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Abstract 

How recreation centre pupils look upon their knowledge 

 

The reason for my study is to gain knowledge about how pupils perceive their knowledge 

acquisition in recreation centre. I want to lift the informal learning when the pupils learn 

something outside educational planning situations. It can be knowledge gathered on their own 

or with other pupils. 

 

The perspective I assume in my study is socio-culturally taken from Lev S. Vygotskijs theory. 

My empirical material has been based on pupil interviews and observations at a private unit 

with a section for 30 children in primary school age. 

 

The qualitative study shows that a majority of pupils do not connect Recreation centre 

knowledge to informal knowledge activities over time. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever ser på sin kunskapsinhämtning på fritidshemmet. 

Jag vill lyfta fram det informella lärandet då eleven lär sig någonting utanför pedagogiskt 

planerade situationer. Det kan vara kunskap som inhämtas på egen hand eller tillsammans 

med andra elever. 

Ett sociokulturellt perspektiv inspirerat av Lev S. Vygotskij utgör det teoretiska ramverket för 

denna studie. Mitt empiriska material har utgått från elevintervjuer och observationer på ett 

enskilt fritidshem med elever i lågstadieåldern. 

Den kvalitativa studien visar att en majoritet av eleverna inte kopplar kunskap till informellt 

lärande över tid. 

 

 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, kunskap, fritidshem 
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Inledning 

Min uppsats handlar om elevernas perspektiv på lärande då de är på fritidshemmet på 

eftermiddagen.  Jag är särskilt intresserad av den kunskap de får utanför pedagogiskt 

planerade situationer och hur de ser på den. 

Eleverna sysselsätter sig med olika saker efter skolan på fritidshemmet. Det finns ett rikt 

utbud av material och leksaker så de kan vara både kreativa, aktiva, sportiga eller bara ta det 

lugnt med en bok eller umgås. Eleverna stannar som längst till klockan 17.30 då de antingen 

får gå hem själva eller blir hämtade av en förälder eller annan anhörig. Det är flera timmar 

varje dag som eleverna tillbringar på fritidshemmet. 

Med koppling till olika styrdokument finns en god vägledning för personalen på 

fritidshemmet att veta vad eleverna förväntas lära sig. Pedagogiska planeringar möjliggör att 

de kan dokumentera och utvärdera elevens kunskap, då oftast mot bakgrund av läroplanens 

idéer om olika mål som ett komplement till skolans mer formella utbildning. 

I läroplanen har fritidshemmet sedan 2016 ett eget kapitel där olika kunskapsmål tydligt 

framgår. Där står ”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.24). 

Min undersökning tar fasta på vad eleverna lär sig under fritiden på fritids och hur de ser på 

den kunskapen ur ett sociokulturellt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av elevernas 

informella lärande. Det innebär den kunskap som är utanför pedagogiskt planerade situationer 

där eleverna själva valt sitt sammanhang.  

Eleverna lär sig olika saker på fritidshemmet på egen hand eller i interaktion med andra. De 

får kunskap när de leker, löser konflikter, samtalar, diskuterar, pysslar och sportar. Den 

sociala miljön som fritidshemmet utgör lär även eleverna ett demokratiskt förhållningssätt 

med stöd från läroplanen (Lgr 11). Frågan är om eleverna är medvetna om att fritidshemmet i 

likhet med skolan är fylld av vetande där de är huvudaktörer för kunskapsinhämtning? 

 

Bakgrund 
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Det fritidshem som jag utgår från är en enskilt driven verksamhet med plats för 30 elever efter 

skoldagens slut. Gruppen är åldersblandad med en jämn fördelning av pojkar och flickor i 

årskurserna 1, 2 och 3. 

När skoldagen är slut klockan 14 kommer alla eleverna till fritidshemmet som ligger utanför 

skolans område i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. Lokalerna inomhus består av 180 

kvm², från början fyra lägenheter som slagits ihop. I direkt anslutning finns en gård som är 

cirka 500 kvm² stor. Där serveras mellanmålet året runt när eleverna kommer från skolan. 

Därefter får de välja om de vill gå in och göra läxor, läsa eller bara ta det lugnt. De som väljer 

att fortsätta vara utomhus kan aktivera sig med bollsporter, ta fram olika leksaker från 

uteförrådet eller leka. När klockan är 15 startar pedagogiskt planerade temasessioner.  

Eleverna har årskursindelade teman efter ett rullande treveckorsschema. Det innebär till 

exempel att tio elever i årskurs 1 har tema på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 15-16 vecka 

1 och veckan därpå är det dags för tvåorna och så vidare.  

De som inte har tema kan välja att vara ute eller inne. Inomhus finns flera olika rum och 

eleverna kan ägna sig åt teater, pyssel, pingis, konstruktion, teater, rekreation, spel och dator 

bland mycket annat.  Personalen finns då till hands och deltar i elevernas val och ser till att 

alla har det bra. 

Måndagar är vikta som en utedag där alla går till skogen eller närliggande parklekar. Fredagar 

är något av elevernas favorit då det oftast är en hemlig gruppaktivitet som ett roligt avslut på 

veckan.  

Med stöd i mångårig yrkeserfarenhet kan jag påstå att verksamheten är densamma som hos 

många andra fritidshem med schemalagd tid för lek, sport och rekreation med ett varierat 

utbud av material och leksaker. 

Jag vill undersöka vad eleverna lär sig och hur de ser på kunskap i sammanhang som de valt 

själva. Det gäller aktiviteter som de ägnar sig åt enskilt eller tillsammans med andra. 

Ytterligare en viktig bakgrund till undersökningen utgörs av de elevintervjuer som jag 

genomfört de senaste fem åren på min arbetsplats. En av frågorna berör just kunskap: 

– Vad vill du lära dig mer om när du är på fritids? 

Nästan alla barn svarar: 

– Ingenting. 
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Jag har länge funderat över elevers syn på kunskap när så många anser att de inte vill lära sig 

någonting medan jag dagligen kan se att det är just det de gör. I själva verket lär sig elever 

ständigt nya saker på egen hand eller tillsammans med andra. Det kan vara att en elev lär en 

annat ett spel, förklarar regler kring en lek eller rent praktiskt lär ut hur man gör i olika 

situationer. De interagerar med varandra och lär sig umgås och löser även mindre konflikter 

på egen hand. På min ordinarie arbetsplats har vi en åldersblandad grupp och det är tydligast 

att se hur de äldre eleverna lär de yngre men också hur vetgiriga elever med särskilda 

kunskaper inom ett eget intresseområde delar med sig av dessa. Där kan jag utifrån min 

erfarenhet påstå att det inte finns en åldershierarki som avgör vem det är som lär ut och vem 

det är som tar emot ny kunskap. Det kan lika gärna vara en elev som lär mig som vuxen något 

som en yngre elev lär en äldre. 

