet innebär huruvida en undersökning undersöker just 

det som är tänkt att undersöka. När det gäller undersökningen i min studie så har jag 

använt mig av tidigare forskning samt mina semistrukturerade intervjuer. Jag 

arbetade fram en intervjuguide som jag ansåg relevant för min undersökning och mitt 

syfte. Tack vare det så anser jag att jag kunde undersöka det som jag hade för avsikt 

att undersöka.     

 

4.5 Reliabilitet 

Bryman (2002) anser att reliabilitet bestämmer pålitligheten i det som undersöks. Jag 

anser att denna studie har en hög pålitlighet.  Med hjälp av de semistrukturerade 

intervjuerna kunde jag ställa följdfrågor och fråga hur mina intervjupersoner menade 

om jag var osäker på om jag uppfattat dem rätt. Detta tror jag minskade risken för att 

jag skulle missförstå mina intervjupersoner. Jag lät även intervjupersonerna läsa 

igenom mina anteckningar efteråt för att de skulle kunna upptäcka eventuella 

missförstånd. 

          

4.6 Metoddiskussion 

Genom att använda en semistrukturerad intervju så kunde jag lätt ställa följdfrågor 

till det som jag tyckte var intressant för intervjun. Bryman (2002) menar att den 

kvalitativa undersökningsmetoden kritiseras av kvantitativa forskare. Det som han 

menar kritiseras är det nära personliga förhållandet som uppstår mellan den som 

undersöker och undersökningspersonerna. Metoden kritiseras även för att 

undersökningen är subjektiv och att den ofta bygger på forskarnas lösryckta 

tyckanden om vad som är betydelsefullt i undersökningen. Min uppfattning är att 
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intervjupersonerna i intervjun kunde lyfta fram sådant som de tyckte var vikigt men 

som kanske inte var direkt kopplat till mina intervjufrågor, detta tyckte jag var bra 

för då kunde jag spinna vidare på det som kom upp i samtalet. Genom att göra 

semistrukturerade intervjuer så kunde jag som sagt lätt ställa följdfrågor. Jag kunde 

även be intervjupersonerna berätta mer och be dem att förklara hur de menade om 

det var något som jag inte riktigt förstod, detta gjorde att risken för misstolkningar 

minskade. När jag jämför detta med om jag skulle gjort den kvantitativ undersökning 

med t.ex. enkäter så tror jag att risken för misstolkningar hade varit större. Detta 

eftersom det då inte hade funnits möjlighet för undersökningspersonen att fråga hur 

jag menar med mina frågor.          

 

Jag valde alltså att inte göra några ljudupptagningar eftersom jag tror att det lätt blir 

obekvämt för intervjupersonen och att detta då kan vara ett hinder i intervjun. Mina 

intervjupersoner tyckte att det var bra att jag inte gjorde några ljudupptagningar 

eftersom de tyckte att det skulle kännas jobbigt och vara stressande. Pavel & 

Davidsson (2011) tar upp detta och menar att en ljudupptagning kan göra att 

intervjupersonen inte pratar så spontant utan tänker kanske mer innan den pratar och 

att personen kan vara mer angelägen om att framstå förnuftigt.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av mina intervjuer. Resultatet som 

jag kommer att presentera är huvudsakligen kopplat till mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

 

5.1 Hur går lärandet till på fritidshemmet? 

Alla intervjupersonerna var helt överens om att det sker ett lärande på fritidhemmet. 

Flera stycken menar att lärandet på fritidshemmet inte är lika mätbart som i skolan. I 

en och samma situation på fritidshemmet så kan alla de elever som deltar lära sig 

något. En elev kanske tar till sig en sak som den inte tidigare kunde medan en annan 

tar till sig något annat som inte den kunde. Det visar sig även att eleverna utvecklas 

och lär sig praktiskt och socialt genom att de tar initiativ i både de fria och de styrda 

aktiviteterna.   

 

Ja, de lär sig absolut på fritidhemmet. Jag tycker att det sker ett lärande i alla situationer. 

Man kan alltid bli bättre eller snappa upp något som man inte tidigare kunde (Lars). 

 

Lärandet är inte lika mätbart som i skolan. De visar att de utvecklas och lär sig socialt och 

praktiskt. Detta kan visa sig t.ex. hur de funkar i grupp, hur de tar initiativ, tar plats i t.ex. 

samling eller lek och aktiviteter som både är fria och styrda (Sofia). 

 

5.1.1 Lärande genom imitation 

Att eleverna lär sig på fritidshemmet visar sig t.ex. genom att en elev först inte kan 

en sak, men nästa gång eleven ska göra samma sak så visar det sig att eleven har lärt 

sig det. Det framkom även i flera av intervjuerna att det märks att eleverna lär genom 

att de observerar och imiterar andra, det kan vara en kompis eller en lärare som gör 

något som eleven sedan tar efter. 

 

Det visar sig t.ex. att barnen först inte kan en sak eller aldrig har gjort detta. Men sen provar 

de eller tittar på när någon annan gör det, då ser de hur det går till och över och tränar och 
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efter ett tag så kan man se att de kan göra detta självständigt eller att de kanske visar någon 

annan hur man gör (Viktoria). 

 

Det märks att de lär av att se hur andra gör i många olika situationer, som t.ex. att spela ett 

nytt spel, när de pysslar och när de bygga med klossar (Maj-Britt). 

 

Det tas upp i flera av intervjuerna att eleverna lär sig av varandra. De lär av varandra 

både i den fria leken och i de styrda aktiviteterna. De större eleverna visar och lär de 

yngre, men det kan även vara så att en yngre elev lär en äldre. 

