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Abstrakt
Detta examensarbete handlar om fritidspedagogers uppfattningar om lärande
på fritidshem. Vårt arbete har en fenomenografisk ansats och vi har genom
kvalitativa intervjuer med åtta fritidspedagoger sökt svar på vår frågeställning.
Utifrån intervjuerna med fritidspedagogerna sökte vi likheter och variationer i
deras  uppfattningar.  Resultatet  i  vårt  arbete  synliggör  olika  tänkbara
uppfattningar om lärande på fritidshem. Dessa har vi delat in i kategorier som
vi sedan tolkat. De tre första kategorierna behandlar vad, hur och när eleverna lär
sig på fritidshemmet och visar att fritidspedagogerna anser att gruppen är viktig
för lärandet på fritidshemmet.  Den fjärde kategorin beskriver  bra  och  dåligt
lärande på fritidshemmet. Pedagogerna i vår undersökning betonar där vikten
av att vara bra ledare och att närvara i gruppen. Femte kategorin handlar om
skillnader  på  lärande  i  fritidshem  och   skola  och  tar  upp  att  samtliga
fritidspedagoger  särskiljer  på  detta.  Den  sista  kategorin  berör
fritidspedagogernas  intentioner med  sitt  arbete.  Där  poängteras  framför  allt
elevernas personliga utveckling och praktiska färdigheter. Under varje kategori
finns citat som exemplifierar fritidspedagogernas uppfattningar om lärande på
fritidshem. Utifrån vår tolkning, anser fritidspedagogerna att  en stor del av
lärandet  på  fritidshemmet  handlar  om  sociala  färdigheter  och  praktiska
kunskaper.

Nyckelord: Fritidshem, Fritidspedagoger, Lärande, Lärandeteorier
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Inledning 
Vi är två fritidspedagoger som har arbetat på fritidshem i ca. 13 år. Vi har alltid
intresserat oss för vad eleverna lär sig på fritidshemmet och har på olika sätt
försökt synliggöra det för oss själva, eleverna, våra lärarkollegier, skolledning
och föräldrar. I skollagen 2010:800 kap. 14 2§ finner vi att fritidshemmet har ett
tydligt  uppdrag  när  det  gäller  elevers  vistelse  på  fritidshemmet  där  även
utveckling och lärande ingår:

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem  en  meningsfull  fritid  och  rekreation.  Utbildningen  ska  utgå  från  en
helhetssyn på eleven och elevens behov.  Fritidshemmet ska främja  allsidiga
kontakter och social gemenskap. (Skollagen, kap.14, 2§).

Det som står i skollagen har vi under våra yrkesverksamma år arbetat med på
en mängd olika sätt  och alltid försökt att  utgå från elevernas intressen och
erfarenheter.  Efter många års arbete vet  vi att  lärandet på fritidshemmet är
svårt att få syn på och att förklara. Det görs inga formella mätningar på vad
barnen lärt  sig  i  form  av  prov  eller  tester.  Det  lärande  som  vi  ser  är  ofta
situationsbundet och sker i samspel med andra. 

Tiden som eleverna tillbringar på fritidshemmet ska präglas av omsorg om
eleven  och  främja  lärande  där  eleven  stimuleras  att  inhämta  och  utveckla
kunskaper  och  värden.  Detta  finns  att  läsa  i  Läroplanen
(Utbildningsdepartementet,  2011)  som  förutom  grundskolan  även  omfattar
förskoleklass och fritidshem. Det finns också ett annat styrdokument utgett av
Skolverkets nämligen Allmänna råd för fritidshem (2007) där vi tydligt  kan
finna det som är de tre viktigaste punkterna för fritidshemmets uppdrag.

Det är viktigt att personalen

● utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både
tids och innehållsmässigt,

● erbjuder barnen en meningsfull,  stimulerande och utvecklande fritid
som är varierad och  utgår från barnens  behov och intressen och  

● förenar  omsorg  och  pedagogik  som  stödjer  barnets  fysiska,
intellektuella, sociala och emotionella utveckling. (Skolverket, 2007, s.
22)

Sammanfattar  vi  detta  kan  vi  se  att  vårt  uppdrag  som  pedagoger  på
fritidshemmet är att erbjuda meningsfull fritid med omsorg och rekreation där
stöd och stimulans för elevernas utveckling och lärande är viktiga uppgifter för
oss. När det gäller lärande är det inte så lätt att vara tydlig. Läroplanen Lgr11
(Utbildningsdepartementet, 2011) tar upp att kunskaps- och lärande begreppet
är stort och diskussioner kring dessa begrepp är viktiga. 