I följande text benämner jag barn både som barn och elev. Utifrån min synvinkel som 

fritidshemslärare kallar jag dem elever då det är den benämningen som förväntas efter råd av 

utbildningsförvaltningens inspektör i mars 2017. Däremot kommer jag att anpassa mig till det 

ordval som författaren valt i den text som jag förhåller mig till i min analys. 

 

Tidigare forskning 

Reggio Emilia – inspiration från Italien 

Många är de svenska förskolor som i dag är inspirerade av Reggio Emilias filosofi från 

distriktet med samma namn i Italien. Det finns ingen nedskriven pedagogisk mall efter 

grundaren Loris Malaguzzi som gick bort 1994. Om detta läser jag i boken Mannen från 

Reggio Emilia (Barsotti 2011, s. 32). I boken skriver Barsotti att nackdelen med Reggio 

Emilias synsätt är det saknas dokument och rapporter som är byggda på forskning och att det 

är något som kan påpekas av forskare inom pedagogik och av dem som studerar vetenskap. 

Malaguzzi efterlämnade endast ett antal artiklar och några arbetsrelaterade skrivböcker till 

eftervärlden.  

Men Loris skapade! Han gav verkligen en vid och galen möjlighet till barnet att 

uttrycka sig. Loris lät sig förundras av barnen på deras livsväg (Barsotti 2014, s.32). 

 



4 
 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence har gett ut boken Från kvalitet till 

meningsskapande. Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan (2014). Flertalet textavsnitt 

ur boken är hämtade med inspiration från Reggio Emilia. 

I boken ges en förklaring till hur Reggio Emilia har kommit att bli en stor inspiration för 

förskolor runt om i världen. Som jag skrev innan finns inga vetenskapliga dokument men det 

finns pedagogiska medel som är utmärkande (ibid s.218): Anställda speciallärare, tid för 

dokumentationer, frågestunder och reflektioner med barnen inom tidsramen för en 

arbetsvecka. Dessa verktyg är ändå i bakgrunden av det allra viktigaste, nämligen det att se 

barnet och förstå det i ett sammanhang av sin tid. 

Författarna menar även att själva basen i Reggios verksamhet är synen på barnet och 

pedagogen som i en symbios med varandra utvecklar barnets jag-uppfattning och lär det att 

bli modigt och självständigt.  

Reggio har kreerat en verksamhet som bygger på engagemang och reflektion. Den är 

ifrågasättande och värnar om demokrati, samtal och människans olikheter i en ”reflekterande 

kultur” (ibid s. 220). Kulturen är öppen och i en dialog med sin samtid och omvärlden där 

många av vår tids huvudfrågor aktualiseras: ”barndom, kön, miljö, fred och mänsklig 

samlevnad – och till utvecklingen inom vetenskap, filosofi och etik” (ibid s.220).  

Författarna skriver att Reggios nyskapande visionära syn på frihet erbjuder en ny politisk 

kultur och möjliggör dess stora framgångar. 

Intressant för min studie är hur författarna visar på hänsyn till barnets perspektiv, ger barnet 

en röst och synliggör dess kunskapsinhämtning. Likheten ur ett sociokulturellt perspektiv är 

framför allt interaktionen mellan människor som är i centrum. Förskolorna har en given plats i 

samhället och följer med i sin tid. För att kunna synliggöra barnets kunskapsinhämtning och 

ge det en röst är dokumentation en metod. Jag återkommer till det senare i min uppsats.  

 

Att närma sig barns perspektiv 

I en artikel från Pedagogisk forskning i Sverige (Johansson 2003, s. 42-57) skriver Eva 

Johansson ett kapitel om Att närma sig barns perspektiv.  Med barnets perspektiv menar hon 

”det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (ibid s. 
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42). Johansson uttrycker att det alltid handlar om den vuxnes perspektiv, oavsett vår roll och 

att vi aldrig fullt ut kan förstå en annan människa. 

För att kunna interagera med barn menar författaren att all sorts kommunikation är mycket 

viktig. Det är inte bara orden i sig utan kroppsspråk och tonfall som utgör kontakten. För att 

se från barnets perspektiv krävs en kroppslig och mental närhet. Det innebär för mig att själv 

kunna vara på barnets nivå. Här hänvisar Johansson till Gadamer som anser att ”forskaren går 

i dialog med de mänskliga världar som hon studerar” (Gadamer 1996, se Johansson 2003, 

s.44). 

Med min egen erfarenhet kan jag inte annat än hålla med författaren att det är av yttersta vikt 

att fysiskt och mentalt vara närvarande i all kontakt med elever. Jag upplever att de har en 

egen kultur där de själva väljer att släppa in vuxna. Om till exempel en pedagog på fritids är 

stressad eller på dåligt humör stängs alla dörrar till elevens värld. Likaså om det är en vuxen 

som inte har empati nog att vara på elevens nivå. Ett intressant fenomen då kan bli att 

eleverna ofta gaddar ihop sig och börjar bryta mot regler. Nu menar jag mindre regelbrott som 

att gå in med skorna eller strunta i att plocka undan efter sig.   

Jag anser att en av de aspekter som gör fritidshemmet unikt är just att vi som pedagoger ofta 

har tillgång till barnens världar där det finns en öppenhet och gemenskap. Det är för mig 

ingen självklarhet och bygger troligtvis på erfarenhet men framför allt på en ömsesidig 

respekt.   

När jag tänker tillbaka på olika relationer till fritidshemselever genom åren finner jag ett rätt 

självklart samband mellan kommunikation och starka band. På samma sätt som med de elever 

som inte velat släppa in mig i sin värld. Då har min känsla varit att eleven haft en dold 

agenda. I själva verket har det nog handlat om min bristande förmåga att hitta rätt nyckel för 

kommunikation med den enskilda eleven. 

