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ABSTRAKT

Syftet med studien är att  undersöka hur fritidspedagoger ser på lärandet hos elever i
fritidshemmet.  Två  frågeställningar  ligger  till  grund  för  studien:  Hur  tänker  fritids-
pedagoger angående olika arbetssätt för elevernas lärande? Hur ser fritidspedagoger på
betydelsen  av  elevernas  inställning  för  lärandet?  Undersökningsinstrumentet  som
användes i  studien var kvalitativa  semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex
fritidspedagoger  som  arbetade  på  samma  fritidshem.  Resultatet  analyserades  för  att
sedan kategoriseras. I studien framkom att samtliga fritidspedagoger anser att det är av
stor vikt att göra eleverna  delaktiga i sitt eget lärande. En aktivitet där det finns stora
möjligheter  att  göra  eleverna  delaktiga  är  klubbar.  Klubbar  är  en  verksamhet  där
eleverna utvecklar idéer till aktiviteter. Då det inte finns några strikta ramar för vad en
klubb rent kunskapsmässigt kan innehålla, kan det handla om precis vad som helst.
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1 INTRODUKTION 
Läroplanen (Skolverket, 2011) tar upp att skolan ska stödja alla elevers utveckling och
lärande. Undervisningen ska utgå  från elevernas  bakgrund,  tidigare  erfarenheter  och
kunskaper.  Kunskap  ska  förmedlas  till  elever  med  hänsyn  till  elevernas  egna
förutsättningar och behov samt ge dem en nyfikenhet att  själva ta till  sig ännu mer
kunskap (Skolverket, 2011).

Under min verksamhetsförlagda utbildning såg jag pedagoger på fritidshemmet arbeta
med lärandet hos eleverna. Arbetet bestod till stor del av att pedagogerna gav eleverna
stort  inflytande.  Då  eleverna  hade  mycket  inflytande  blev  lärandet  informellt  och
lustfyllt. Med utgångspunkt från Läroplanen (Skolverket, 2011) och det jag såg på min
verksamhetsförlagda utbildning tycker jag att det är viktigt att lyfta fram lärandet som
sker på fritidshemmen för fritidshemmet har stor påverkan för elevernas lärande och
kunskapsinhämtningar. 

Lärandet hos eleverna kunde yttra sig på många olika sätt. Lärandet kunde visa sig som
en aha-upplevelse som tar tag i eleverna, ögonen lyser och de vill visa hela världen att
de förstår. Lärandet hos eleverna kunde också vara näst intill osynlig, de bara kan, som
om de inte hade gjort något annat. 

Kola-Olusanya (2005) menar att barn lär sig bäst av egna erfarenheter. Därmed spelar
fritidshemmet en viktig roll då det finns stora möjligheter att  erbjuda eleverna olika
tillfällen för praktiskt lärande i den verksamheten.

Det jag hör glömmer jag,
det jag ser minns jag,
det jag gör kan jag.

(Kinesiskt ordspråk)

Syftet  med studien  är  att  undersöka fritidspedagogers  syn på lärandet  hos  eleverna.
Studien ska bidra med att öka förståelsen för vad det är som kan påverka elevers lärande
på fritidshemmet. 
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2 BAKGRUND
I  detta  kapitel  redovisas  tidigare  forskning  om barns  och  elevers  lärande.  Kapitlet
undersöker olika aspekter  som påverkar  barns  och elevers  lärande.  Kapitlet  avslutas
med det teoretiska perspektivet studien stödjer sig på.

2.1 Lärande
Barn lär sig överallt. Det mesta som barn lär sig gör de utanför den obligatoriska skolan
och utan att bli direkt undervisade av någon. Det blir ett informellt lärande (Gärdenfors,
2010). Att ha en rolig inlärningssituation som är lekfull är mer motiverande än en mer
traditionell undervisningsform som ofta finns i ett klassrum. Barnen vill lära sig mer
(Sandberg & Heden, 2014). Kola-Olusanya (2005) menar att engagemanget ökar om
barn känner att de har en personlig koppling till ämnet samt att de får stort inflytande.
Lärandet ökar ytterligare när barn har ett engagemang som har stor betydelse för dem
själva.

Lärande  är  att  skapa  nya  minnen,  resonera  logiskt  och  att  lösa  olika  problem
(Gärdenfors, 2010). För att lära sig något gäller det att komma ihåg det man har lärt sig.
För att utveckla lärandet har den mänskliga kulturen tagit hjälp av olika stöd för att
minnas mer. Vi använder oss av olika hjälpmedel för att komma ihåg mer än vad vi kan
hålla  i  huvudet.  Det  kan bland annat  bestå  av olika medier,  till  exempel  bilder  och
böcker för att utöka minnet. Därmed behöver man inte lära sig allt utantill (Gärdenfors,
2010). Säljö (2010) menar att genom att kombinera olika kunskaper så som att skriva
och läsa tillsammans med användandet av artefakter så som anteckningsblock, blir det
relativt enkelt att komma ihåg betydligt mer än om människan bara skulle använda sig
av hjärnan. Lärande är  på vilket  sätt  vi  använder  oss av den kunskap vi  redan har.
Genom att använda oss av kunskap som att t.ex. ställa upp stora mattetal eller bryta ner
dem till mindre och mer lätthanterliga problem går det att lösa problemen relativ enkelt
(Säljö, 2010).

I skolan har det tidigare varit fel att viska till varandra, använda miniräknare och skicka
hemliga lappar med de rätta svaren på. Idag kan man se det som bra sätt att  lära sig
genom att ta hjälp av varandra och av andra som redan kan (Strandberg, 2009). Detta
lärande kan ske mellan vuxna och barn men även barn emellan (Selander & Kress, 2010
och Löfgren, Schoultz, Johansson & Østergaard, 2014).

2.1.1 Goda relationer
I alla relationer lär man sig något, det går inte att undvika (Williams, 2006). Pedagoger
har en viktig roll i arbetet med elevers lärande. Detta anser även Boström, Johansson,
Sandberg  och Frøkjær  (2014)  och menar  vidare  att  lärande hör  samman med  olika
sociala samspel. Dessa sociala samspel sker både mellan elever och mellan elever och
pedagoger.  I  Boström  m.fl.  forskning  anser  pedagogerna  att  fri  lek,  inflytande,
delaktighet och elevernas egna aktiviteter är viktiga delar för elevernas lärande. 

En förutsättning för pedagoger på fritidshemmet att hjälpa elever uppnå målen för deras
lärande är att pedagogerna har goda relationer och engagerar sig i eleverna (Lilja, 2013).
För att goda relationer ska uppstå mellan elever och pedagoger menar Dahl (2014) att
pedagogerna behöver se och lyssna på eleverna. Det gäller för pedagogerna att hitta
naturliga mötesplatser.  Det kan ske i samlingar men även när elever skapar.  I  dessa
situationer  finns  tillfällen  för  pedagogerna  att  samtala  om olika  ämnen  som känns

5



angeläget för eleverna. Genom att ha goda relationer mellan elever och pedagoger finns
möjlighet  till  samtal  som  är  betydelsefulla  för  eleverna.  Dahl  (2014)  menar  att  i
samtalen kan pedagogerna komma närmare eleverna.

I samtal med eleverna får pedagogerna reda på kunskapsnivåerna hos eleverna. För att
hjälpa eleverna i deras lärande behöver pedagogerna diskutera före en aktivitet för att
veta var elevernas kunskap ligger och efteråt för att veta om de har förstått (Löfgren
m.fl. 2014).

2.1.2 Rummets betydelse
Strandberg (2009) tar upp att olika rum kan ha stor betydelse för utvecklingen. I vissa
rum, eller miljöer, kan elever känna att de inte hör hemma. De känner ingen motivation
utan känner sig bara vilsna. Det kan till exempel vara i klassrummet som dessa känslor
uppstår hos vissa elever. Då gäller det att hitta ett annat rum som eleverna får positiva
intryck av. Rummet har påverkan för att inhämta olika färdigheter (Strandberg, 2009).
För att nå alla elever behövs därmed olika rum för att tillgodose allas behov. Elever kan
behöva vara i ett verkligt sammanhang och göra verkliga saker som inte går att lära lika
lätt i till exempel ett klassrum. Strandberg (2009, s. 45) beskriver att ”allt finns överallt”
och menar då att det som står nedskrivet i olika läroböcker också finns att inhämta från
verkliga miljöer.