Kunskap  är  inget  entydigt  begrepp.  Kunskap  kommer  till  uttryck  i  olika
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter
och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras
och blir till en helhet. (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11 s. 10)
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Utifrån styrdokumenten kan man tolka det som viktigt att eleverna möts av
fritidspedagoger som har fokus på att skapa möjligheter för elevernas olika sätt
att lära. Under en diskussion med andra fritidspedagoger upptäckte vi att vår
yrkesgrupp uppfattade styrdokumenten väldigt olika och fokuserade på olika
lärandesituationer.  Det gjorde att vi började fundera på lärandet i fritidshem
och vad fritidspedagogerna anser vara viktig kunskap för fritidshemseleverna.
Utifrån detta beslutade vi oss för att  i det här examensarbetet undersöka hur
fritidspedagoger uppfattar lärande på fritidshem.
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Bakgrund
Inledningsvis definieras viktiga begrepp som förekommer i arbetet. Sedan ges
en beskrivning av olika teorier om lärande som vi anser att  fritidshemmets
verksamhet bygger på. Därefter redovisas fritidshemmet som lärandearena för
att få en inblick i verksamheten som pedagogerna relaterar sina uppfattningar
till.  Slutligen  presenteras  en  genomgång  av  forskning  närliggande  vårt
problemområde  som behandlar  lärande  på  fritidshemmet.  Vi  tar  även upp
integrationen  mellan  fritidshem  och  skola  eftersom  vi  tror  att  den  kan  ha
påverkat lärandet på fritidshemmet.

Definitioner

Lärande
Undervisning är ingen garanti för att ett lärande ska ske. Enligt Säljö (2000) är
det inte alltid så att skolans traditionella undervisning leder till inlärning. Vår
uppfattning är att elever lär på många olika arenor och på många olika sätt.
För oss  innefattar begreppet lärande på fritidshemmet en aktiv process  där
hela människan deltar och lärandet sker i samspel med andra. Vi lär oss något
under hela vårt liv. Lärandet kan både vara något positivt och negativt men
den som lär sig har alltid ett syfte med lärandet även om man inte alltid är
medveten om det (Illris, 2006). 

Fritidspedagog 
I  examensarbetet  benämner  vi  de  som  arbetar  på  fritidshemmet  som
fritidspedagoger. Detta gör vi för att alla som varit med i intervjustudien är
utbildade innan 2001 och då var fritidspedagog yrkesbeteckningen. Det kan
även finnas andra personalkategorier anställda på fritidshem eller som gör en
del av sin tjänst på fritidshemmet som t.ex. lärare i fritidshem, förskollärare
och elevassistenter men dessa har vi ej tagit med i arbetet.

Elev
I  detta arbete kommer vi att  använda definitionen elev om de barn som är
inskrivna  i  fritidshemmet.  Vi  vet  av  erfarenhet  att  många  fritidspedagoger
anser att de barn som finns i fritidshemmens verksamhet ska kallas för barn
och inte elever eftersom elev för tankarna till skolan. I skolverkets Allmänna
råd kvalitet i fritidshem används definitionen barn men både Läroplanen och
Skollagen använder definitionen elev. Vi har beslutat att använda definitionen
elev på grund av att läroplanen är ett nyare dokument.
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Lärande
Lärande är ett komplext begrepp och därför mycket svår att definiera. Illeris
(2006)  menar  att  lärande  handlar  om  processer  hos  varelser,  till  exempel
människan, som leder till en varaktig förändring och inte har med glömska,
biologisk mognad eller åldrande att göra. Enligt honom omfattar lärandet två
processer, den ena kallar han samspelsprocess och den andra en inre mental
bearbetningsprocess. I samspelet med omgivningen får vi en ny impuls som vi
bearbetar mentalt tillsammans med resultatet av tidigare lärande och på så sätt
lär vi oss något nytt. Illeris (2006) menar också att det ligger i vår natur att vilja
förstå och skapa mening med det vi lär oss. I takt med att vårt samhälle blir
mer och mer komplicerat  är  det  också viktigare  för  oss  att  få  möjlighet  att
reflektera över vårt lärande. En annan aspekt av lärande som Illeris (2006) tar
upp är lärandet om oss själva, att lära känna sig själv, kunna förstå varför och
hur vi reagerar och lära känna våra svaga och starka sidor. 

Allt  lärande sker i  ett  visst socialt  och kulturellt  sammanhang menar Illeris
(2006) och ju mer aktiv vi är i samspelet med vår omgivning desto mer lär vi
oss. I lärandet avspeglas också den miljö lärandet sker i och det sociala system
som råder. Detta kan innebära att  lärandet inte bara är av godo. Om en grupp
människor hamnar i en social miljö där destruktivitet råder är det ett sådant
beteende som lärs in (Illeris, 2006). 

Jensen (2011) skriver att lärande kan vara av olika slag och ske i många olika
sammanhang.  Han menar att  lärande kan delas in i  formellt  och informellt
lärande. Det formella lärandet är reglerat och kan svara på frågorna Hur, Var
och När lärande ska ske samt av Vem som lärandesituationerna ska utföras av.
I  det  formella  lärandet  är  det  bestämt  Vad  som  ska  läras.  En  informell
lärandesituation är inte reglerad på samma sätt. Svensk skola är reglerad och
därmed kan man säga att lärandet i skolan är formellt men det sker också en
mängd informellt lärande. Barn lär sig i alla möjliga sammanhang, de lär sig av
såväl varandra som av de vuxna i skolmiljön. Det informella lärandet är mer
spontant. Ibland uppkommer lärandesituationer utan att någon tänkt att det
ska ske, men ibland har barnet en vilja att lära något just då. På så sätt kan det
spontana informella lärande förvandlas till mer formellt lärande. 