Johansson menar även att det är viktigt att som pedagog och/eller forskare ställa sig frågan om 

varför en studie kring barn ska utföras och för vems skull. Vilken mening har studien? Kan 

olika fenomen studeras? Är det för forskarens skull eller för barnets? Hur kommer 

barnperspektivet fram? 

Vidare i artikeln skriver Johansson att hon har en bestämd uppfattning om vad som krävs av 

den forskare som söker barns perspektiv. Hon anser att det är viktigt att förstå sig på barn och 

hur man kommunicerar och skapar kontakt med dem. Det är även angeläget att ha insikt om 
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hur studien i praktiken kan närma sig eller förhindra själva processen. Författaren skriver att 

det är av yttersta vikt att ta hänsyn till de forskningsetiska ställningstagandena vid studier av 

barn, då det råder en ojämn maktbalans. Jag återkommer senare i ett avsnitt om 

forskningsetiska principer att ta hänsyn till. 

 

Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem 

Nordisk Förskoleforskning har publicerat en artikel som berör kunskap på fritidshemmet 

(Saar, Löfdahl & Hjalmarsson 2012, s.1-13). I författarnas analys beskriver de hur barnen kan 

ges möjligheter till kunskap bortom de mer traditionella kraven på lärande och bedömning. 

Pedagogen bör erbjuda barnet att handla utifrån en situation som är ”kroppsligt, sinnligt, 

intensivt och nyfiket prövande” (ibid s.11). Enligt författarna blir barnet på så sätt engagerat 

utan att det förstår att situationen är lärande. Kunskapen som barnet får blir osynligt och 

oberoende av olika pedagogiska infallsvinklar. Vidare skriver (ibid s. 12) de i artikeln att 

perspektivet på lärande inte ska vara elevens eller pedagogens, utan som en överhängande 

regel av det som går att prata om och visa på. Pågående aktiviteter ska ges stort utrymme för 

att kunna utvecklas till nya kunskaper för barnen. De menar även att detta ska göras 

gemensamt och formuleras tillsammans för att inte utesluta något barn som har bristande 

förkunskaper.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

I boken Specialpedagogisk forskning (Ahlberg 2009, s.16-17) beskrivs sambandet i en 

forskningsstudie mellan teori och praktik. Enligt författaren kan teori ses som byggstenar av 

tankar som används för att gestalta händelser eller ge förklaring av upplevelser. 

Sociokulturellt perspektiv  

Hämtat från boken Lärande i praktiken (Säljö 2000, s. 17-18) förklarar författaren hur ett 

sociokulturellt perspektiv kan beskrivas i stora drag. Säljö beskriver det som att det är hur 

människan påverkas av situationen tillsammans med andra och på vilket sätt medlen i 

gemenskapen används. Perspektivet har stort fokus på samspelet mellan människan som 

individ och i ett kollektiv. Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv för jag anser att det kan 
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spegla fritidshemsverksamheten där eleven förväntas utvecklas på egen hand och tillsammans 

med andra. 

Vidare i Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år 

(Burman 2014, s. 209-213) ger författaren en bild av hur Vygotskij utgick från olika teorier 

som han byggde vidare på och omformulerade genom flera olika experiment, teoretiska och 

politiska reflektioner.  

 Den norska professorn Per Saugstad skriver att Vygotskij utvecklar Piagets syn på barns 

logiska kunnande (Saugstad 2001, s.244-245). Han skriver att Piaget troligtvis tagit miste på 

utvecklingen av barnets förmåga i det som Piaget nämnde som egocentriskt. Grund till detta 

hämtar han från John McNamara som menar att barn redan som fyraåringar har en tillräckligt 

logisk förmåga att ha ett välutvecklat språk. (John McNamara 1982, se Saugstad 2001, s.245). 

Saugstad menar att Piaget menade att denna förmåga inte inträffade förrän i sex- till 

sjuårsåldern. Vygotskij tog fasta på denna missbedömning genom att utveckla metoder för att 

belysa barns förmåga att tänka. Han kom att visa på hur barnets språk fungerar som ett 

verktyg till barnets tänkande som i sin tur leder till en inre dialog. 

Vygotskijs sociokulturella teori i praktiken utgår från olika aktiviteter som samverkar inom 

och utanför människan tillsammans med andra (Strandberg 2006, s.10-13). Vygotskij kallar 

det för inre och yttre processer. Strandberg förklarar att ”psykologiska processer – tänkande, 

talande, läsande, problemlösande, lärande, emotioner och vilja” (ibid s.11) ses som aktiviteter. 

Det är vad elever kreerar som är utvecklande och inte i första hand de inre kunskaperna. 

Elevens handlande utgör däremot material för de inre processernas utveckling. 

Strandberg menar att våra personliga kunskaper i grunden alltid uppkommer tillsammans med 

andra i ett socialt sammanhang. Först lär man sig något med andra för att därefter behärska 

kunskapen själv. Vi lär oss även genom att använda olika verktyg när vi löser problem, när vi 

kommer ihåg, när vi utför något förutbestämt och när vi funderar. Utifrån Vygotskij menar 

Strandberg att detta sätt att använda redskap kallas för mediering (ibid s. 11). Vi förmedlar 

information och kunskap med hjälp av olika verktyg mellan våra inre och yttre aktiviteter. Ett 

exempel på verktyg enligt Strandberg är då orienteraren blir hjälpt av karta och kompass för 

att kunna ta sig fram i okänd terräng (ibid s.11). I ett klassrum är det viktigt att ha tillgång till 

tecken och verktyg för att kunna utvecklas kulturellt.  När eleven använder de hjälpmedel som 

finns i rummet uppstår ett lärande utifrån elevens aktivitet med hjälp av dessa. ”Vygotskij 
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kallar den interaktionen för kulturellt medierad aktivitet” (ibid s. 30). Mediering betyder att 

det finns någonting mellan människan och rummet som leder till utveckling. 

Pia Williams skriver att Vygotskij menar att sambandet mellan ett barn och en vuxen eller det 

emellan barn är den bästa handledningen för barnets förmåga till inlärning och utveckling. 

(Williams 2006, s. 40). Williams menar att den stora fördelen när barn lär gemensamt enligt 

Vygotskij att kunskapen i sitt sammanhang blir ögonblicklig och att novisen lär sig utöver sin 

tidigare kunskap. Barn lär sig genom att härma och på andra sätt kommunicera med varandra.  