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012) lyfter att  skolan ska anpassa sig
efter eleverna för att hjälpa dem på bästa sätt att få så mycket kunskap som möjligt. Då
skolan ska anpassa sig innebär det även den omgivande miljön. Kola-Olusanya (2005)
menar att den omgivande lärandemiljön har en betydande roll för elevernas lärande och
en stor roll för elevernas kunskapsinhämtning.

Värdefull  kunskap är kunskap som kan användas i  det vardagliga livet  (Selander  &
Kress,  2010).  I  fritidshemmet ska det  finnas möjlighet  att  se  hur eleverna tillämpar
kunskaper som de har fått i den obligatoriska skola under lektionstid (Andersson, 2012).
Att ge eleverna möjligheter att tillämpa sina kunskaper på fritidshemmet kan vara till
stor hjälp för eleverna att visa vad de kan, då det kan vara en svårighet för vissa elever
att visa sina kunskaper i klassrummet (a.a.).

Jakobsson, Davidsson, Karlsson och Oskarsson (2013) menar att den vanligaste formen
för att utvärdera elevers kunskaper är genom skriftliga prov. Då detta inte passar alla
elever är det av stor vikt att hitta andra sätt att göra utvärderingar på. I en annan miljö,
som t.ex.  fritidshemmet,  kan  det  passa  bättre  att  visa  upp sina kunskaper. Därmed,
menar  Andersson  (2012),  att  fritidshemmet  har  en  viktig  roll  för  elevernas
kunskapsutveckling. Pedagoger på fritidshemmet kan ha en önskan att göra kollegor i
skolan mer medvetna om att fritidshemmet har stor betydelse för elevernas utveckling
och lärande (Andersson, 2012).

2.2 Leka för att lära
En del av pedagogernas arbetsuppgifter är att skapa miljöer som bjuder in till lek (Dahl,
2014). Både Sandberg och Heden (2014) och Dewey (Säljö, 2010) såg att leken är av
stor betydelse för det livslånga lärandet. I leken ges det tillfällen för barnen att testa sina
kunskaper och värderingar (Säljö, 2010).

Sandberg  och  Heden  (2014)  menar  att  barnen  förbereder  sig  för  framtiden,  får
livserfarenhet  och  lägger  grunden  för  vuxenlivet.  På  ett  lustfyllt  sätt  finns  det
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möjligheter för barnen att använda sig av sina kunskaper och känslor i leken. Det leder
till  en  utveckling  av  barnens  identitet,  ger  en  ökad  känsla  av  trygghet  och  de  blir
modigare. Detta i sin tur stärker självkänslan. 

Att ha bra självkänsla kan leda till en större förståelse för vilken roll barnen har i sociala
sammanhang gentemot andra, större förståelse och djupare empatisk förmåga. Barnen
lär sig normer, värderingar och sunda attityder (Sandberg och Heden, 2014).

När barn är i en frivillig situation där barnens egna intressen och behov är utgångspunkt
är  lärandet  stort.  I  leken  använder  barnen  sig  av  teoretisk  kunskap  med  praktiska
handlingar på ett naturligt och nyanserat sätt. När de gör det blir det ny kunskap och
förståelse som går att använda sig av i olika situationer för att lösa olika problem (Säljö,
2010). Dewey menar att praktik och teori hänger samman och att det inte går att skilja
dem åt (a.a.).

Sandberg och Heden (2014) tar upp att leken har en klart avgörande roll när det gäller
elevers lärande och utveckling i sociala interaktioner med varandra. Även då Sandberg
och Heden (2014) såg att leken har stor betydelse för det livslånga lärandet såg de också
en viss tvekan från pedagoger som arbetar i den obligatoriska skolan. Pedagogerna i den
obligatoriska skolan såg inte leken som en naturlig del i undervisningen. Då det finns ett
tydligt mål med leken går det inte att se något negativ med lek i skolan (Sandberg &
Heden, 2014) Genom leken har barnen roligt och det kan bli ett informellt lärande i en
formell situation, bli lättare att förstå varandras olikheter och perspektiv. När det sker ett
informellt lärande menar Gärdenfors (2010) att det blir ett lustgivande lärande. Eleverna
behöver inte någon yttre motivation utan motivationen kommer inifrån. Många gånger
märker inte eleverna att de har lärt sig något nytt (Gärdenfors, 2010).

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012) beskriver att när barn är inne i en
lek  och  finner  den  meningsfull  och  engagerande  så  skapas  kunskap.  I  leken  möter
barnen olika situationer som kräver att de provar olika sätt att förhålla sig till  dessa
situationer. Det kan då uppstå nya situationer som är nya för barnen. Till en början kan
det visa sig som frustration men efterhand har den nya situationen anpassats in i det
redan kända (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2012).

2.2.1 Olika arbetssätt
Sandberg och Heden (2014) tar upp att alla barn är olika och de lär sig och tar till sig
kunskaper på olika sätt. För att öka kunskapsintaget ska det pedagogiska arbetet vara
varierat. Både Sandberg och Heden (2014) och Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström
och Öhman (2011) lyfter fram att variation i undervisningen kan ge ett mer effektivt
lärande och kan skapa en djupare förståelse hos barnen eftersom det pedagogiska arbetet
då passar flera barn. Ett sätt att variera det pedagogiska arbetet är att vara utomhus.
Genom att vara ute kan det, enligt Berg och Fägerstam (2013), bli lättare att integrera
olika  ämnen  med  varandra  och  på  så  sätt  öka  variationen  i  de  olika
undervisningsformerna.

2.2.2 Vara aktiva deltagare
Barn lär sig bäst av egna erfarenheter. Det kan vara i olika sammanhang där behov och
intressen från eleverna är utgångspunkten  (Kola-Olusanya, 2005). Selander och Kress
(2010) beskriver att undervisning har varit att eleverna var passiva.  Idag är eleverna
mera aktiva deltagare. Att ställa frågor och vara en aktiv deltagare i undervisning är av
stor betydelse då eleven själv har en central roll för sitt eget lärande. Samarbete med
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lärare och elever blir ett naturligt och viktigt sätt att delta i undervisningen på (Selander
& Kress, 2010).

 När elever deltar och provar själva är det lättare att förstå hur saker och ting hänger
samman. Det blir lättare att komma ihåg när man själv har utfört något än då man har
varit en passiv åskådare. Genom att vara en aktiv deltagare kommer man bättre ihåg det
man har lärt sig. Dewey kallar det för Learning by doing (Säljö, 2010). Dewey kan
förknippas  med  den  filosofiska  traditionen  pragmatismen.  Pragmatismen  är  ett
filosofiskt synsätt som är funktionellt. Dewey anser att skolan ska utgå från elevernas
upplevda  erfarenheter.  Skolan  ska  bygga  vidare  på  den  kunskap  eleven  har  fått  av
föräldrar och av andra anhöriga. När kunskaper och erfarenheter inte med lätthet kan
läras in i vardagen kommer skolans undervisning till som fördjupar och vidgar barnets
kunskaper,  med  utgångspunkt  från  elevens  egna  erfarenheter  (Säljö,  2000).  För  att
kunskap ska bli användbart behöver man tolka, värdera och relatera den till kunskaper
som finns sedan tidigare (Gärdenfors, 2010).

Selander  och Kress  (2010) menar  att  elever  har  andra  erfarenheter  idag  än  tidigare
generationer. Då krävs det ett annat sätt för skolan att ge undervisning på än tidigare. I
vissa situationer är det eleven som vet bättre än läraren. Då är det av stor vikt att ha en
öppenhet mellan elev och lärare för att ta hjälp av varandra i undervisningen (Selander
& Kress, 2010). Genom att vara i en social gemenskap, prata och diskutera problem och
lösningar finns det möjlighet att tillsammans komma fram till en lösning som man på
egen hand inte skulle klara av (Strandberg, 2009).  Kola-Olusanya (2005) menar att de
erfarenheter eleverna gör i stor grad sker i sociala sammanhang där elever är med andra.
Dewey lägger stor vikt vid att  undervisningen i skolan ska hänga ihop med elevens
tidigare erfarenheter på ett naturligt sätt (Säljö, 2010). Alla elever är unika med olika
personligheter och olika erfarenheter (Lilja, 2013).