 

Det märks att de lär av varandra när de leker både i den fria leken och i den styrda. De tar 

hand om varandra och hjälper varandra när det behövs. Stor lär liten men det händer också att 

det är tvärtom, alltså att den som är yngre visar eller lär den äldre något (Anna). 

 

5.1.2 Omedvetet lärande 

I mina intervjuer visade det sig att alla intervjupersonerna var överens om att 

eleverna inte själva är direkt medvetna om att de lär på fritidshemmet. De tänker mer 

på om de har roligt eller inte. Men när man som lärare börjar diskutera med eleverna 

kring lärande och om de tror att de lärt sig något i en viss aktivitet så kan de förstå att 

de har lärt sig något. När eleverna medvetet tränar på fysiska saker som de sedan kan 

visa upp så menar en intervjuperson att detta lärande nog är mer medvetet. 

 

De tänker mer att det är roligt eller tråkigt. Men pratar man med dem om lärande i olika 

situationer och aktiviteter så förstår de ofta vad de kanske tränar på när de är med på någon 

aktivitet (Sofia). 

 

Jag tror inte att eleverna själva tänker på att de lär sig i leken och i de aktiviteter som 

fritidshemmet erbjuder. De tänker nog mest att de har kul. Men när det gäller fysiska och 

konkreta saker som t.ex. att gunga lian eller gå på styltor så tror jag att de tänker mer 

medvetet på att de har lärt sig det. För detta är något som de sedan gärna vill visa upp att de 

lärt sig. Jag tror att de lär sig mycket på fritids utan att de tänker på det (Sven).  
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5.2 När lär eleverna på fritidshemmet? 

En av intervjupersonerna menar att det sker ett lärande i alla situationer på 

fritidshemmet. En annan intervjuperson lyfter att det sker ett lärande i väldigt många 

olika situationer och aktiviteter, samt att det skapas förutsättningar för lärande både i 

de styrda och i de fria aktiviteterna. 

 

Eleverna snappar upp kunskaper i olika situationer. Det kan vara allt från att hjälpa till med 

mellanmål och lära sig saker kring det, baka och samtidigt lära sig att räkna och använda sig 

av mått, många spel är lärorika som t.ex. frågespel, vissa spel tränar barnen sig på att läsa och 

skriva. I leken tränar de social kompetens, motorik och kreativitet (Sven). 

 

Intervjuerna visade även att eleverna lär när de är engagerade och när de gör saker 

som de tycker är roliga. Det gäller att spinna vidare på elevernas intressen och skapa 

lärandesituationer av det som de är intresserade av. 

 

Det märks att barnen lär sig när de sysslar med något som de tycker är kul och som de är 

intresserade av (Sven). 

 

När barnen kommer med förslag på saker som de vill göra så försöker vi spinna vidare på 

deras intressen. Det kan t.ex. vara att bygga kojor eller ordna en fotbollsturnering (Lars). 

 

Flera av intervjupersonerna tog upp att lärandet på fritidshemmet är spontant och att 

det som lärare gäller att vara medveten och ta vara på de situationer som uppstår. I de 

spontana situationerna som uppstår så kan eleverna lära sig väldigt mycket olika 

saker. Det kom upp flera olika exempel på lärande i de spontana situationerna i mina 

intervjuer. Det togs t.ex. upp lärande kring antal grader, socialt lärande och lärande 

av mattematik. 

 

I det vardagliga samtalet med barnen kan det uppstå spontana lärandesituationerna kring 

egentligen vad som helst (Sven). 
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Det gäller att ta vara på tillfället som t.ex. när vi satte oss i en varm bil och ett barn sa ”här 

måste vara flera hundra grader varmt”. Av detta kan man skapa en lärandesituation och få 

barnen att börja reflektera med hjälp av att fråga hur varma är vi människor? Kan här 

verkligen vara flera hundra grader varmt? Detta kan man spinna vidare på hur långt som 

helst, men det gäller att som vuxen vara medveten och ta tillvara på sådana situationer 

(Sofia). 

 

Det är det spontana lärandet som dominerar, t.ex. vardagsmatte genom bakning, socialt 

lärande som är åldersintegrerat, alltså att de små kan lära av de äldre och de stora får träna på 

att visa och ta ansvar och känna sig duktiga. Det gäller att ta tillvara på de spontana 

lärandesituationer som uppstår och spinna vidare på dem (Viktoria). 

 

5.3 Lärandet i de fria aktiviteterna 

Alla intervjupersonerna tar upp att de erbjuder eleverna fria aktiviteter på 

fritidshemmet. Med de fria aktiviteterna menar de den fria leken utomhus och den 

fria leken inomhus. I de fria aktiviteterna så sker ett lärande på många olika sätt i 

olika situationer. Flera av intervjupersonerna menar att det främst är elevernas 

intressen som styr lärandet i de fria aktiviteterna. 

 

I den fria leken är det barnens intressen som styr över vad de lär sig (Anna). 

 

Det är lätt att lära när man tycker något är kul, när man är inspirerad och stimulerad och har 

möjlighet att påverka själv. I den fria leken skapas det många sådana tillfällen (Sofia). 

 

5.3.1 Socialt lärande i den fria leken 

Flera av intervjupersonerna tog upp att eleverna lär sig socialt genom den fria leken. 

De menar att när eleverna leker rollekar som t.ex. affär så sker ett socialt lärande, 

eleverna tränar och lär sig då att delta och kommunicera i det sociala samspelet.   

 

När eleverna lekar rollekar som t.ex. affär så tränar de och lär sig att delta och kommunicera i 

det sociala samspelet (Sven).  
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Eleverna tränar och lär sig kring det sociala även då de t.ex. spelar sällskapsspel. De 

får då möjlighet att träna på att spela tillsammans och på så sätt träna samarbete. De 

tränar sig även på hur de ska uppföra sig då de kanske får känna på att både vinna 

och förlora i spelet.  