Ett exempel ur boken är när Oskar, drygt två år, härmar sin syster Astrid i sju-årsåldern (ibid 

s.42). Han ser mycket upp till henne och vill göra precis som hon. Han härmar henne då de 

ska bestämma vad de ska ha på fötterna när de går ut. Astrid bestämmer sig först för 

gymnastikskor men ändrar sig till stövlar. Oskar härmar henne även då hon ångrar sig igen 

och vill ha gymnastikskor för att ytterligare en gång vilja ha stövlar.  

I boken beskrivs ytterligare en situation mellan de två syskonen. Den här gången är det vid 

matbordet där de får frågan om vad de vill ha till lunch. Astrid vill ha fiskpinnar och lillebror 

härmar först Astrid men ändrar sig snabbt till köttbullar. Oskar avskyr nämligen fiskpinnar. 

Här utgår Vygotskij teorier från att barn kan få favörer genom att de omedvetet är i en 

kognitiv utvecklingsprocess när de är integrerar med andra. Williams skriver att Vygotskij 

menar att sättet att tänka styrs av språkbruket och att barn lär sig nya sätt att tänka genom 

kommunikation med andra barn. 

Ur den mångfald av språkliga aktiviteter som blir tillgängliga för barnet väljer det att imitera det som 

det ännu inte själv klarar av (…) Vygotskij kallade detta för den proximala utvecklingszonen. 

 (Strandberg 2006, s.51) 

 

Williams skriver vidare utifrån Vygotskijs teori att samarbete mellan barn leder till ökad 

kompetens hos bägge då de får ökad förståelse och ny kunskap (Williams 2006, s.44). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kommer kunskapen av den interaktion som sker mellan 

människor i ett specifikt sammanhang (ibid s. 47-48). Barnen inspireras av varandra då de 

pratar med varandra, är tillsammans och/eller gör saker ihop. Williams beskriver att det är 

själva ”samspelet mellan kollektiv och individ som är i fokus” (ibid s.48). Lärandet 

utkristalliseras utifrån sammanhanget med en syn på att det är den kompletta människan som 

är delaktig utifrån en social situation. 
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Strandberg skriver vidare om Vygotskijs uttryck ”utvecklingens allmänna lag” (Vygotskij i 

praktiken, 2006 s.27-28) där han förklarar att utvecklingen alltid kommer i två steg.  En fysisk 

social kontakt etableras först för att därefter etableras inom individens tankevärld.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera elevernas syn på sin egen 

kunskapsinhämtning i fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen.  

Följande mening hittar jag i boken Forskningsmetodikens grunder: ”Ett problem kan vara av 

praktisk natur. Man kanske söker kunskap som går att använda för att utveckla eller förändra 

en redan befintlig verksamhet” (Patel & Davidson 2011, s. 10).  Jag har valt mina frågor för 

att jag vill få fördjupad kunskap över det jag i dag endast tror mig veta. Det är alltså inget 

problem i sig som ska lösas, utan jag vill synliggöra elevernas informella lärande utifrån deras 

egna perspektiv. 

Vidare skriver författarna (ibid s.55) om frågeställningens betydelse och att frågan ligger som 

grund för hur själva undersökningen senare kommer att genomföras.  

I Varför vetenskap läser jag: ”I Puritansk mening är en teori en utsaga om vissa definierade 

fenomens orsaksrelationer till varandra”(Bjereld, Demker & Hinnfors 2016, s.75). Författarna 

menar att det är avgörande för hur själva forskningen kommer att se ut beroende på vilken 

teori som har valts. Teorin fastställer enheter, medverkande krafter och likhetsgranskningar 

som ingår i studien och utgör val för metoder och tillvägagångssätt. 

Med hjälp av denna studie hoppas jag kunna få mina frågor besvarade för att få insikt om 

elevernas syn på kunskap på fritidshemmet. Om jag kan visa på det informella lärandet ur ett 

elevperspektiv anser jag att fritidshemmet får en större betydelse som en lärande verksamhet.  

Fråga 1: Vad anser eleverna att kunskap är på fritidshemmet? 

Fråga 2: Hur lär sig eleverna av varandra? 

Fråga 3: Hur synliggörs elevens lärande? 

 

Undersökningsmetod 
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I Forskningsmetodikens grunder förklarar författarna ordet empiri som erfarenhet (Patel & 

Davidson 2011, s.18). Empirisk kunskap är enligt författarna den man får genom att med sin 

erfarenhet observera sin omvärld.  Jag har samlat mitt empiriska material utifrån flertalet 

intervjuer och observationer.  

Grundstommen i hela min undersökning bygger på triangulering. 

Genom att kombinera olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare 

för att studera ett och samma fenomen kan fånga in detta fenomen och på så sätt 

komma fram till en mer ”korrekt”, objektiv eller sann beskrivning (Ahrne & Svensson 

2015, s.25-26). 

Jag har använt kvalitativa vetenskapliga metoder för att samla empiriskt material till min 

undersökning. Inspiration har jag hämtat från boken Handbok i kvalitativa metoder (ibid 

2015). En kvalitativ metod är enligt författarna till exempel frågestunder, observationer och 

analyser av texter.  

I boken Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer (Doverborg & Pramling-

Samuelsson 2009, s. 17-19) läser jag att det är viktigt att sätta barnet i en tänkande situation 

för att kunna ta reda på hur och vad det tänker. De menar att både barn och pedagoger ofta tar 

mycket som självklart och det kan vara för att vi lever i värld med många olika sinnesintryck. 

Faran med att ta saker för givna är att det uppstår en brist i kommunikationen. För att den ska 

fungera måste det finnas ett ömsesidigt intresse för den andres perspektiv. Pedagogen måste 

för att få tillgång till barnets tankar vara närvarande. Då en intervju sker med ett barn är det 

inte hur frågorna ställs eller deras innebörd som är det mest väsentliga (ibid s. 25). Det 

viktigaste är den kontakt som skapas med barnet. Ett barn som är motsträvigt underminerar 

helt enkelt underlaget för intervjun menar författarna.  

För att skapa en så bra miljö som möjligt för intervjutillfället pekar författaren på olika saker 

att ta i beaktande. Platsen ska vara lugn utan störande element, material för intervjun ska 

finnas förberett på plats och det ska ges möjlighet att ha ögonkontakt med barnet. Författarna 

menar även att själva tiden för frågestunden är av vikt. Det ska finnas tillräckligt mycket tid 

avsatt och om det är små barn som ska intervjuas är det olämpligt om de till exempel är trötta. 