2.3 Teoretiskt perspektiv
Enligt  Vygotskij  är  människan  hela  tiden  under  utveckling  (Säljö,  2010).  Ett  av
Vygotskijs stora intressen var människans utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv.
Människor utvecklar förmågor som är kulturella till sitt sätt. Det är bland annat att läsa,
resonera abstrakt samt att lösa problem. Vygotskij (Säljö, 2010) kallar det för mediering.
Medierande system är en form av förmedling med hjälp av olika redskap och verktyg
för att förstå vår omvärld och därmed vara en aktiv deltagare i den (a.a.).

Människan  har  tillgång  till  olika  medierande  system  som  samverkar  och  fungerar
tillsammans. Människan är mycket påhittig för att hitta nya sätt att kommunicera och
uttrycka sig på. Förutom det talande och skrivna språket, som är medierande system,
finns även teckenspråket, punktskriften och det taktila språket. Andra sätt människan
kan uttrycker sig på är genom bilder och användandet av digital teknik på olika sätt
(Säljö, 2010).

Just  det  mänskliga språket  har  en  betydande  roll  som  medierande  system  menar
Vygotskij (Säljö, 2010). Genom kommunikation med andra människor kan vi uttrycka
oss,  förstå  vår  omvärld och fördjupa vår  förståelse.  Med språket  kan vi  etablera en
gemensam förståelse. När människor kommunicerar med andra människor formar det
vårt tänkande, fantasi och förmåga att minnas på ett avancerat sätt. Med språket går det
att ställa frågor, diskutera och analysera och därmed är språket det främsta redskapet för
att lära sig abstrakta kunskaper. Genom att människan kan använda språket kan det bli
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lättare att ta till sig kunskaper än om man bara skulle observera något och därmed kan
utvecklingen bli bättre (Säljö, 2010).

I den del av människans utveckling där människan är på väg att klara av något själv
finns stora möjligheter att bli utmanad och driva lärandet framåt med hjälp av stöd och
stöttning  i  rätt  riktning.  Vygotskij  (Säljö,  2010)  kallar  det  för  den  proximala
utvecklingszonen.  Till  en början behövs mycket  vägledning av den mer kompetente
personen för att efterhand avta (Säljö, 2010). Handledning och råd kan ske av vuxna
men det kan även vara av barn. Genom att utgå ifrån tidigare kunskap och erfarenheter
blir det ett tydligt sätt att utvecklas på (Säljö, 2010).
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3 SYFTE
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  fritidspedagogers  syn  på  lärandet  hos  elever  i
fritidshemmet.

1. Hur tänker fritidspedagoger angående olika arbetssätt för elevers lärande?

2. Hur ser fritidspedagoger på betydelsen av elevers inställning för lärandet?
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4 METOD
I kapitlet redovisas metodvalet för genomförandet av undersökningen. Därefter beskrivs
undersökningsinstrument  och  urval  följt  av  genomförande,  databearbetning  och  de
forskningsetiska principerna som studien stött sig på. Kapitlet avlutas med tillförlitlighet
samt metodkritik.

4.1 Metodval
I  undersökningen  användes  en  kvalitativ  forskningsmetod.  Genom att  utgå  från  en
kvalitativ forskningsmetod gick det att få fram respondenternas egna tankar och åsikter
(Kvale  &  Brinkmann,  2014)  och  därmed  få  en  djup  bild  av  respondenternas
uppfattningar (Trost, 2012).

4.2 Undersökningsinstrument
Undersökningsinstrument  i  denna  studie  bestod  av  kvalitativa  semistrukturerade
intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att när respondenternas egna tankar och
åsikter är efterfrågade är en semistrukturerad intervju att föredra. Genom att använda en
kvalitativ forskningsmetod med öppna frågor gavs respondenterna stort talutrymme för
att berätta om egna erfarenheter och tankar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna bestod av åtta frågor, sammanställda till  en intervjuguide (bilaga A). En
intervjuguide  är  en  förlaga  med  frågor  vilket  intervjuerna  utgick  ifrån  (Kvale  &
Brinkmann,  2014).  Genom  att  utgå  från  en  intervjuguide  fanns  möjlighet  för
intervjuaren  att  omformulera  frågorna,  ställa  följdfrågor  samt  ändra  ordningen  på
frågorna.  När  det  fanns  möjlighet  till  justeringar  kunde  frågorna  anpassas  till  hur
samtalet flöt på och man kunde därigenom få en smidighet och följsamhet i samtalet.

4.3 Urval
Urvalet  som användes  i  undersökningen grundade sig på redan kända kontakter  för
intervjuaren.  Ett  sådant  urval  kan  beskrivas  som bekvämlighetsurval  (Trost,  2012).
Urvalskriteriet var att respondenterna skulle arbeta som fritidspedagoger.

Skolan som urvalet skedde på var en F-9 skola. På skolan fanns det tre avdelningar för
fritidshemmen. På dessa fritidshem arbetade 15 pedagoger. Alla tre avdelningarna på
den aktuella skolan blev representerad då två pedagoger från varje avdelning deltog i
undersökningen.  De  sex  respondenterna  var  fem kvinnor  och  en  man  och  de  hade
arbetat inom fritidshemmen mellan 7 och 23 år.

4.4 Genomförande
Inför  undersökningen  gjordes  två  provintervjuer.  Med  hjälp  av  provintervjuer  blev
intervjuaren medveten om olika svårigheter som kunde uppstå samt blev mer bekväm i
sin  roll  som  intervjuare.  Provintervjuerna  genomfördes  individuellt  med  två  olika
personer. En av svårigheterna som framkom i provintervjuerna var att få utförliga svar
från respondenterna. En annan svårighet som framkom var att hålla samtalet på rätt spår.
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Genom att intervjuaren var medveten om dessa svårigheter kunde de aktivt minimeras i
de ordinarie intervjuerna. Ett missivbrev (bilaga B) lämnades ut till respondenterna på
de aktuella fritidshemmen. I missivbrevet (bilaga B) beskrevs studiens syfte samt hur
undersökningen skulle gå till. Innan intervjuerna började påpekades att deltagandet var
frivilligt samt att det insamlade materialet endast skulle användas i denna undersökning.
Intervjuerna  skedde  enskilt,  på  en  lugn  och  avskild  plats  i  nära  anslutning  till
fritidshemmet  och  varade  mellan  30-60  min.  Samtliga  respondenter  godkände  att
intervjuerna spelades in. Under intervjuerna gjordes även anteckningar för att underlätta
efterarbetet med intervjuerna. 

4.5 Databearbetning
När  alla  intervjuer  var  genomförda  påbörjades  databearbetningen  av  det  insamlade
materialet. Intervjuaren lyssnade på ljudfilerna flera gånger för att göra transkriberingen
ordagrann. Då allt  underlag  från  de  inspelade  intervjuerna  inte  kändes  relevant  för
undersökningen,  som  olika  ljud,  till  exempel  hmm,  valdes  vissa  delar  att  inte
transkriberas. När  transkriberingen  vad  genomförd  skrevs  den  ut  på  papper.  Att  ha
intervjuerna  transkriberade  och  utskrivna  på  papper  kan  göra  det  lättare  att  få  en
helhetssyn på materialet samt att hitta mönster (Kvale & Brinkmann, 2014).

När transkriberingen var genomförd lästes texterna igenom flera  gånger för att  hitta
olika mönster och teman utifrån studiens syfte och frågeställningar.  De mönster och
teman  som  framkom  markerades  i  olika  färger  för  att  sedan  sammanställas  till
kategorier. Kategorierna låg sedan till grund för resultatet.

4.6 Forskningsetiska principer
Att  hålla  god  etik  och  moral  vid  undersökningar  är  av  stor  vikt  vid  all  forskning.
Utgångspunkten för studien var Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2014). Där
beskrivs  fyra  olika  krav  att  förhålla  sig  till.  Dessa  krav  är  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om syftet med
undersökningen samt vad som förvändas av de som deltar. Informationskravet innebär
även att det ska framgå att det är frivilligt att delta samt att respondenterna har rätt att
avbryta sin medverkan när helst de vill.

Som inledning till  undersökningen informerades  respondenterna  både  i  missivbrevet
(bilaga  B)  och  muntligt  innan  intervjuerna  att  respondenterna  blev  anonyma  i  det
färdiga arbetet samt att materialet bara skulle användas i denna undersökning. Vid första
mötet med respondenterna poängterade intervjuaren att det var frivilligt att delta samt
att intervjuerna skulle spelas in.