 

Då barnen spelar spel så lär de sig olika saker, det sker ett socialt lärande där de lär sig att 

samarbeta, de får även lära sig att både vinna och förlora i spelet (Maj-Britt). 

 

5.3.2 Matematiskt lärande i den fria leken 

Flera av intervjupersonerna tar upp att eleverna lär sig när de leker med LEGO, de 

menar att det då sker ett logiskt, kreativt och matematiskt lärande. 

 

De lär sig också i den fria leken när de t.ex. bygger med lego, då lär de sig att tänka kreativt, 

logiskt och matematiskt (Sven). 

 

En intervjuperson tar upp att eleverna lär och övar sig på matematik i den fria leken 

då de t.ex. leker affär. Intervjupersonen menar att som lärare på fritidshemmet så 

gäller det att ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår då eleverna leker. Ett 

sätt att utmana eleverna när de leker affär kan vara att låta dem leka med 

leksakspengar och uppmuntra eleverna till att skriva skyltar som de kan använda i 

affären. Eleverna kommer i kontakt med matematik när de räknar med pengar och 

när de skriver siffror på skyltar och prislappar. 

 

I den fria leken så försöker jag utmana eleverna i den lek de håller på med. När de t.ex. leker 

affär, då kan man försöka utmana leken genom att de får använda låtsaspengar i affären för 

att träna sig på att räkna eller att de uppmuntras till att skriva skyltar och prislappar till 

affären (Sven). 

 

Eleverna lär sig även matematik då de spelar sällskapsspel. Det finns många olika 

spel som erbjuder många olika typer av lärande. När eleverna spelar spel så kommer 
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de ofta mer eller mindre i kontakt med matematik. Det kan vara allt från att använda 

en tärning till att spela spel med geometriska former. 

 

Då barnen spelar spel så lär de sig olika saker, de tränar t.ex. på att räkna vid användande av 

tärning, i vissa spel tränar de t.ex. på geometriska former (Maj-Britt). 

 

Flera av intervjupersonerna tar upp att när eleverna har fri lek utomhus så inbjuder 

det till mycket rörelse. Många elever väljer att klättra, springa, cykla eller att utöva 

någon sport. I de fysiska aktiviteterna får eleverna möjlighet till att bland annat träna 

på rumsuppfattning, vilket de anser hänger ihop med matematiken. De använder sig 

även av matematik då de räknar antalet mål i en bollsport eller då de t.ex. leker lekar 

som kräver räknande. 

 

I de fysiska aktiviteterna […] tränar de rumsuppfattning som är en del av matematiken 

(Viktoria).   

 

När de spelar bollsporter så räknar de t.ex. antalet mål. Det finns även andra fysiska lekar där 

barnen måste räkna (Sven). 

 

5.3.3 Motoriskt lärande i den fria leken 

I den fria leken som ofta består av fysisk aktivitet kommer eleverna i kontakt med ett 

motoriskt lärande. När de springer, cyklar och klättrar tränar de främst grovmotorik 

och koordination. Det sker även ett motoriskt lärande då eleverna väljer att pyssla, då 

de främst tränar sin finmotorik. Det kan t.ex. ske då de lägger pärlplattor, klipper och 

klistrar eller ritar och målar.  

 

I de fysiska aktiviteterna lär de sig motoriskt, tränar kordination och utvecklar olika sinnen. 

Vid pyssel som pärlplattor, och klipp och klistra, rita och måla så tränar de finmotorik och 

koordination öga hand (Viktoria). 
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Det tränar sig fysiskt och grovmotoriskt i utelekar då de cyklar och klättrar och finmotorik 

vid pyssel och pärlande (Sven). 

    

5.4 Lärandet i de styrda aktiviteterna 

Alla sex intervjupersonerna erbjuder eleverna styrda aktiviteter på deras fritidshem. 

De aktiviteter som kom upp under intervjuerna var t.ex. att baka, sy, snickra, kreativt 

skapande och styrda lekar. I dessa olika aktiviteter skapas det många 

lärandesituationer.  

 

Det skapas förutsättningar för lärande i många olika aktiviteter. Det kan vara aktiviteter som 

t.ex. baka, sy, snickra, kreativt skapande och styrda lekar (Lars).  

 

5.4.1 Socialt lärande i de styrda aktiviteterna 

I de olika planerade aktiviteter som kan erbjudas på fritidshemmet så får eleverna 

möjlighet att lära sig att samarbeta, våga vara i centrum och lära sig att samspela med 

varandra i gruppen.  

 

Vi planerar också olika aktiviteter med olika syfte, det kan vara aktiviteter för att stärka 

gruppen, lära barnen att samarbeta, att våga stå i centrum och att titta andra i ögonen (Sofia).  

 

När eleverna deltar i samlingar och mellanmål så sker det ett socialt lärande. I 

samlingar lär de sig att respektera varandra samt att lyssna på varandra. Vid 

mellanmålet lär de sig att vänta på sin tur och praktiska saker som att bre en macka 

eller att hyvla ost.  

 

Vid samlingar så tränar barnen på att räcka upp handen, att vänta på sin tur och att prata en i 

taget (Anna). 

 

Genom mellanmålet lär de sig att vänta på sin tur. De lär sig även praktiskt hur man brer en 

macka eller hyvlar ost (Lars).  
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5.4.2 Matematiskt lärande i de styrda aktiviteterna 

När det gäller att baka så får eleverna möjlighet att lära sig hur man bakar, men det 

kommer även automatiskt in matematik genom mått, grader, antal och vid uträkning 

hur många satser som ska bakas.  

 

I Aktiviteter som att baka så lär de sig att baka, de lär sig mått som cl, dl, och liter, men även 

grader på ugnen och att räkna ut antalet satser (Sofia).  