Även längden på intervjun ska planeras. Små barn har inte lika stort ordförråd som äldre och 

kan snabbare tappa koncentrationen. De barn som författarna intervjuat har varit två-åtta år 

och samtalstiden har varierat mellan 5 och 35 minuter. 
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Med inspiration av författarnas erfarenhet har mina intervjuer utförts på ett kontor sedan 

eleven har ätit mellanmål och de har varit omkring tio minuter långa med utrymme för extra 

tid. Jag intervjuade totalt tolv elever uppdelade på de tre årskurserna under en vecka. Precis 

som författarna skriver berättade jag syftet med mina frågor innan intervjun startade. Då min 

studie inte har ett genusperspektiv redovisar jag inte resultat baserat på flickor och pojkars 

svar. 

I Forskningsmetodikens grunder finns att läsa om olika strukturer på observationer men att 

alla har det gemensamt att följande frågor ska tas upp: 

 Vad ska observeras? 

 Hur ska vi registrera observationerna? 

 Hur ska vi som observatör förhålla oss? (Patel & Davidson 2011, s.93) 

 

Alla elever visste att jag hade som uppgift att skriva anteckningar och studera dem med jämna 

mellanrum under en viss tid. Jag blev som en fluga på väggen och de tog ingen större notis 

om mig även om de var medvetna att jag var där. Det är annars något som kan vara negativt 

enligt författarna (ibid s.99), att den som observerar påverkar gruppen och att det spelar roll 

om betraktaren är känd eller okänd. För min del flöt det på bra och jag valde att inte ha någon 

struktur på mina observationer. Jag valde att vara i nuet med endast en penna, ett block och 

vaket sinne. 

Författarna skriver om fyra viktiga etiska aspekter grunder att ta hänsyn till vid intervjuer och 

observationer (Patel & Davidson 2011, s. 62-63):  

1. Informationskravet 

Alla som berörs av forskningen ska få information om uppgiftens mening.  

2. Samtyckeskravet 

De som medverkar i en undersökning ska göra det av fri vilja. 

3. Konfidentialitetskravet 

De personer som ingår i en undersökning ska hållas anonyma. 

4. Nyttjandekravet 
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Uppgifter får bara användas för forskningsändamål. 

Jag skickade ut ett informationsbrev till alla vårdnadshavare med information om att jag 

skulle göra intervjuer och observationer i elevgruppen. Jag framhöll vikten av anonymitet och 

frivilligt deltagande. Mitt materialinsamlande byggde på elevens fria vilja och de som deltagit 

har fått veta att det är för att få material till min uppsats som jag ville veta mer om deras 

tankar kring lärande på fritidshemmet. 

Under de två veckor jag genomförde mina observationer och intervjuer gjorde jag mina 

undersökningar både planerat, iscensatt och spontant. 

Mina inledande frågor gav eleven möjlighet att svara utifrån ett brett perspektiv som därefter 

smalnade av. Jag hade planerat för cirka tio minuter per tillfälle men uppskattar att det tog i 

genomsnitt sju minuter. Omfattningen av mina anteckningar blev tio A4-sidor med 

stödanteckningar utifrån vad eleven svarat. Jag noterade detaljerat med tecken om eleven 

funderade eller inte kunde svara. I det senare fallet ställde jag en lämplig följdfråga eller 

formulerade mig så att eleven kunde ge mig ett svar. Jag var noga med att före intervjun säga 

att jag var intresserad av hur eleven tänkte och att det inte fanns några rätt eller fel svar på 

mina frågor. 

Jag gjorde flera olika observationer och var då utrustad med penna och ett block. Den 

observation som jag redovisar i min text var iscensatt. Övriga observationer var under lek, när 

eleverna pysslade och spelade spel på eget initiativ. Jag skrev stödanteckningar under 

observationerna som slutade på omkring 15 handskrivna A4-sidor i ett kollegieblock.  

Min penna och mitt anteckningsblock var för mig ett verktyg att samla information som jag 

senare kunde arbeta med. Utan dessa redskap hade jag inte kunnat sortera och analysera mina 

iakttagelser. Det hade blivit för rörigt och svårt att komma ihåg vad som sagts och gjorts. Om 

detta finns beskrivet i Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s. 74-

75). Säljö menar att människan till skillnad från djuren använder olika redskap som kan vara 

både kroppsliga och verbala.  Samspelet mellan dessa är en viktig del utifrån ett 

sociokulturellt synsätt.  

I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter (ibid s. 80). 
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Resultat  

Observation av filmskapande 

Jag gjorde flera olika observationer men jag har valt ut en om filmskapande att redovisa. 

Verksamheten har en dator och två surfplattor som eleverna har fri tillgång till. Dessa ska i 

första hand användas som forskningsverktyg. Eleverna har en egen mapp på den stationära 

datorns skrivbok där de kan spara nedladdningar och i den finns även en loggbok där de ska 

registrera all sin aktivitet vid datorerna. Innan min studie tog fart var det populärt att göra 

nyhetsprogram framför datorn. Det blev till långa oredigerade filmer som för betraktaren var 

ganska osammanhängande men för deltagande elever väldigt roligt. Jag satt hemma en kväll 

och såg över funktionerna på min mobiltelefon där jag även har applikationen iMovie. Det är 

samma app som fritidshemmet har på de två surfplattorna men som eleverna inte använde. I 

appen iMovie kan man göra trailers till färdigredigerade bakgrundsmallar och lägga till egna 

filmer och foton med möjlighet att hopfoga ljudeffekter och text. Jag kom på att jag skulle 

presentera iMovie appen i surfplattorna nästkommande dag och därefter observera om 

eleverna lärde sig de olika funktionerna och i så fall på vilket sätt 

Då min undersökning utgick från lärande situationer som inte var pedagogiskt planerade 

presenterade jag surfplattornas applikation iMovie för några elever lite i förbifarten när de satt 

och pratade i soffan. Tre elever blev eld och lågor och av en händelse var det en elev från 

vardera årskurs. De tog den ena surfplattan och eleven i mitten hade den i sitt knä. De 

diskuterade ivrigt och började trycka på olika funktioner: 

Elev årskurs 3: – Jag är typ uppväxt med iMovie fast jag kommer inte riktigt ihåg! 

Elev årskurs 2: – Inte jag heller men jag lär mig snabbt. 

Elev årskurs 1: – Äh, jag fattar ingenting! 