Samtyckeskravet
Det andra kravet som Vetenskapsrådet (2014) tar upp är Samtyckeskravet. Det innebär
att respondenterna lämnar sitt samtycke att delta i undersökningen. Respondenterna kan
när som helst välja att avsluta sin medverkan utan att det får några negativa följder.
Samtyckeskravet  tillgodosågs  genom  att  samtliga  respondenter  frivilligt  deltog  i
intervjuerna.
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Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet  innebär  att  respondenternas  personuppgifter  kommer  att
skyddas. I undersökningen har respondenterna rätt att vara anonyma. Konfidentialitets-
kravet  innebär  även  att  läsaren  inte  ska  kunna  identifiera  enskilda  individer.  Allt
insamlat material behandlades på ett säkert sätt så att obehöriga inte kunde komma åt
det. I det färdiga arbetet går det inte att utläsa vilken respondent som har sagt vad.

Nyttjandekravet
Nyttjandekravet  är  Vetenskapsrådet  (2014)  fjärde  krav.  Med  detta  menas  att  den
information som framkom endast skulle behandlas i den aktuella undersökningen och
inte lämnas vidare till annan part.

Respondenterna blev informerade om att de uppgifter som kom fram under intervjuerna
endast  skulle  användas  i  denna  undersökning.  Information  gavs  även  att  allt
intervjumaterial skulle förstöras när arbetet var färdigt.

4.7 Tillförlitlighet 
För att  få  en hög tillförlitlighet  på undersökningen är  det  av stor  vikt  att  välja  rätt
undersökningsinstrument (Lantz, 2011). Då målet med undersökningen var att få fram
respondenternas  syn  på  lärandet  valdes  kvalitativa  intervjuer.  Då  får  man  med
respondenternas egna tankar och synpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014).

Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten på undersökningen är att göra en provintervju
(Lantz,  2011).  Provintervjuer  genomfördes  inför  denna  undersökning.  Genom  att
provintervjuer  genomfördes  blev  validiteten  och  trovärdigheten  av  det  insamlade
materialet  högre  samt  att  intervjuaren  blev  mer  medveten  om  olika  tolkningar  på
frågorna (Lantz, 2011).

Intervjuerna skedde enskilt för att få fram unika svar från respondenterna. Då samtliga
respondenter arbetade på samma skola framkom liknande svar på flera frågor vilket kan
tyda på hög validitet, att respondenterna talar sanning (Kvale & Brinkmann, 2014).

Det finns olika sätt att registrera intervjuerna på. Ett vanligt sätt är att spela  in. Då ges
möjlighet  att  fokusera  helt  på respondenten  och dennes  svar  samtidigt  som allt  blir
dokumenterat (Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet som användes i denna undersökning
grundar sig på redan kända kontakter för intervjuaren. Ett sådant urval kan beskrivas
som bekvämlighetsurval  (Trost,  2012).  Urvalskriteriet  var  att  respondenterna  skulle
arbeta som fritidspedagoger.

4.8 Metodkritik
I studien valdes kvalitativa intervjuer. Under arbetet med intervjuer tolkar intervjuaren
materialet från respondenten vilket kan påverka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014).
Då  kvalitativa  intervjuer  används  som  undersökningsinstrument  av  data  kan
intervjuaren få en djupare bild  av respondentens  tankar  och åsikter  (Lantz,  2011).  I
intervjuerna  får  intervjuaren  möjlighet  att  ställa  relevanta  följdfrågor  utifrån
respondentens svar.

Då målet med intervjuerna var att få fram respondenternas personliga syn på lärandet
valdes  att  inte  skicka  ut  intervjuguiden  innan  intervjuerna  genomfördes.  Då
respondenterna  inte  fick  se  frågorna  innan  fanns  ingen  tid  att  diskutera  med  andra
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respondenter  innan  intervjuerna  skedde,  vilket  kunde  ha  lett  till  att  respondenterna
kunde ha pratat ihop sig och ge liknande svar på intervjufrågorna. Samtidig fick inte
respondenterna tid till att reflektera över frågorna vilket kan ha lett till att svaren blev
mindre omfattande.

Alla  respondenterna  arbetade  på samma skola. Urvalet  blev därmed smalare än om
respondenterna  kom  från  olika  skolor.  Å  ena  sidan  innebar  detta  att  de  kunde  ha
liknande  erfarenheter  och  svarade  på  liknande  sätt.  Å  andra  sidan  kunde  olika
synvinklar framträda och gav intervjufrågorna en djupare, mer nyanserad bild (Kvale &
Brinkmann, 2014).

Samtliga respondenter blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in. Valet att
spela in intervjuerna grundade sig på att det var ett effektivt sätt att få med allt som
sades.  Risken  fanns  annars  att  viktiga  delar  inte  blev  ihågkommet  på  ett
tillfredsställande  sätt.  Genom  att  spela  in  intervjuerna  kom  allt  material  med  och
intervjuaren  kunde  lägga  stort  fokus  på  respondenterna  och  deras  svar  (Kvale  &
Brinkmann,  2014).  Medvetenheten  hos  intervjuaren  fanns  att  respondenterna  kunde
känna sig hämmade av att de blev inspelade och därmed inte ge detaljrika svar (Kvale &
Brinkmann, 2014), men det var något som inte märktes.

Urvalet bestod av redan kända respondenter för intervjuaren. När det finns en personlig
kontakt kan forskare påverka respondenten med olika tolkningar på svaren och därmed
kan resultatet ha blivit påverkat (Lantz, 2011). Att vara objektiv var en svårighet för
intervjuaren, samt att inte påverka respondenternas svar med ledande frågor. Samtidigt
kändes det fördelaktigt att ha en relation sedan tidigare då intervjuerna kändes bekväma
ur bådas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren tolkar att respondenten
kunde uttrycka sig på ett ärligt och uppriktigt sätt. 
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5 RESULTAT 
Resultatkapitlet  är  uppbyggt från syftets  frågeställningar med underrubriker  hämtade
från  de  teman  som  framkom  i  arbetet  med  databearbetningen.  Då  det  inte  är  av
betydelse för resultatet vilken respondent som har sagt vad är citaten utan referenser. 

5.1 Arbetssätt för lärande 
Samtliga respondenter tar upp att elever lär sig hela tiden, överallt och i alla situationer.
De poängterar att olika arbetssätt gynnar samtliga elever då alla elever lär sig och tar till
sig kunskaper på olika sätt. 

5.1.1 Informellt lärande
Respondenterna tar upp att det är av stor vikt att ge eleverna informella lärandemiljöer.
De  menar  att  lusten  och  nyfikenheten  att  lära  sig  mer  ökar  i  dessa  situationer.
Respondenterna tar även upp att de anser är av stor vikt att ge eleverna inflytande över
deras egen vistelse på fritidshemmen. 

Får de göra nått de tycker är roligt... eller får man ner det till en nivå där de
tycker det är roligt så... så visar det sig i skolan att det är jätte tråkigt att
räkna  mattetal...  men  få  dem  att  räkna  hockeytabeller  eller  [...]  räkna
foderhinkar... kalla det för foderhinkar i stället för siffror...

Och att man liksom... att man hittar grejer då som man själv vill göra. När
man själv väljer då lär man sig bättre än att man blir tvingad så att säga.
Det är ju det bästa med fritids: att man kan hitta former... det finns ju olika
sätt att lära sig.

Då eleverna  har  möjligheter  att  använda  olika  former  i  lärandet  ökar  kunskaperna,
menar  respondenterna.  De poängterar vidare att  det  är  av stor vikt att  ta  tillvara de
situationer  som förekommer.  Eleverna  lever  här  och  nu menar  respondenterna,  och
genom att  ta  tillvara  dessa  situationer  blir  det  ett  lärande  på  elevernas  villkor  som
eleverna tycker är roliga. På fritidshemmet nämner flertalet respondenter att det finns
möjligheter  att  ta  tillvara elevernas  intressen på ett  sätt  skolan  inte  alla  gånger  kan
tillgodose.

Ett barn berättade att... de ville veta mer om planeterna och solen och så
men... deras lärare sa att de måste gå vidare... det är synd att inte lärarna
fortsätter på det... när eleverna är intresserade på riktigt...

När de höll på med rymden och planeterna i skolan... då tog vi reda på...
om jorden är stor som en badboll... vart är månen då...  Då mätte vi upp
det... Det blev 20 meter!
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I dessa situationer menade respondenterna att fritidshemmet har en fördel då de kan
fortsätta  med  det  som  eleverna  vill  veta  mer  om,  oavsett  vad  det  handlar  om.
Respondenterna menade samtidigt att det är synd att skolan och fritidshemmet inte har
större samarbete än vad som sker i dagsläget. Detta för att fritidshemmet då lättare kan
fortsätta att utmana eleverna med aktuella ämnen och ge dem informellt lärande.