 

När eleverna syr, snickrar eller pysslar kommer de automatiskt i kontakt med ett 

matematiskt lärande kring mått, samt att de lär sig att konstruera och bygga på olika 

sätt.  

När de syr, snickrar eller pysslar på olika sätt så lär de sig att mäta, bygga och konstruera 

(Lars). 

 

Eleverna tränar även på matematik då de hjälper till att duka till mellanmål och 

middagar. Vid de tillfällena gäller det för eleverna att räkna hur många som ska äta 

och sedan duka fram rätt antal glas, tallrikar och bestick.  

 

När barnen hjälper till att duka till mellanmål eller middagar så tränar de på matte genom att 

räkna ut hur många de ska duka till (Anna). 

 

5.4.3 Demokratiskt lärande 

Andra styrda aktiviteter som togs upp under intervjuerna är de obligatoriska 

aktiviteterna som samlingar, fritidsråd och mellanmål. Vid fritidsråd kan eleverna 

lära att arbeta kring demokratiska former.  

 

Vi har även situationer som är mer obligatoriska som t.ex. samlingar, fritidsråd och 

mellanmål där barnen får möjlighet att lära kring demokratiska former (Lars).  
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Det skapas även förutsättningar till demokratiskt lärande i samlingar då eleverna lär 

sig att visa respekt för den som pratar genom att lyssna. Det demokratiska lärandet 

kan även ske i situationer där det krävs att eleverna röstar för att komma fram till ett 

gemensamt beslut.  

 

I samlingar så tränar eleverna på att lyssna på varandra och att respektera den som pratar 

(Maj-Britt). 

 

Demokrati tränar de och utvecklar i samlingar och fritidsråd, men även när de röstar fram ett 

gemensamt beslut (Sven). 

 

5.4.4 Hitta nya intressen 

Genom att erbjuda styrda aktiviteter så kan eleverna prova på saker som de kanske 

inte tidigare gjort och på så sätt lära sig nya saker. På detta sätt kan eleverna även 

hitta nya intressen.  

 

Vi erbjuder också olika typer av aktiviteter för att de ska våga prova saker och kanske hitta 

nya intressen (Sofia). 

 

Vi uppmuntrar dem till att testa nya olika saker och aktiviteter för att de ska utvecklas och 

lära sig nya saker (Viktoria). 

 

5.5 Tillgången till lärorika material 

Några intervjupersoner lyfter att det är viktigt med lärorika material för att skapa 

lärandesituationer för eleverna. Med detta menar de t.ex. lärorika spel, leksaker för 

inomhus och utomhuslek samt material att skapa med.  

 

Vi väljer också att köpa in och erbjuda eleverna material som är lärorika och utvecklande på 

olika sätt. Det kan t.ex. vara inne och uteleksaker, spel och skapandematerial (Anna). 
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5.5.1 Lärorika spel 

Flera stycken av mina intervjupersoner kom in på lärorika spel när de pratade om 

lärandematerial. De menar att det finns många olika spel där eleverna får möjlighet 

att bli allmänbildade. Kunskapsspel som t.ex. Barn-geni innehåller många olika 

frågor där eleverna får möjlighet att lära om många olika saker. 

  

Det är viktigt att erbjuda dem olika lärorika aktiviteter och även material som är lärorikt som 

t.ex. kunskapsspel (Maj-Britt). 

  

Spel som Barn-geni tycker jag är lärorika. Där får barnen möjlighet att lära sig om många 

olika saker (Sven). 

 

En intervjuperson tog upp att eleverna på deras fritidshem spelar mycket Schack. 

Schackspel är ett riktigt tänkarspel där det gäller att kanske tänka flera steg framåt. I 

ett spel som t.ex. Schack så tränar de sig även på att vara koncentrerade under en 

längre tid.   

 

Många elever på vårt fritidshem spelar Schack. Jag tror att det är lärorikt eftersom det gäller 

att tänka mycket och i flera steg fram. De tränar också på att vara koncentrerade under en 

längre tid (Maj-Britt). 

 

5.5.2 IKT 

En intervjuperson tar även upp tillgången till IKT som t.ex. dator och digitalkamera. 

Med tillgång till digitalkamera och dator så kan eleverna dokumentera det som de 

t.ex. har skapat genom att göra ett bildspel på datorn. Om fritidshemmet har en blogg 

så kan eleverna lägga upp bilder där.   

 

När eleverna har skapat något som t.ex. byggt något eller på något sätt skapat så kan de lära 

sig IKT genom att fota och sätta ihop bildspel på datorn, eller lägga upp på en eventuell 

blogg (Viktoria).     
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att jämföra och i ett vidare perspektiv diskutera 

sambanden mellan studiens bakgrund och resultat. Diskussionen kommer att utgå 

ifrån de samband som jag upptäckt samt studiens syfte och problematisering. 

 

6.1 Hur går lärandet till på fritidshemmet? 

När jag har granskat studiens resultat så ser jag samband mellan litteratur och 

intervjuer när det gäller lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Det framkom i flera 

av intervjuerna att eleverna på fritidshemmet lär av varandra, och att detta både sker i 

den fria leken och i de styrda aktiviteterna. Anna sade i intervjun att: 

 

Det märks att de lär av varandra när de leker både i den fria leken och i den styrda. De tar 

hand om varandra och hjälper varandra när det behövs. Stor lär liten men det händer också att 

det är tvärtom, alltså att den som är yngre visar eller lär den äldre något (Anna). 

 

Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) menar att det sociokulturella lärandet där 

barnen ständigt lär av varandra är en del av fritidspedagogikens arbetssätt. Även 

Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att barn genom lek lär av 

varandra och att de lär tillsammans med varandra. Williams (2006) menar att barn lär 

av varandra, hon hävdar att barn har en vilja att lära sig saker som kamraterna kan. 