Elev årskurs 3: – Det är mycket roligare att göra tillsammans. 

Elev årskurs 1: – Mmm… 

Elev årskurs 3: – Det är som med maten. Man har olika sätt. Först äter man inga grönsaker 

sen äter man dom för att man fattar att det är bra. 

Elev årskurs 2: – Nu gör vi filmen!  
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Därefter sprang eleverna i väg och jag observerade dem i bakgrunden. De försvann ibland 

bortom mitt synfält och då följde jag efter på håll med hänsyn till att inte störa den skapande 

processen.  Jag noterade ändå att alla var delaktiga och att de för det mesta var överens. Jag 

försökte lyssna aktivt. De hade roligt och var mycket engagerade. 

Resultatet blev en trailer i iMovie som var drygt en minut lång. Det blev en skräckfilm där de 

redigerat stillbilder och rörlig film med text och musik. Men hur lärde dem sig? 

De visar filmen för mig och andra elever. 

Jag:– Hur blev filmen till?  

Elev årskurs 3: – Jag kunde mycket förut som jag sen kom ihåg. 

Elev årskurs 2: – Jag har lärt mig nu. Jag bara kan men vet inte hur. 

Elev årskurs 1: – Jag har lärt mig av dom typ (pekar på de andra två). 

Jag: – Det blev en läskig film. Ska vi ha åldersgräns på den? 

Elev årskurs 2: – Jaa… femårsgräns tycker jag! 

Eleverna i årskurs 1 och 3 stämmer in i svaret. 

Utifrån Vygotskijs teori var detta en lärande situation. Eleverna lärde sig av varandra och fick 

ny kunskap. Utifrån Vygotskijs tankevärld är människan hela tiden i en utveckling och 

förändringsfas. Roger Säljö skriver om detta i Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt 

perspektiv (2000, s.119-121). Vi lär oss tillsammans med andra genom att överföra andras 

kunskaper och göra dem till våra egna. Enligt Vygotskijs teori om en utvecklingszon är det 

skillnad på vad en människa kan lära sig på egen hand och tillsammans med andra. 

Vygotskij definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan prestera 

ensam och utan stöd å ena sidan och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater” (ibid s. 120). 

När eleverna lärde sig att göra film kan jag utifrån Vygotskijs teori synliggöra en tydlig 

koppling till att eleverna lärde sig av varandra, mycket beroende på att en elev hade 

förkunskaper. 

Eleverna hade inte kunnat göra filmen utan surfplattan som hjälpmedel. De förmedlade 

kunskaper och information genom mediering. Jag återgår till Strandberg som menar att 
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(Vygotskij i praktiken, 2006 s. 11) verktyg är utvecklande som yttre aktivitet för att kunna 

vara lärande för den inre aktiviteten, det vill säga tankearbetet. 

Ytterligare en intressant aspekt är att de filmskapande eleverna i vanliga fall inte väljer 

varandras sällskap. Det gemensamma spontana intresset utgjorde även ett nytt socialt lärande 

sammanhang.  

I efterhand fann jag stöd i Läroplanen att min iscensatta observation gav möjligheter till 

elevernas kunskapsinhämtning: 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 

med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med 

utforskande och praktiska arbetssätt (Lgr 11 s. 24). 

 

 

Intervjusammanställning 

Då tid var avsatt för mig att göra intervjuer visade sig att de allra flesta elever var positivt 

inställda till att medverka. Jag hade inte valt ut specifika elever utan den första som 

intervjuats fick fritt fråga en annan elev. På så sätt fick jag ett urval som inte byggde på min 

relation med eleven och ställde högre krav på mig som frågeställare. I slutet var jag tvungen 

att styra val av elev då jag ville ha en jämn fördelning av kön och ålder. 

Min första fråga var: 

– Kan du berätta om något som du lärt dig här på fritids? 

Jag ställde denna fråga för att jag ville ge eleven en möjlighet att fundera över all 

kunskapsinhämtning på fritidshemmet i ett stort perspektiv.  Därefter smalnade mina frågor av 

med inriktning på elevens syn på kunskap i situationer som inte var vuxenstyrda. Jag utgick 

från boken Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson 2011, s.75-76) där författarna 

beskriver en intervju som min som standardiserad med samma frågor men som ostrukturerad 

för stort utrymme för olika svar. Jag ställde totalt sex olika huvudfrågor. 

Elevers tankar kring lärande på fritidshemmet var utifrån den första frågan mycket av det som 

eleverna lär sig av personalen. Det var perspektiv hämtat från olika pedagogiskt planerade 

situationer där eleverna deltagit i olika temaarbeten men även svar som angav att de lärt sig 
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om regler och förhållningssätt gentemot varandra. Ett svar utifrån den första frågan såg ut så 

här från en elev i årskurs 3: 

– Jag har lärt mig mycket mer om datorer…och bli en bättre kompis. Jag pysslar mer och är 

mer social. Hemma håller jag på mycket med mobilen. Jag lär mig nya lekar…och så.  

En av mina följdfrågor var: 

– Hur lär du dig nya lekar av andra barn? 

– Först frågar jag om jag får vara med. De har antagligen bara ett svar och det är ja. Först 

tackar jag för att jag får vara med och sen får de lära mej.   

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kopplar jag elevens svar till Säljös text om mediering där 

han menar att språket är ett redskap som ”medierar” verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter (Säljö 2000, s.81). Eleven använder sig av språket som verktyg för att 

kommunicera med andra elever när hen vill vara med och leka. Många andra elever svarade 

på liknande sätt; att de skulle fråga eller titta på innan. En elev svarade att hen skulle vara i 

det bästa laget för att lära sig bäst.  

Ytterligare en vinkel utifrån Vygotskijs utvecklingszon handlar om hur vi lär oss enligt Säljö 

(ibid s.121). Först får vi teoretisk kunskap som vi kan ha svårt att omsätta i praktiken om 

ingen visar oss. När vi lärt oss ny kunskap och behärskar den gör vi den till vår egen. Först då 

har vi möjlighet att använda hela den nya kunskapen.  Så tänker jag att det är för eleverna som 

inte kan en lek. De väljer att få den förklarad för sig eller väljer att först titta på för att lära sig. 

Därefter är de med i leken och lär sig samtidigt. När eleven behärskar leken blir det elevens 

egen lek.  