Vissa elever  behöver  stor  yttre  motivation menade flera  respondenter.  En del  elever
kanske bara ägnar sig åt samma sysselsättning hela tiden. Respondenterna menade att
det  är  bra  om  eleverna  får  hjälp  med  att  vidga  sina  vyer.  Detta  är  något  som
pedagogerna  på  fritidshemmet  kan  hjälpa  till  med.  Genom  att  fråga  om  intressen
menade respondenterna att det finns möjligheter att utveckla lärandet.

Lego är ju väldigt bra och så...  När nån bara är där så får man hitta på
annat...  Kanske  bygga  ihop  en  saga,  berättelse...  så  kanske  vi  gör  en
utställning...

Om en bara är intresserad av en sak... ja men typ ödlor... ja då får man fråga
om ödlor... vad de äter... var de bor... i vilket land finns det ödlor... vad har
landet för klimat... och vet du fler länder som har samma klimat... finns det
ödlor där? Kalla det lura, fuska... eller bara lära...

Respondenten menade att genom att utgå från elevens eget intresse så kan lärandet gå
hur långt som helst, utan att det blir tråkigt. En annan respondent berättade om att i
samtal med en elev kom det fram ämnen som skolan antagligen inte skulle lyfta fram,
men som fritidshemmet kan göra.

En elev berättade att de höll på att bygga om hemma... så då pratade vi om
det, gipsskivor och olika verktyg... Det kanske inte är direkt skolkunskap
att prata gipsskivor och sånt men... Ja... Det är ju lärande det med.

Pedagogen menade att fritidshemmet har sin styrka i att eleverna själva kan välja vad de
vill veta mer om och fördjupa lärandet i och därmed finns möjligheter att leka fram
lärandet.

5.1.2 Klubbar
Respondenterna ansåg att det är av stor vikt att utgå från elevernas intressen och tidigare
erfarenheter.  Samtliga  respondenter  tog  upp  aktiviteter  som  Klubbar. Med  klubbar
menade respondenterna aktiviteter där eleverna står som huvudpersoner och ledare. Det
är  eleverna  själva som kommer med förslag  på  vad de vill  göra.  Tillsammans med
pedagogerna på fritidshemmet får eleverna hjälp att utveckla sina idéer till klubbar.

I klubbarna är eleverna ansvariga för att instruera de andra eleverna. Respondenterna
förklarade  vidare  att  de  elever  som  håller  i  klubben  bjuder  in  andra  elever  från
fritidshemmet  att  delta  under  organiserade  former.  Respondenterna  menade  att  när
eleverna står i fokus, är ansvariga för aktiviteten och delar med sig av egna erfarenheter
sker en utveckling av eleverna. Arbetet med klubbar menade flera respondenter är en
stor del av vardagen på fritidshemmet.
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Vi kör ju rätt mycket fritt och så i form av klubbar och där får de utveckla
sig med vårt stöd. Det de är intresserad av. De syns ju att de vill ha klubbar,
skapa egna... hitta på egna...

När  eleverna  har  klubbar  menade  respondenterna  att  lärandet  blir  naturligt  och  på
elevernas  villkor.  Efter  att  aktiviteten  är  avslutad  sker  en  utvärdering  som
fritidspedagogerna hjälper till med. Utvärderingen gör någon av de vuxna tillsammans
med eleverna som var ansvariga för klubben för att ta reda på vad eleverna tyckte gick
bra och vad som kan utvecklas till en annan gång.

En respondent berättade att det inte är bra om pedagogerna hjälper till för mycket med
klubbarna.  Eleverna har  mycket  bra idéer  som de bör utveckla själva.  När eleverna
anordnar klubbar själva menade respondenten att eleverna blir stärkta i sitt lärande. I
arbetet med klubbar förklarade en annan respondent att eleverna växer som personer, att
de bland annat får större självkänsla. Respondenterna tar  även upp att det är bra att
eleverna kan välja själva på vilket sätt de vill delta i klubbarna. 

Att  lära  sig  att  stå  på  egna  ben,  att  stå  och  prata  inför  andra...  det  är
jätteviktigt... det jobbar vi mycket med. [...] det kan ju vara som nu när vi
har haft lite klubbar, aktiviteter, då kommer barnen själva och pratar inför
barnen och... till exempel berättar att jag tycker det skulle vara jättekul att
ha den där klubben...

Vissa elever... kan det vara bra att bara stå och titta på vad de andra gör och
så... och sen kanske efter några gånger så skriver de upp sig och är med i
själva aktiviteten...

Genom att ge möjlighet till olika sätt att delta i klubbarna menade respondenterna att
eleverna utvecklas. Alla respondenter menade att klubbar är bra för eleverna på många
olika sätt, till exempel socialt och kunskapsmässigt. Men respondenterna såg även att
vissa elever var skeptiska till att delta i någon klubb. För att hjälpa dem förekom det att
pedagogerna anordnade klubbar. Idéer togs från elever som respondenterna beskrev som
försynta och reserverade. Därmed lockades eleverna in i klubben på sina egna villkor.

När man tar deras idéer så blir det ju mer lockande och så... och då ser man
att det här var ju spännande. […] Sen kan man ju smyga över ansvaret på
dem mer och mer... Till slut är det dem som håller i klubben, och jag bara
finns med i bakgrunden...

Respondenten menade att om man utgår från det eleverna är intresserade av och har
stora kunskaper om, vågar eleverna mer. 
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5.1.3 Inflytande
I arbetet med klubbarna har eleverna mycket inflytande menade flertalet respondenter.
Pedagogerna kan utveckla grundidéerna till klubbarna så att det leder till större lärande
för eleverna. En respondent förklarade att andra sätt eleverna har inflytande på är genom
fritidsmöten som sker varannan vecka.  På dessa möten menade respondenten att det
finns tillfällen att ta upp sådant som eleverna vill göra eller så kan de vara något de vill
ändra på. Respondenterna beskrev att det även finns en brevlåda där eleverna kan lägga
önskemål om aktiviteter. Utöver att eleverna aktivt säger till vad de vill göra är det av
stor vikt för pedagogerna att vara lyhörda. Detta för att alla elever inte säger till, eller
skriver ner vad de vill göra. 

Sen gäller det ju att vara lyhörd att... alla kanske inte vill skriva en sån lapp
eller säga till oss att skriva en sån lapp utan många... man får lyssna på vad
de är intresserad av [...] och de gör man ju redan när de börjar förskoleklass
så får man lyssna vad gillar de här barnen... oj de är jättemånga tjejer som
gillar hästar... jaha... då kanske man börjar spinna lite på det...

Och  efter  deras  intressen  i  från  intresselådan  som  de  får  önska  sig  så
försöker vi plocka in grejer så att det känns meningsfullt. Då blir det ett
meningsfullt fritids. Att hålla på med det man är intresserad av, och vinkla
det så att man lär sig och så...

När man själv får välja aktivitet och så...  så lär man sig bättre. Det blir
roligare. Det är ju det bästa med fritids att barnen får välja själva vad de vill
göra.

Genom att eleverna har stora möjligheter att ha inflytande menade respondenterna att
lärandet hos eleverna blir  större.  Då fritidshemmet har flera olika sätt  att  ta tillvara
elevernas intresse har eleverna goda chanser att alla får komma till tals.

5.1.4 De viktiga samtalen
Samtliga respondenter lyfte fram hur viktig det är att ha en bra kommunikation mellan
pedagoger och elever. Detta för att få fram vad elevernas intressen är. Respondenterna
menade att samtal leder till ökat lärande.

Att lyssna och prata med eleverna är så... det är verkligen jätteviktigt... Hur
ska vi annars veta... När man lyssnar får man veta deras intressen...

I snacket får man vara en detektiv... luska ut att vad är de dom säger... vad
vill de göra och vad tycker de själva är viktigt.

I  samtalen,  menade  respondenterna,  ligger  tyngdvikten  i  att  vara  intresserad  på  ett
hänsynsfullt  sätt.  I  samtalen  får  respondenterna  inblick  i  var  de  själva  ska  lägga
nivåerna  på  diskussionerna  för  att  vara  på  rätt  nivå  med  eleverna  för  att  ge  dem
utmaning. Alla elever är olika och respondenterna menar att de behöver anpassa sig
beroende på vilken elev de pratar med.
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Jag kan stå och rengöra penslar eller nått... och lyssnar på barnen när de
leker eller vad de gör... Då kan jag fråga och ifrågasätta vad de menar...