Hon anser även att kamratgruppen spelar en viktig roll för barns utveckling och 

lärande. Min reflektion kring detta är att kamratgruppen kan betyda olika mycket för 

olika elever. Med detta menar jag att för de elever som ligger längst fram i 

utvecklingen och lärandet så borde inte kamratgruppen vara till lika stor hjälp, detta 

eftersom det inte finns så mycket att lära av kamraterna. De elever som har mycket 

att lära från sina kamrater gynnas antagligen mer av kamratgruppen och av att lära av 

varandra.  

 

Det visar sig i resultatet att flera av intervjupersonerna anser att eleverna lär sig 

genom att de observerar och imiterar andra. Maj-Britt sade i intervjun att: 
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Det märks att de lär av att se hur andra gör i många olika situationer, som t.ex. att spela ett 

nytt spel, när de pysslar och när de bygga med klossar (Maj-Britt).  

 

Det kan antingen vara ett annat barn eller en lärare som gör något som eleven sedan 

tar efter. Detta tycker jag kan kopplas till Vygotskijs (1999) tankar kring den närmsta 

utvecklingszonen. Vygotskij anser att det som barnet håller på att lära sig ligger i det 

som han kallar för den närmsta utvecklingszonen. Han menar att en förutsättning för 

att barnet ska kunna lära sig det som ligger i den närmsta utvecklingszonen är att 

barnet har möjlighet att imitera. Han anser att imitationen är en viktig del i barns 

utveckling och lärande. 

 

Det visar sig t.ex. att barnen först inte kan en sak eller aldrig har gjort detta. Men sen provar 

de eller tittar på när någon annan gör det, då ser de hur det går till och över och tränar och 

efter ett tag så kan man se att de kan göra detta självständigt eller att de kanske visar någon 

annan hur man gör (Viktoria). 

 

Jag tycker att citatet är ett tydligt exempel på att eleverna på fritidshemmet kan lära 

sig det som Vygotskij menar ligger i deras närmsta utvecklingszon. Viktoria visar i 

sitt exempel att det finns förutsättningar för eleverna på fritidshemmet att imitera och 

på så sätt också lära sig det som ligger i den närmsta utvecklingszonen. När eleven 

har lärt sig något så kan den sedan visa en kompis detta och på så sätt lära någon 

annan samma sak. Som jag var inne på tidigare så anser jag att dessa förutsättningar 

kan variera beroende på gruppens konstellation. Är det en grupp med elever i olika 

åldrar så tror jag att det skapas större möjligheter för eleverna att lära genom 

imitation, eftersom de flesta elever då har någon äldre att lära av. Men det behöver ju 

inte vara så att det alltid är de äldre som lär de yngre, det kan ju faktiskt vara tvärtom 

också, vilket även framkom i en intervju som jag tog upp i början på detta stycke. 

Men det vanligaste tror jag är att de yngre eleverna imiterar de äldre. Jag tror även att 

gruppens storlek kan ha betydelse för eleverna när det gäller att lära genom imitation. 

Är gruppen för liten så finns det inte så många att imitera. I en större grupp så finns 

det fler elever att imitera och då skapas det troligen också större förutsättningar för 

lärande genom imitation.  
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Jensen (2011b) tar upp lärandets form, vilket han menar har att göra med hur 

lärandet går till. Förutsättningarna för hur lärande går till beror enligt Jensen på 

lärandemiljön och vilka som är med i lärandesituationen. Jag tror precis som Jensen 

att lärandemiljön påverkar hur lärandet går till. Jag menar att lärandet kan ske på 

olika sätt beroende på vilka personer som är med i situationen. Är det bara elever 

som är med så tror jag att lärandet sker mer informellt. Men om det är en lärare med 

som håller i en styrd aktivitet så tror jag att lärandet istället blir mer formellt. 

Skillnaden kan då vara att det informella lärandet i högre grad utgår från elevernas 

intressen och att det formella lärandet utgår mer från vad läraren vill åstadkomma 

med situationen.       

 

6.2 När lär eleverna på fritidshemmet? 

Det framgick i resultatet att en av intervjupersonerna anser att eleverna lär sig i alla 

situationer på fritidshemmet. I resultatet visar det sig även att eleverna lär sig både i 

de fria och i de styrda aktiviteterna. I intervjuerna togs det även upp att elevernas 

intressen och engagemang har betydelse för elevernas lärande. Jensen (2011b) menar 

att när lärandet utgår från individens egna intressen så skapas det möjligheter till att 

lärandet blir både starkare och mer hållbart. Johansson & Parmling Samuelsson 

(2007) tar upp att lust och engagemang skapar goda förutsättningar för lärande. 

 

När barnen kommer med förslag på saker som de vill göra så försöker vi spinna vidare på 

deras intressen. Det kan t.ex. vara att bygga kojor eller ordna en fotbollsturnering (Lars). 

 

Det märks att barnen lär sig när de sysslar med något som de tycker är kul och som de är 

intresserade av (Sven). 

 

Lars och Sven tog upp elevernas intressen i citaten ovan. Jag tror också att intresse 

och engagemang har betydelse för lärandet. Om jag ser till mig själv så tycker jag att 

jag lär mig saker när jag sysslar med något som jag tycker är roligt och som jag är 

intresserad av. När jag kommer i kontakt med något som jag vill veta mer om, då blir 

jag också engagerad vilket leder till att det skapas en lärandesituation. 
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När jag tänker på hur lärarna ska kunna spinna vidare på elevernas intressen så anser 

jag att det måste finnas tillräckligt med personal för att detta ska vara möjligt. Är 

elevgruppen stor och personaltätheten låg så borde det vara svårare för lärarna att 

spinna vidare på elevernas intressen. Jag menar inte att det inte går, men jag tror att 

det borde vara svårare att se till varje elevs intresse. Därför är jag övertygad om att 

förutsättningarna till detta ökar då det finns en god personaltäthet i förhållande till 

elevgruppens storlek. 