Andra frågor handlade om hur eleverna lär sig av varandra på olika sätt. De svarade att de 

lärde sig olika saker när de pratade med varandra. De kunde till exempel få reda på vad andra 

gjorde på fritiden, saker som de sedan ville lära sig mer om. Även praktiska saker som olika 

pysselmoment och sport- och lek fintar. En elev hade av en kompis lärt sig ett hemligt språk 

och att rita Kapten Kalsong. En annan elev berättade ingående att hen hade lärt sig massor av 

låtar hemma som hen sedan lärde ut på fritids. När jag frågade hur svarade hen att det är för 

att dom som vill lära sig är så bra på att lyssna. 

I början av min text skrev jag om att jag intervjuat elever regelbundet under många år och att 

det var vanligt att de svarade att de inte ville lära sig någonting på fritids. Jag repeterar: 
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– Vad vill du lära dig mer om när du är på fritids? 

Nästan uteslutande alla barn svarar: 

– Ingenting. 

En stor anledning till min studie är just detta genomgående svar. Nu ville jag koppla detta till 

min sista intervjufråga som var: 

– Kan man gå på fritids utan att lära sig någonting? 

Så här svarade alla tolv eleverna: 

– Förhoppningsvis lär sig alla något. Men kanske inte om man inte lyssnar. Alla lär sig i 

alla fall minst en sak. 

– Nej! Man lär sig i alla fall att skära choklad. 

– Nej! Det tror jag inte. Man borde lärt sig något om material att pyssla med. Naturen 

och så. 

– Jag har i alla fall lärt mig att rita tulpaner. 

– Nej! Det tycker jag inte. Man lär sig ganska så mycket tror jag. Nya lekar, rita, 

regler… 

– Man kan lära sig till exempel att asså…lära sig göra teater. 

– Inte lära sig något? Nej! Bara man försöker kan man lära sig allt. 

– Nej! Det är inte möjligt. Man lär sig grejer på fritids. Pyssla, leka, få kompisar och så. 

– Nä! Man lär sig alltid något. Det bara är så. Fritids regler är viktiga. 

– Ingen aning! 

– Det tycker inte jag. Vi får ju lära oss dreja och mycket annat. 

– Nej! Jag sa att jag ville lära mig en grej och då var det en som visade. I går. 

 

Det som är slående utifrån elevernas svar är att det har olika perspektiv på vad kunskap är. 

Elever med bättre ordförråd hade lättare att uttrycka sig men det fanns inget samband med 

ålder.  

Aktiviteter är ett ledord ur ett sociokulturellt perspektiv (Strandberg 2006 s.113). Det kan 

handla om att samtala, fundera på egen hand, titta, använda hörseln och på andra sätt vara 

kreativ. De intervjuade eleverna nämnde aktiviteter som att pyssla, rita, leka och dreja som 

saker de lärt sig. Strandberg skriver att när eleven använder de redskap som finns i rummet 

uppstår ett lärande utifrån elevens aktivitet med hjälp av dessa. ”Vygotskij kallar den 
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interaktionen för kulturellt medierad aktivitet”(ibid s. 30). Mediering innebär som Strandberg 

förklarat tidigare att det finns någonting mellan människan och rummet som leder till 

utveckling. 

Ett par elever svarade att de kan lära sig leka på fritids. Strandberg hänvisar till Vygotskijs 

syn på leken som kunskapskälla (ibid s. 160).  I leken fantiserar barnen ihop en egen 

låtsasvärld där de gemensamt bestämmer regler kring den. På så sätt lär sig barnen ” att 

tänkande överordnas aktivitet och (… )att barnet uppmärksammar vissa saker som tidigare 

passerat ganska oförmärkt” (ibid. s.160). Barnen lär sig även att ta sig framåt på eget bevåg 

och att yttre saker kan ge dem en betydelse. Kunskapen uppnås genom aktivitet där leken 

innefattar sätt att framställa tänkande. 

 

Dokumentation 

Fritidshemmet har en gammal tradition av portfoliomappar och en ny rutin då eleverna fritt 

har tillgång till surfplattorna eller den stationära datorn. Portfoliomapparna innehåller alster 

från det som eleverna kreerat under ett tema eller på egen hand. De innehåller även texter om 

särskilda tillfällen som sommarminnen, högtider och dagboksanteckningar från resor. 

På den stationära datorn har alla elever en egen mapp där de ska föra loggbok över sina 

digitala aktiviteter. De skriver vad de sökt efter eller vad de gjort vid datorn och kan spara 

bilder och texter som intresserar dem.  

Det finns ingenting uttalat i Vygotskijs teori om portfolios, men om brevskrivande 

(Strandberg 2006 s.124). Strandberg formulerar en tanke om att elevens portfolioarbete kan 

liknas vid brevskrivning där eleven pratar med sig själv. Vidare förklarar han att portfolios 

verkar huvudsakligen för kommunikation (ibid s.132). Både den inre dialogen och samtal med 

andra som ger ett språkbruk som omfattar utveckling. Han menar även att portfolios kan vara 

utmärka att ha som reflekterande underlag vid elevernas utvecklingssamtal (ibid s.125) 

När eleverna hade gjort skräckfilmen överfördes den till respektive elevs mapp på datorn och 

filmen visades många gånger för andra elever. Det resulterade i att andra elever ville göra 

egna filmer. De elever som hade förkunskaper fick därefter leda varsin filmgrupp och det 

ledde till att flera olika filmer skapades och många elever fick nya kunskaper i interaktionen 

med andra. 
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Väggarna på fritidshemmet var fyllda av bilder och texter från terminens temaarbeten. Dessa 

var organiserade på ett tydligt sätt och anpassat i höjd för eleverna att betrakta men även med 

pedagogiska planeringsmallar så att vårdnadshavarna kunde läsa sig till hur, vad och varför ett 

tema hade utförts.  Det fanns många olika rum där det fanns en pedagogisk tanke bakom 

material och möblering. Flera bilder var uppsatta med kopplingar till FN:s barnkonvention 

och olika styrdokument. Jag upplever att fritidshemmets miljö gav ett intryck att vara en 

lärande miljö i allra högsta grad på många olika sätt. 

 

Aktuell kunskap  

Det som slog mig då alla intervjuer var gjorda är att en majoritet av alla elever lever i nuet. Vi 

hade lekt chokladleken ett par dagar innan. Den kan kort beskrivas som en slags stafettlek 

som går ut på att samla chokladbitar som eleverna får skära ut en i taget från en stor 

chokladkaka. Leken är i särklass mycket orättvis och opedagogisk men blev omåttligt 

populär. I mina intervjuer handlade många svar om just den leken. Att de lärt sig att skära 

chokladbitar. 