Eleverna leker affär, skola... ja, de leker fritids... De leker mamma, pappa,
barn. Då kan man prata om det... att alla familjer inte ser ut så...

Kanske minecraft.... då kan man få in matte... multiplikation... om man ska
baka i ordning en stege hur många pinnar behöver man då... och om det är
en lång stege man behöver... Ja... då blir det många pinnar...

Respondenterna menade att i samtalen finns många möjligheter för informella lärande
situationer och ämnesövergripande samtal. Respondenten berättade att eleven tyckte det
var självklart  hur många pinnar det går åt till  stegen. Respondenten tydliggjorde för
eleven  att  det  blev  matematik  och  multiplikationstabellen.  Därmed  blev  eleven
medveten om detta och sa att det var ju lätt matte.

I  samtalen med eleverna menade flertalet  respondenter att  då utgångspunkten är det
redan  kända  för  eleven  och  när  pedagogerna  stimulerar  till  vidare  utmaningar  blir
lärandet lättförståeligt och på elevernas villkor. Då eleverna behöver tänka ett extra varv
och fundera på vad man själv kan menar respondenten att kunskaperna blev befästa. 

5.2 Elevers inställning för lärande 
Samtliga pedagoger hävdar att elevernas egna inställningar spelar en stor roll för det
egna lärandet. Finns det en inre motivation är det lättare för eleverna att utmana sig
själva. Det är även viktigt att eleverna har bra värdegrunder för att förstå varandra och
vara en bra kompis.

5.2.1 Verkligheten på fritidshemmet
Flertalet  respondenter  tog  upp att  fritidshemmet  är  en  miljö  för  att  tillämpa inlärda
kunskaper men även inhämta nya på ett lättsamt sätt. På fritidshemmet finns naturliga
tillfällen att prata om till exempel klockan. Flertalet elever frågar dagligen vad klockan
är, hur lång tid den är kvar tills det är mellanmål och när de ska hem. I dessa situationer
blir det ett verkligt sätt för eleverna att lära sig klockan menade respondenterna. I stället
för att ge eleverna svaret på frågan så utmanas de att tänka efter, titta på visarna och
fundera över vad klockan egentligen är. Respondenterna menade att detta leder till ökat
lärande. En respondent sa att det är av stor vikt att ge eleverna autentiska situationer att
tillämpa sina kunskaper i. 

Vi har veckovärdar på fritids... Alla är det några gånger... Det brukar vara
tre eller fyra barn i taget.. om nån är sjuk eller så... så slipper man stå där
ensam […] På fredagar äter vi på avdelningen och då fixar de melliset där...
och säger till när det är varsågoda och så...

Det är bra att få träna att stå i centrum, fast man inte brukar det så mycket...
Det hjälper till att... lära sig respekt... lyssna på mig, nu ska ni visa respekt
för mig...
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Respondenterna menade att det är mycket lärorikt att vistas i situationer som sker på
riktigt  och  inte  bara  att  någon  vuxen  säger  hur  man  ska  bete  sig.  Eleverna  på
fritidshemmet lever här och nu, som en respondent menade. Då är det av stor vikt för
pedagogerna att ta tillvara intressena just i stunden. Skolan kan vara ganska fyrkantig
ibland,  med  strikta  förhållningssätt  vad  de  ska  ta  upp  på  lektionen, menade  en
respondent. Då är det stor fördel med fritidshemmet, där det finns möjlighet att lyfta
upp det oplanerade.

Vi var ute och då kom det en fjäril... den flög förbi... och då frågade en vad
den hette... Det gäller att ta tillfället i akt... Just nu!

Respondenten menade att det är av mycket stor vikt att ta tillvara elevens intresse, här
och nu. En annan respondent fortsatte med liknande tankar och menade att om eleverna
får välja själva vad de vill göra och vara delaktiga i vad de vill lära sig mer om så blir
det roligare.

Några respondenter saknade ett närmare samarbete med den obligatoriska skolan. För
något år sedan hade det funnits ett nära samarbete men inte i  dagsläget, berättade en
respondent. I samarbetet fanns det en god och naturlig möjlighet att arbeta med samma
teman och ämnen på fritidshemmet som på skolan men på ett annat sätt än vad som
skedde i skolan. Detta menade respondenterna kunde leda till lärande på ett lustfyllt sätt.

Som med klockan då... men även... vi bakar ibland här och då frågar vi vad
heter det här... det kanske är ett deciliter-mått. Ja då får de verkligen se...
och känna... De får en verklig förståelse... I stället för att sitta med en bok...

När det finns olika sätt att inhämta kunskap, till exempel praktiskt och teoretiskt, blir
lärandet  stort  menade  respondenterna.  En  respondent  tar  upp  att  fritidshemmet  ska
komplettera skolan men att det kan bli en svår balansgång då eleverna själva ska få välja
på fritidshemmet.

Barnen ska ju vara... mer delaktiga [...] och ha mer inflytande och styra sin
fri... fritid säger man ju faktiskt. Nu pratar man ju inte om skola utan nu
talar man om fri-tid på fritids.

Respondenterna menade att eleverna på fritidshemmet ska ha stor valfrihet då det är
elevernas  fria  tid.  Respondenterna  menade  även  att  balansgången  leder  till  dubbla
budskap, dels att fritidshemmet ska komplettera skolan och dels att det ska finnas en
egen valfrihet för eleverna att göra vad de vill på sin fria tid.
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5.2.2 Trygghet
I arbetet med klubbarna brukar pedagogerna hjälpa till med vissa förberedelser. Men det
är inte alltid som pedagogerna behöver hjälpa till fast de tror att de behöver det. En
respondent berättade om en elev som var väldigt blyg och tillbakadragen, sa inte ens hej
på morgonen. Efter en tid på fritidshemmet ville eleven ha en klubb med en kompis.
Respondenterna  räknade  med  att  de  skulle  presentera  klubben  för  övriga  elever  på
fritidshemmet.

Men när det var dags så reser sig den här eleven upp och ställer sig upp
inför alla och … det var ett 60- tal... Ställde sig upp inför alla och helt och
hållet  presenterar  den  här  klubben  inför  alla.  [...]Så  där  snackar  vi  om
utveckling...

Respondenten menade att det är betydelsefullt att ge elever utrymme för eget agerande
och därmed möjligheter att visa vad de kan. Respondenten menade även för att det ska
ske en sådan utveckling gäller  det att  eleven har en trygghet och tillit  till  den egna
förmågan. Samtliga respondenter menade att om eleverna är trygga, blir de mottagliga
för  att  lära  och utveckla sig.  En respondent  berättade  att  vara trygg är  a  och o för
lärande.

Det är ju så att trivs du inte och är trygg... så... lär du dig inte så mycket
heller... så är det ju... Du måste tycka att det är kul att... framför allt att gå
hit... skola och fritids. Tycker du inte det så lär du dig inte heller.... Och
tycker du inte att det är kul så... så är du oftast inte trygg så... då kanske du
sitter och funderar på vad som kommer att hända på rasten... finns kläderna
kvar när jag kommer ut...

Respondenten menade även att är man inte trygg är tankarna antagligen på annat håll.
Respondenten fortsatte och förklarade att eleverna kanske befinner sig på lektion eller
på fritidshemmet och funderar om det finns någon kompis att leka med. Då är eleven
fullt upptagen med att fundera på sådant i stället för att lära sig.

5.2.3 Värdegrund
Alla respondenter nämnde att de arbetar med värdegrundsfrågor på fritidshemmet. Det
sker dagligen och i vissa fall mer intensivt i olika perioder. Värdegrundsarbetet speglar
av sig på eleverna under hela dagen, både på fritidshemmet och i skolan. En respondent
berättade att på dennes avdelning kallades värdegrundsarbetet för Den gyllene regeln
och var beskrivna på ett lättförståeligt sätt för eleverna. Fritidshemmet arbetade med
detta varje dag.

Gyllene regeln genomsyrar  verksamheten.  Om barn kan den blir  de bra
vuxna också. Det är ju bra att barnen är medveten om Gyllene regeln... vad
det betyder och innebär... ja... hur man ska vara mot varandra och så...
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Tonvikten  lägger  vi  ju  mycket  på  hur  man  uppför  sig  och  så...
Värdegrunden är ju mycket vi jobbar med på... den... det är ju viktigt inom
skolan med.