 

Flera av intervjupersonerna menar att det uppstår många spontana lärandesituationer 

på fritidshemmet. De menar att det som lärare gäller att fånga lärandesituationerna 

som uppstår spontant. Arenhill Beckman & Rydstedt (2011) lyfter även dem vikten 

av att fånga lärandesituationerna. De menar att det gäller för fritidsläraren att fånga 

lärandesituationerna när de plötsligt uppstår. I intervjun sade Sofia att: 

 

Det gäller att ta vara på tillfället som t.ex. när vi satte oss i en varm bil och ett barn sa ”här 

måste vara flera hundra grader varmt”. Av detta kan man skapa en lärandesituation och få 

barnen att börja reflektera med hjälp av att fråga hur varma är vi människor? Kan här 

verkligen vara flera hundra grader varmt? Detta kan man spinna vidare på hur långt som 

helst, men det gäller att som vuxen vara medveten och ta tillvara på sådana situationer 

(Sofia). 

 

I citatet ovan tycker jag att Sofia visar ett tydligt exempel på hur man som lärare på 

fritidshemmet kan fånga lärandesituationerna när de plötsligt uppstår. Jag anser att 

detta kräver att lärarna på fritidshemmet medvetet tänker på detta. Sofias exempel i 

citatet ovan kräver en medvetenhet från läraren att snappa upp det som händer 

spontant, för annars hade denna situation lätt bara kunnat flyga förbi. Därför anser 

jag att lärarens medvetenhet spelar en stor roll för när eleverna ges möjlighet att lära. 

Men jag tror inte att man som lärare på fritidshemmet kan fånga det spontana 

lärandet i alla situationer. Jag tror att läraren måste känna efter om det är läge att 

spinna vidare på det som plötsligt uppstår i en spontan lärandesituation.  
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6.3 Lärande i de fria aktiviteterna 

I resultatet visar det sig att alla intervjupersonerna erbjuder både fria och styrda 

aktiviteter på deras fritidshem. Flera av intervjupersonerna menar att i de fria 

aktiviteterna är det främst elevernas intressen som styr vilket lärande som sker. Det 

innebär att det ofta är elevernas intressen som styr över innehållet i vad de lär sig. 

 

I den fria leken är det barnens intressen som styr över vad de lär sig (Anna). 

 

Som jag tog up tidigare så lyfter Jensen (2011b) att det skapas goda förutsättningar 

för lärande då det utgår från elevernas intressen. Sofia tog upp i intervjun att det i 

den fria leken skapas möjligheter för eleverna att kunna vara med och påverka. Min 

uppfattning är därför att det skapas goda förutsättningar för lärande i de fria 

aktiviteterna, eftersom det ofta utgår från elevernas intressen.  

 

Det är lätt att lära när man tycker något är kul, när man är inspirerad och stimulerad och har 

möjlighet att påverka själv. I den fria leken skapas det många sådana tillfällen (Sofia). 

 

När det gäller aktiviteter som fri lek så visar det sig både i litteraturen och i resultatet 

av mina intervjuer att det sker ett lärande i dessa aktiviteter. Jag tycker att de fria 

aktiviteterna kan kopplas till det som Jensen (2011b) kallar för informellt lärande. 

Även Illeris (2007) tar upp detta och menar att det informella lärandet är ett lärande 

som vi inte är medvetna om. Jag tror att eleverna lär sig mycket olika saker i de fria 

aktiviteterna men som de inte är medvetna om att de lär.  

 

Litteraturen tar upp det demokratiska lärandet i de informella lärandesituationerna. 

Jensen (2011b) lyfter detta, han menar att i de informella lärandesituationerna blir 

det ofta naturligt med demokratiska processer. Han anser att det skapas 

förutsättningar till direktdemokrati, vilket han menar är då alla som är med får 

samma möjlighet att göra sin röst hörd och då kan vara med och påverka det som 

sker i situationen. Även Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tar upp 



 

40 

lärande av demokrati. De menar att eleverna i leken kan lära sig vad det innebär att 

vara delaktig och medbestämmande. 

 

Det framgår i intervjuerna att eleverna lär sig socialt i den fria leken. 

Intervjupersonerna menar att eleverna lär sig att delta och kommunicera i det sociala 

samspelet. Även Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tar upp detta. De 

menar att leken är ett viktigt område för barns lärande. De tar även upp att barn 

utvecklar sin kommunikativa kompetens genom leken, vilken de anser är 

grundläggande för barns lärande. När jag tänker på detta så kan jag förstå att 

elevernas kommunikativa kompetens påverkar lärandet. Jag menar att om en elev har 

svårt att kommunicera så försämras möjligheterna till att ta till sig det som läraren 

förmedlar, men även det som kamraterna säger och visar i lärandet genom imitation i 

det sociala samspelet. Eftersom eleverna tränar sin kommunikativa kompetens 

genom lek så blir leken ett viktigt forum för elevernas förutsättningar till lärande. 

 

Några av intervjupersonerna tar upp att den fria leken ofta innehåller fysisk aktivitet, 

de menar att det innebär att det sker ett motoriskt lärande. I intervjun sade Sven att: 

 

Det tränar sig fysiskt och grovmotoriskt i utelekar då de cyklar och klättrar och finmotorik 

vid pyssel och pärlande (Sven). 

 

Jensen (2011a) nämner detta och menar att barn utvecklar sin motorik de då leker. 