En elev som jag observerat under filmskapandet uttryckte att hen lärde sig göra film genom 

att titta på hur de andra gjorde. Denna elev blev även intervjuad men hade ingen tanke på den 

kunskapen en vecka senare.  

 

Diskussion och slutsats 

Min studie visar att en majoritet av fritidshemseleverna inte kopplar lärande till den kunskap 

de lär sig på fritidshemmet över tid. Eleverna uttrycker ändå att de lär sig bland annat i lekar 

och i samtal med varandra. Mina observationer utöver filmskapandet visar att de lär sig 

tillsammans med andra men inte tänker på att det är kunskap. De lär av varandra och sig 

själva konstant när de leker, löser konflikter och är i ett socialt och tryggt sammanhang.  

Jag skrev om de intervjuer jag gjort på min ordinarie arbetsplats där de flesta eleverna inte 

ville lära sig något mer på fritidshemmet. I min undersökning kopplade jag den frågan till den 

sista frågan i min studie. Här märktes en skillnad som är intressant att jämföra då endast ett 

barn av tolv inte visste om man kan gå på fritids utan att lära sig något. Resterande elva elever 
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hade olika definitioner på vad kunskap är för dem. Det är en intressant skillnad där elevernas 

perspektiv på kunskap har ökat men vad beror det på?  

Jag tog upp en artikel där författarna beskriver den osynliga kunskapen i lärande, engagerade 

situationer som någonting att sträva efter (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Jag anser att 

det är att gå åt fel håll. Fritidshemmen bör i stället belysa kunskapen med olika metoder för att 

få eleven engagerad i sin egen utveckling. Den osynliga kunskapen förekommer hela tiden på 

fritidshemmet och många elever saknar enligt min studie insikt om att de lär sig saker utanför 

pedagogiskt styrda situationer. 

Läroplanen (Lgr 11, 2011) och andra styrdokument ställer höga krav på lärande mål för oss 

att sträva efter. Om inte eleverna har insikt om att kunskap kan vara så mycket annat än det 

som de lär sig på skolbänken undrar jag för vems skull kraven ska levas upp till?  

Vi som arbetar måste bli bättre på att synliggöra för eleven vad de lär sig informellt. Det kan 

vi göra genom utställningar, dokumentationer, portfolios, regelbundna intervjuer och ett 

språkbruk som berör lärande i reflekterande samtal med elever. Om vi dessutom genomför 

elevledda föräldrasamtal med mål kring olika fritidspedagogiska kunskapskällor kan vi 

förankra kunskapen på ett bättre sätt och stärka eleven. 

Jag återgår till artikeln från Pedagogisk forskning i Sverige (Johansson 2003, s. 42-57). Där 

skriver Johansson ett kapitel om Att närma sig barns perspektiv.  Med barnperspektiv menar 

hon ”det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” 

(ibid s. 42). Jag anser att elevens perspektiv på lärande är viktigt att belysa för att höja 

fritidshemmets status som en lärande miljö. Då måste vi verka tillsammans med eleven utifrån 

elevens erfarenhet och vilja till kunskapsinhämtning. 

Jag anser även att fritidshemmet ska hänga med i sin tid och vara en viktig del av samhället. 

Här finns inspiration att hämta från Reggio Emilia som inte på något sätt är öronmärkt för den 

svenska förskolan. Vi kan ta till oss Reggios öppna kultur och dialog med vår samtid och 

omvärld där nutidens huvudfrågor aktualiseras (Dahlberg, Moss & Pence 2014, s.220). Då 

kan vi verka i en modern tid där elevernas kunskapsinhämtning kan vara aktuell utifrån deras 

perspektiv. Det kanske är så att fritidshemmet måste moderniseras. Med det menar jag att vi 

som arbetar på fritidshemmen måste ha insikt om den tid som eleverna lever i och närma oss 

deras kultur för att kunna få syn på deras perspektiv och lust till kunskapsinhämtning. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv anser jag att fritidshemmets barngrupper bör vara 

åldersintegrerade för att eleverna ska kunna lära sig av varandra praktiskt och språkligt utifrån 

olika kunskapsnivåer. Med ett varierat materialutbud kan eleverna också utvecklas i de 

aktiviteter de väljer. Mediering innebär att det finns någonting mellan människan och rummet 

som leder till utveckling (Strandberg 2006, s. 30). Materialet i rummet är ett viktigt stöd för 

elevernas val av aktivitet och kunskapsinhämtning. 

Mina sista ord blir att höja ett varnande finger för fritidshemmens utveckling som alltmer går 

att likna vid skolans lärande uppdrag. Fritidshemmets informella lärande är någonting att 

värna om. Det ska vi göra samtidigt som vi ska komma ihåg allt bus, tokerier och roliga 

upptåg som är så viktigt för glädje och gemenskap. Fritidshemmet ska komplettera skolan 

men aldrig bli en förlängning av skolan. Det kan bli en svår balansgång i framtiden om vi inte 

ser upp och värnar om fritidshemmets unika verksamhet för informellt lärande. 

 

Vidare forskning 

När jag sökt forskningsartiklar som handlar om fritidshem har det varit märkbart att de flesta 

tidigare undersökningar framförallt utförts på förskolor och skolor runt om i landet. Jag anser 

ändå att dessa studier utgjort en god grund för mina studier. Däremot vill jag uppmana 

framtida forskare att utgå från fritidshem då det saknas en bred kunskap inom detta område.  

Sedan 2011 har fritidshemmet funnits med i läroplanen (Lgr 11) men även med ett eget 

kapitel från 2016. Mer forskning och vetenskapliga undersökningar bör ta fasta på det 

informella lärandet på fritidshemmet. 

Det är en unik miljö som bör värnas om för kvalitativt lärande ur många olika aspekter. 

Eleverna lär av varandra, de får sociala färdigheter, tränas i värdegrundsarbete och lär sig ett 

demokratiskt förhållningssätt gemensamt med andra. 

Det bör kunna belysas ur en mängd olika perspektiv och vara av intresse för politiker, 

vårdnadshavare, framtida lärarstudenter, skolledningar och alla andra som arbetar socialt med 

människor. 
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