Respondenterna  menade att  värdegrunden hos  eleverna  påverkar  hela  eleven.  På en
avdelning  såg  respondenterna  en  skillnad  efter  ett  uppehåll  i  värdegrundsarbetet.
Skillnaden,  menade  respondenterna,  visade  sig  som  en  försämring  när  det  gällde
sammanhållning  och  förståelsen  för  varandra.  När  värdegrundsarbetet  hade
återupptagits  blev  det  större  lugn  och  harmoni  bland  eleverna  igen,  menade  en
respondent.  Att  vara  en  bra  kompis  speglar  både  utveckling  av  sig  själv  och  ökad
förståelse för andra, tar en annan respondent upp.

Du hittar  utvecklingen  i  allt!  Du kan  hitta  det  socialt,  hur  man är  mot
vandra, i utvecklingsarbetet [...] I värdegrundsarbetet så har vi barn som får
jobba  otroligt  mycket  med  språket  till  exempel...  hur  de  är  mot
kompisarna...  att de inte alltid ska vara först eller sätta ut ett ben för att
någon ska snubbla för att komma först...ja att de själva ska vara först hela
tiden...

När det finns ett fungerande värdegrundsarbete leder det till att eleverna får förståelse
för  varandra  och därmed blir  en  bra  kompis.  Respondenterna  tog  även  upp att  när
eleverna har förståelse för varandra vågar de ta för sig mer på ett bra sätt. Det finns
möjligheter att fråga, utmana sig själv, utan att få konstiga blickar och kommentarer från
någon annan.
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6 DISKUSSION
Kapitlet baseras på samma teman som användes i resultatkapitlet. I diskussionen lyfts
resultatets mest intressanta delar fram med hjälp av tidigare forskning. Kapitlet avslutas
med ett avsnitt om pedagogiska implikationer samt fortsatt forskning.

6.1 Informellt lärande
I resultatet framkommer att elever lär sig hela tiden, i alla situationer. Det är något som
Gärdenfors (2010) styrker. Gärdenfors (2010) menar att det informella lärandet är av
stor betydelse för att ett lustfyllt och roligt lärande ska ske. I det informella lärandet
kommer motivationen inifrån och man märker oftast inte att  man har lärt  sig, vilket
också kan tolkas i respondenternas svar. Respondenterna tar upp att lust och nyfikenhet
är väsentliga delar i det  informella lärandet. Respondenterna lägger stor vikt på att ge
eleverna informella lärandesituationer och menar att lärandet då kan gå hur långt som
helst. Även Sandberg och Heden (2014) anser att en rolig inlärningssituation är mer
motiverande än en formell lärandesituation, som många gånger sker i skolan.

I fritidshemmets verksamhet,  menar respondenterna,  finns det många möjligheter att
använda olika former för att inhämta kunskaper. Respondenterna anser att eleverna har
en fördel i fritidshemmet, jämfört med skolan, att de har större valmöjligheter att välja
det rum eller den miljön som passar bäst för dem och det de ska göra. Strandberg (2009)
menar att olika rum och miljöer har stor betydelse för utveckling av eleverna. Detta kan
tolkas som att i skolan är det mer begränsat vad eleverna har för möjligheter att påverka
sitt lärande genom val av olika miljöer.

I studien framgår det att en stor styrka som fritidshemmet har är möjligheterna att leka
fram  lärandet.  I  denna  sociala  gemenskap,  där  det  finns  möjligheter  att  prata  och
diskutera problem, finns det möjligheter att tillsammans med andra komma fram till
lösningar  som  man  på  egen  hand  inte  skulle  klara  av  (Strandberg,  2009).
Respondenterna  i  studien  poängterar  att  tidigare  har  det  funnits  ett  nära  samarbete
mellan fritidshemmen och skolan. I dagsläget är samarbetet något de saknar och tycker
det är synd att det inte finns kvar i samma utsträckning som förut. På fritidshemmen,
menar Andersson (2010), ska eleverna få möjligheter att tillämpa kunskaper de fått i
skolan. Då samarbetet är dåligt i dagsläget kan det tolkas som att det kan vara svårt för
pedagoger  på  fritidshemmet  att  ta  upp  samma  teman  och  ämnen  från  skolan  till
fritidshemmen och därmed tillgodose elevernas behov att tillämpa inlärda kunskaper. 

Jakobsson m.fl. (2013) menar att den vanligaste formen att utvärdera elevers kunskaper
är genom skriftliga prov. Detta kan tolkas som att finns det ett nära samarbete är det
lättare för fritidshemmen att ge situationer till eleverna som gör att det blir lättare för
eleverna  att  visa  de  kunskaper  de  har  fått  i  skolan,  på andra  sätt  än enbart  genom
skriftliga prov. En annan tolkning på detta är att det kan vara svårt för elever att göra
skriftliga prov på praktiska kunskaper och få ett rättvist resultat som visar vad de kan.
Då samarbetet är dåligt kan det vara svårt att tillgodose potentialen i fritidshemmen för
elevernas utveckling och lärande. 
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6.2 Klubbar
Respondenterna i den genomförda studien anser att det är centralt att utgå från elevernas
intressen och tidigare erfarenheter. Detta sker bland annat genom klubbar som anordnas
dagligen  i  verksamheten.  Eleverna  själva  bestämmer  vad  klubbarna  ska  handla  om,
utifrån sina egna intressen. Detta innebär att det blir roliga situationer. Sandberg och
Heden (2014) och Kola-Olusanya (2005) menar att roliga inlärningssituationer har stor
betydelse för lärandet. I klubbarna är det eleverna som står för valet av innehåll, står i
centrum, agerar lärare eller är deltagare. I dessa situationer finns naturliga möjligheter
att använda sig av det man kan. 

Dewey  (Säljö,  2010)  nämner  att  lärandet  är  stort  då  utgångspunkten  är  från  egna
intressen och behov. Strandberg (2009) menar det är ett bra sätt att lära sig genom att ta
hjälp av varandra och andra som redan besitter de önskvärda kunskaperna. Detta sker i
stor  utsträckning  i  klubbarna  när  elever  delar  med  sig  av  egna  erfarenheter  och
kunskaper.  Säljö (2010) tar  upp att  lärande är på vilket sätt  vi  använder oss av den
kunskap vi redan har. I klubbarna går det att använda nästan vilka kunskaper som helst.
Då samtliga respondenter tar upp klubbar kan detta tolkas som att respondenterna anser
att  klubbarna  är  av  stor  vikt  för  eleverna  och  deras  utveckling  på  fritidshemmet.
Andersson  (2012)  menar  att  på  fritidshemmet  ska  elever  kunna  tillämpa  inlärda
kunskaper, vilket kan ske i stor utsträckning i klubbarna. Arbetet med klubbarna är ett
effektivt sätt för eleverna att både lära sig mer då de är deltagare i klubbarna samt att
kunna visa upp olika färdigheter då de är ledare. 

När eleverna är i en klubb sker det med stor valfrihet och intresse för aktiviteten.  I
meningsfulla  och  engagerande  lekar/aktiviteter  skapas  kunskap,  menar  Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson (2012).  Flera  respondenter  förklarar  att  det  finns
goda möjligheter att prova sina kunskaper och värderingar i klubbarna.  Dewey (Säljö,
2010) menar att i leken finns naturliga tillfällen att testa sina kunskaper och värderingar.
Resultatet  i  studien  kan  tolkas  som att  respondenterna  anser  att  klubbarna  har  stor
påverkan på elevernas utveckling på fritidshemmen, ur både sociala aspekter men även
kunskapsmässigt. Strandberg (2009) menar att genom att vara i en social gemenskap
finns  goda  möjligheter  att  prata  och  diskutera  problem för  att  komma  fram till  en
lösning. Respondenterna i studien tar upp att det finns viss tveksamhet från en del av
eleverna att  delta  i  klubbar.  För  att  locka  eleverna att  delta  och därmed göra deras
perspektiv lite bredare använder pedagogerna elevernas intressen och kunskaper för att
uppmuntra dem till att delta. 