När jag reflekterar över elevernas förutsättningar till motoriskt lärande på 

fritidshemmet så anser jag att det påverkas av hur fritidshemmets utemiljö ser ut. Jag 

menar att om det inte finns tillgång till cyklar eller något att klättra på så skapas det 

inte så bra förutsättningar till detta lärande. Men på ett fritidshem som har tillgång 

till cyklar och klätterställningar skapas det helt andra förutsättningar för eleverna till 

att lära motoriskt. Förutsättningarna påverkas även av hur mycket tid eleverna får 

möjlighet till att t.ex. cykla och klättra. På samma sätt anser jag när det gäller 

villkoren till lärandet av finmotorik, förutsättningarna påverkas av utbudet av 

material som stimulerar detta lärande samt tiden till att använda materialet.        
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6.4 Lärande i de styrda aktiviteterna 

När det gäller de styrda aktiviteterna på fritidshemmet så tycker jag att de går in 

under det som Jensen (2011b) kallar för formellt lärande. Det som enligt Jensen 

kännetecknar formellt lärande är att det är avsiktligt och att det är planerat i förväg. I 

resultatet tog intervjupersonerna upp olika exempel på styrda aktiviteter. Bakning är 

en aktivitet som kom upp flera gånger. I intervjun sade Lars att: 

 

Det skapas förutsättningar för lärande i många olika aktiviteter. Det kan vara aktiviteter som 

t.ex. baka, sy, snickra, kreativt skapande och styrda lekar (Lars). 

 

Flera av intervjupersonerna menar att när eleverna bakar så skapas det dels 

förutsättningar till att lära sig baka, men även till ett matematiskt lärande. Klerfelt 

(1999) menar att då eleverna bakar så kan de lära sig hur man bakar, men hon menar 

även att de samtidigt kan lära sig matematik genom att räkna och mäta upp antalet 

deciliter. Även Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) tar upp exempel på hur 

det skapas förutsättningar för matematiskt lärande på fritids. De menar att det kan 

vara i aktiviteter som bakning, då kan eleverna samtidigt träna på att mäta upp t.ex. 

hur många deciliter det går på en liter. Jag tror inte att bakning är en aktivitet som 

erbjuds dagligen på fritidshemmet. Det skulle antagligen bli väldigt dyrt att baka 

varje dag, jag tror även att eleverna då skulle tröttna på att baka eftersom det skulle 

bli långtråkigt i längden. Men eftersom flera av intervjupersonerna tog upp just 

bakning som ett exempel så uppfattar jag det som att det är fullt rimligt att erbjuda 

bakning som en aktivitet en gång per vecka, då blir det hållbart för både ekonomi, 

lärare och elever. För det är en aktivitet som kräver personalresurser, jag menar att 

om det ska bli en aktivitet med kvalitet så bör det inte vara ett för stort antal elever 

som bakar samtidigt. Detta kräver personalresurser som tillåter att dela upp 

elevgruppen i mindre grupper.     

 

Det framgick både i bakgrunden och i resultatet att det skapas förutsättningar till ett 

demokratiskt lärande på fritidshemmet. I intervjun sade Lars att: 
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Vi har även situationer som är mer obligatoriska som t.ex. samlingar, fritidsråd och 

mellanmål där barnen får möjlighet att lära kring demokratiska former (Lars).  

 

I studiens resultat visar det sig att demokratin främst är kopplad till de mer formella 

situationerna på fritidshemmet, medan det i bakgrunden även visar sig att eleverna 

tränar demokrati i de mer fria och informella lärandesituationerna. Med 

utgångspunkt från detta så är min uppfattning att det skapas goda förutsättningar till 

att lära kring demokratiska former på fritidshemmet. Eleverna kommer alltså i 

kontakt med demokratiska former både i de styrda och i de fria aktiviteterna.  

 

Det framkom även att eleverna får möjlighet att lära sig socialt genom de styrda 

aktiviteterna. Exempel som togs upp i resultatet var att eleverna genom vissa lekar 

och samlingar tränar på att våga stå i centrum och prata inför en grupp. Jag tror att 

det är bra att eleverna får möjlighet att träna på detta under lekfulla former. Då tror 

jag att det avdramatiseras mer och att de då inte heller tänker på att de träna på detta. 

Jensen (2011a) menar att barn använder leken till att testa nya saker i, han menar att 

barn i leken kan testa saker på ett mer avslappnat sätt. Jag tror att vi som lärare på 

fritidshemmet kan lära eleverna mycket genom våra styrda lekar och aktiviteter. ”Ett 

medvetet användande av leken som pedagogisk metod främjar och stödjer barns 

utveckling och lärande” (Arenhill Beckman & Rydstedt 2011, s.50). 

 

6.5 Lärorika material   

I mitt resultat tog jag upp att intervjupersonerna anser att tillgången av lärorika 

material har betydelse för elevernas lärande. Exempel som togs upp var lärorika spel, 

leksaker för inomhus och utomhuslek samt material att skapa med. En intervjuperson 

tog även upp tillgången till IKT. Jag anser att utbudet av lärorika material har 

betydelse för vad, hur och när eleverna lär. Jag menar att om fritidshemmet har 

tillgång till t.ex. lärorika spel så har det betydelse för vad, hur och när eleverna lär. 

Jensen (2011b) tar upp lärandets innehåll som en lärandekategori. Jag anser att just 

innehållet påverkas mycket av vilket material som eleverna har tillgång till på 

fritidshemmet. Finns det t.ex. tillgång till IKT så kan detta enligt mig innehålla 

många olika sorters lärande. 
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När det gäller tillgången till material så tog jag upp betydelsen av detta redan under 

lärande under de fria aktiviteterna. Där diskuterade jag bland annat att cyklar och 

klätterställningar påverkar det motoriska lärandet. När jag tänker på tillgången till 

material så har det en stor påverkan på hur lärandemiljön ser ut, vilken jag anser är 

viktig för elevers lärande på fritidshemmet.   