6.3 Verkligheten på fritidshemmet
I den genomförda studien framkommer att fritidshemmet är en miljö där eleverna kan
tillämpa inlärda kunskaper på ett lättsamt sätt. Detta sker dagligen genom bland annat
klubbarna. En möjlig tolkning av respondenternas åsikt angående klubbarna är att det
innebär stor variation då ingen klubb är den andra lik. Beroende på eleverna och deras
intressen  finns  det  inga  strikta  ramar  för  vad  en  klubb  kan  innehålla  rent
kunskapsmässigt. Då alla barn är olika, lär sig och tar till sig kunskaper på olika sätt är
det  av  betydande vikt  att  det  pedagogiska  arbetet  är  varierat  (Sandberg  och Heden,
2014; Mårtensson m.fl. 2011). 
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I studien framkom att pedagogerna på fritidshemmet skapar olika lärandemiljöer så att
det  ska  passa  olika  elever  och  att  det  därmed  finns  många  olika  sätt  att  inhämta
kunskaper  på  i  fritidshemmet.  Omväxlande  arbetsmetoder  menar  Mårtensson  m.fl.
(2011) kan ge ett mer effektivt lärande och en djupare förståelse hos eleverna.

Strandberg (2009, s.  45) beskriver att  ”allt  finns överallt”.  Detta kan tolkas som att
fritidshemmet är en plats där pedagoger ger eleverna autentiska situationer att använda
sina kunskaper i. Det framgår i undersökningen att respondenterna anser att variation
ökar lärandet. Kola-Olusanya (2005) anser att fritidshemmen har stora möjligheter att
erbjuda  olika  variationer  för  lärande.  Omväxlande  arbetsmetoder  menar  Mårtensson
m.fl. (2011) kan ge ett mer effektivt lärande och en djupare förståelse. Detta kan tolkas
som att fritidshemmet har en viktig roll för elevernas utvecklingspotential. 

I studien framgick att fritidshemmen kan vara en bra miljö att lära sig olika saker. En
möjlig tolkning av detta är att på fritidshemmet kan det finnas möjligheter att blanda
teoretiska kunskaper med praktiska handlingar för att skapa en fördjupad förståelse, och
att  skolan  oftast  har  teoretiskt  lärande.  Dewey  menar  att  teori  och  praktik  hänger
samman och att det inte går att skilja dem åt (Säljö, 2010). 

Respondenterna  i  undersökningen  tar  upp att  fritidshemmet  ska  komplettera  skolan.
Respondenterna lyfter samtidig fram att det kan bli en svårighet då eleverna ska ha en
valfrihet på fritidshemmen att välja själv vad de vill göra. En tolkning av detta kan vara
att  om det  fanns ett  nära samarbete med skolan kan pedagogerna på fritidshemmen
lättare  införa  ”skolämnen”  och  därmed  locka  in  eleverna  i  detta  samtidigt  som
fritidshemmet kompletterar  skolan.  Dewey (Säljö,  2010)  menar att  undervisning ska
hänga ihop med elevernas tidigare erfarenheter på ett naturligt sätt.

I undersökningen nämner respondenterna att de ger eleverna möjligheter och tillfällen
att själva reflektera på frågor och problem i stället för att pedagogerna på fritidshemmet
ska  ge  svaren  till  dem.  Detta  kan  tolkas  som att  eleverna  sätts  på  prov  i  verkliga
sammanhang.  Strandberg  (2009)  menar  att  elever  kan  behöva  vara  i  verkliga
sammanhang för att utveckla alla elever i sitt lärande. På fritidshemmet ger pedagogerna
elever verkliga situationer att bli utmanad i. 

6.4 De viktiga samtalen
Respondenterna tar upp att det är av stor vikt att prata och lyssna på eleverna för att ta
reda  på  elevernas  kunskaper.  Detta  anser  även  Löfgren  m.fl.  (2014).  Löfgren  m.fl.
(2014) menar även att i samtalen kan pedagogerna hjälpa eleverna i deras utveckling när
kunskapsnivåerna är kända för pedagogerna. Även Dahl (2014) och Lilja (2013) anser
att  goda  relationer  mellan  pedagoger  och  elever  är  betydelsefulla  för  elevernas
utveckling. I resultatet framkommer att i samtalen finns möjligheter att utmana eleverna
genom att  ifrågasätta vad de menar och hur de tänker.  Därmed kan kunskaperna bli
fördjupade, vilket även Vygotskij (Säljö, 2010) menar sker när det finns möjligheter att
diskutera, analysera och ställa frågor. Vygotskij (Säljö, 2010) poängterar vidare att just
språket är det främsta redskapet för att lära sig abstrakta kunskaper, som kan vara svåra
att förstå bara genom observationer. 

Selander och Kress (2010) menar att eleverna har en central roll för sitt eget lärande och
då blir det naturligt att ställa frågor och vara en aktiv deltagare i undervisningen och
därmed blir kunskaperna fördjupade. 
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I  kommunikationen  med  andra  finns möjligheter  att  förstå  omvärlden  och  fördjupa
förståelsen  för  den  (Säljö,  2010).  Respondenterna  i  studien  menar  att  ökat  lärande
genom kommunikation sker både elever emellan och mellan elever och pedagoger på
fritidshemmet. Kommunikation är något som sker i alla situationer, både i skolan så som
på fritidshemmet. 

6.5 Pedagogiska implikationer
Resultatet av undersökningen pekar på att det finns en ambition hos pedagogerna på
fritidshemmen  att  utveckla  eleverna  genom klubbarna.  Fritidspedagogerna  anser  att
klubbarna är en bra form för elever att få inflytande, arbeta med tidigare kunskaper med
ett  innehåll  som är intressant för eleverna själva.  I  undersökningen framkom det att
fritidshemmet har naturliga tillfällen och möjligheter att ta tillvara elevernas intressen
och göra det när det passar eleverna själva. Eleverna lever här och nu och då är det
viktigt att ta till vara dessa situationer med att utmana eleverna. Något som framkom i
undersökningen var bristen på samarbete med skolan. Finns det ett bra samarbete kan
det leda till  djupare lärande för eleverna då pedagogerna på fritidshemmen kan lyfta
fram och fortsätta med ämnen som eleverna har haft under dagen, genom mer informellt
lärande. 

6.6 Fortsatt forskning

I  denna  undersökning  var  syftet  att  undersöka  hur  fritidspedagoger  ser  på  elevers
lärande i  fritidshemmet.  I  arbetet  med undersökningen har  det  visat  sig att  samtliga
respondenter anser att det är av stor vikt att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande.
Detta sker dagligen genom klubbarna där inflytande och informellt lärande sker på ett
lättsamt sätt. 

Intressant fortsatt forskning vore att undersöka hur eleverna ser på sitt eget lärande på
fritidshemmet genom att  göra intervjuer med dem, hur elever tänker angående olika
arbetssätt  och  sin  egen  inställning  för  lärandet.  Intressant  vore  att  se  om det  finns
skillnader eller likheter mellan elevers och pedagogers syn på lärandet. 
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Bilaga A – Intervjuguide

Intervjuguide

1. Vad är det som påverkar att elever lär sig?

2. I vilka situationer anser du att eleverna lär sig på fritidshemmet?

3. Hur påverkar du som pedagog situationerna där eleverna lär sig på fritidshemmet?

4. På vilka sätt erbjuder ni eleverna en fritid som är utvecklande?

5. Hur kan ni se hos eleverna att fritidshemmet erbjuder en fritid som är utvecklande?

6. Vad anser du har betydelse för elevernas lärande?

7. På vilka sätt kan du som pedagog påverka eleverna i lärandet?

8. På vilket sätt kan eleverna påverka sitt eget lärande på fritidshemmet?
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Bilaga B – Missivbrev

Hej

Mitt namn är Maria Engren och jag går sista terminen på Grundlärarprogrammet på
Linnéuniversitetet i Kalmar med inriktning mot arbete i fritidshem.

Mitt  examensarbete  handlar  om  fritidspedagogers  syn  på  lärande  hos  elever  i
fritidshemmet.  I  min  undersökning  kommer  jag  att  använda  mig  av  enskilda
intervjuer med pedagoger som arbetar inom fritidshemmet. Jag ser gärna att du deltar
i en intervju, som beräknas ta ca 30-40 min.

Under  hela  arbetet  kommer  jag  att  följa  forskningsetiska  principer  som
Vetenskapsrådet har fastställt. Detta innebär bland annat att pedagogerna kommer att
vara  anonyma  samt  att  intervjuerna  endast  kommer  att  användas  i  mitt  arbete.
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter förstöras när arbetet är färdigt.

Du får gärna höra av dig om du har några frågor.

Tack på förhand!

Maria Engren

Tel: xxx-xx xx xxx

E-post: me222he@student.lnu.se
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