 

6.6 Avslutande reflektioner 

Min studie visar att det sker ett lärande på fritidshemmet. Alla mina intervjupersoner 

är överens om att så är fallet. Säljö (2000) anser att lärande är ett resultat av all 

mänsklig verksamhet. Han tar även upp att vi inte kan undvika att lära, han menar att 

frågan inte är om vi lär oss utan vad vi lär oss i olika situationer. Illeris (2007) menar 

på att lärande inte bara äger rum i skolan utan att det även sker ett lärande genom 

lekar och andra aktiviteter utanför skolans verksamhet. Det framgår i mitt resultat att 

intervjupersonerna anser precis som Säljö (2000) att det sker ett lärande i alla 

situationer. Flera intervjupersoner menar dock att det inte är lika lätt att mäta lärandet 

på fritidshemmet som det är i skolan. Sofia sade i intervjun att: 

 

Lärandet är inte lika mätbart som i skolan. De visar att de utvecklas och lär sig socialt och 

praktiskt. Detta kan visa sig t.ex. hur de funkar i grupp, hur de tar initiativ, tar plats i t.ex. 

samling eller lek och aktiviteter som både är fria och styrda (Sofia). 

 

Sofia tog upp att lärandet inte är lika mätbart på fritidshemmet som det är i skolan, 

men att det visar sig att eleverna lär sig socialt och praktiskt. Min tanke är att läraren 

i skolan mäter kunskaper på ett mer formellt sätt, t.ex. genom prov. Läraren på 

fritidshemmet har inte som uppgift att bedöma några elever, det som ska bedömas 

och utvärderas på fritidshemmet är själva verksamheten. Därför anser jag precis som 

Sofia att det inte är lika lätt att mäta elevernas kunskaper på fritidshemmet som det är 

i skolan. Men när det gäller det sociala och praktiska så kan detta visa sig tydligare 

på fritidshemmet eftersom eleverna dagligen kommer i sådana situationer. 
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Säljö (2000) anser alltså att det inte är frågan om vi lär oss utan vad vi lär oss. När 

jag reflekterar över detta så anser jag att det är väldigt viktigt att lärarna på 

fritidshemmet är närvarande och lyhörda för vad som sker i elevgruppen. Jag menar 

att det även finns lärande som kan vara mindre bra, alltså om det sker ett lärande av 

något som är förbjudet eller högst olämpligt.   

 

När det gäller elevernas lärande så visade det sig att alla mina intervjupersoner var 

överens om att de inte tror att eleverna är direkt medvetna om att de lär sig då de är 

på fritidshemmet. I intervjun sade Sven att: 

 

Jag tror inte att eleverna själva tänker på att de lär sig i leken och i de aktiviteter som 

fritidshemmet erbjuder. De tänker nog mest att de har kul (Sven).  

 

Jensen (2011b) antar att det är fler föräldrar som frågar sina barn vad de lärt sig i 

skolan idag än vad det är föräldrar som frågar sina barn vad de lärt sig på 

fritidshemmet. Han menar att detta skapar förväntningar på var lärandet sker. När jag 

funderar över detta så tror jag att just förväntningarna över var lärandet sker spelar en 

stor roll för hur elever och även andra vuxna ser på lärande.  Jensen (2011b) anser att 

det är det informella lärandet som dominerar på fritidshemmet. Illeris (2007) 

förklarar det informella lärandet som ett vardagslärande där vi hela tiden stöter på 

olika impulser och intryck, och att det då sker ett lärande som vi inte är medvetna 

om. Jensen (2011b) tar upp det omedvetna lärandet som en lärandekategori och 

kallar det för implicit lärande. Jag anser att eftersom det är det informella och 

därmed osynliga lärandet som dominerar på fritidshemmet så är det svårare att 

upptäcka att det faktiskt sker ett lärande på fritidshemmet. 

 

6.7 Slutord 

Mina ambitioner med denna studie har varit att studera lärandet på fritidshemmet. 

Jag ville ta reda på hur lärandet går till, när det sker samt vad eleverna lär i de fria 

respektive styrda aktiviteterna. För att ta reda på detta så ansåg jag att det skulle vara 

intressant att undersöka vad lärarna på fritidshemmet anser om detta. När jag nu 
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reflekterar över den litteratur som jag har tagit del av, samt det som visade sig i mitt 

resultat så anser jag att jag har uppnått mitt syfte. Jag har i denna studie kommit fram 

till att det sker ett lärande på fritidshemmet och att mycket av lärandet sker i ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag har även kommit fram till att eleverna lär sig en rad 

olika kunskaper och färdigheter i väldigt många olika situationer, både i de fria och i 

de styrda aktiviteterna. Jag anser att fritidshemmet i allra högsta grad är en 

lärandemiljö med goda förutsättningar för elever att lära.   

 

Jag hoppas att denna studie kan hjälpa till att synliggöra vilken betydelse 

fritidshemmet kan ha för elevers lärande. Kanske att föräldrar framöver inte enbart 

frågar sina barn vad de lärt sig i skolan, utan även frågar sina barn vad de har lärt sig 

på fritidshemmet.  

 

6.8 Förslag till vidare forskning 

När jag nu har undersökt vad lärare anser om elevers möjlighet till lärande på 

fritidshemmet så känner jag att det skulle vara intressant att veta vad eleverna själva 

tycker. Därför skulle ett förslag till vidare forskning kunna vara att ta reda på vad 

eleverna anser om lärande på fritidshemmet. Det skulle även vara intressant att 

undersöka vilken syn vårdnadshavare har på fritidshemmet som en lärandemiljö.  
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