Sociokulturellt perspektiv
Enligt  Säljö  (2000)  är  utgångspunkten  i  den  sociokulturella  teorin  Lev  S.
Vygotskijs  idéer  om  mänsklig  utveckling.  En  av  utgångspunkterna  i
sociokulturellt  perspektiv  är  att  man  intresserar  sig  för  hur  människor
individuellt  eller  i  grupp kan använda och  utnyttja  de  resurser  som finns.
Kunskap och färdigheter som byggs upp i ett samhälle delges andra genom
interaktion. 

Kommunikation är en av grundstenarna i  ett  sociokulturellt  perspektiv och
genom språket har vi som människor en helt unik möjlighet att dela med oss
av  våra  erfarenheter  och  vår  kunskap.  Det  innebär  att  vi  inte  personligen
behöver uppleva något för att lära av en situation, vi lär inte heller utifrån våra
instinkter.  Genom  att  kommunicera  med  varandra  utbyter  människor
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erfarenheter, information, kunskap och färdigheter i ett ständigt samspel med
andra.  På  så  sätt  utvecklas  vårt  tänkande  och  våra  kunskaper  om  världen
menar Säljö (2000).

Säljö (2000) beskriver att socialisation sker på två nivåer i en människas liv, den
primära  socialisationen sker  i  den lilla  gemenskap som familjen utgör.  Där
förmedlas de mest grundläggande och viktigaste kunskaper och färdigheter ett
barn behöver för att fungera i samhället. Den sekundära socialisationen sker i
skolan,  förskolan  eller  andra  institutioner.  Där  är  villkoren  för  lärande
annorlunda.  Barnet  har  inte  samma  känslomässiga  bindning  till  de  vuxna.
Pedagoger  och  lärare  har  inte  samma  kunskap  om  varje  enskilt  barn  som
barnet  föräldrar. Den undervisning som sker är också annorlunda. I hemmet
har barnet lärt sig genom att observera och härma vuxna.  Barnet får också
instruktioner  och  förklaringar  samtidigt  som  de  utför  olika  aktiviteter  och
tränar olika färdigheter som de just då har intresse och vill lära sig. Säljö (2000)
skriver att i skolan är det  schemat som avgör vad och när vi skall lära oss. Där
handlar det inte om vad jag som barn just då vill och har behov av att kunna.
Man skulle kunna likna det med att lärande på fritidshemmet påminner mer
om  den  primära  socialisationen,  även  om  det  sker  på  en  institution.  En
grundläggande fråga utifrån detta perspektiv är inte  hur människan lär utan
vad hon lär utifrån de situationer hon hamnar och deltar i (Säljö, 2000). 

Progressiv pedagogik
John Deweys (2004) filosofi kring lärande och pedagogik har kallats progressiv
pedagogik  bland  annat  i  sitt  hemland  USA.  Dewey  menar  att  individen
utvecklas genom samspel med sin omvärld, genom detta samspel lär vi oss
sociala  regler,  förstå  sammanhang,  benämningar  m.m.  Genom  att
experimentera och pröva lär vi oss. Dewey pedagogiska tanke är att intresse
och  aktivitet  stimulerar  elevernas  utveckling.  Hans  åsikt  är  att  genom
praktiska göromål får människan förståelse för teoretiska kunskaper, teori och
praktik  hänger ihop och båda är  lika  viktiga.  Skolan kan inte  bara  utbilda
eleverna teoretiskt. Utan det är genom att ge praktiska problem omkring det
som finns i vårt samhälle och i elevernas föreställningsvärld som eleverna lär. I
skolans läroplan talas det om värdegrund, mycket av detta är påverkat av John
Dewey som menar att det är genom uppfostran och utbildning vi överför våra
värderingar, vårt språk och vår kunskap till nästa generation (Dewey, 2004).

Behaviorismen
Enligt  behaviorismen är kunskap något  som en lärare  kan lära sina elever,
läraren styr vad eleverna ska lära sig. En av behaviorismens anhängare B.F.
Skinner (1968) har utarbetat en teori kring inlärning som han kallar operant
betingning. Skinner (1968) menar att beteenden hos individen kan förstärkas
eller försvagas beroende på vilken konsekvens beteendet får.  Skinner (1968)
anser att man genom positiv eller negativ förstärkning kan förmå  eleverna att
lära sig. Positiv förstärkning innebär att man genom beröm och uppskattning
ökar  sannolikheten  för  att  få  ett  positivt  beteende.  Negativ  förstärkning
innebär att man genom att ”ta bort” något ökar sannolikheten för ett positivt
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beteende. När man ska lära ut  något nytt skall  man förstärka rätt  beteende
varje  gång  men  efter  ett  tag  bara  i  bland,  detta  kallar  Skinner  (1968)  för
intermittent förstärkning. När väl individen lärt sig något ska den inte alltid få
positiv  förstärkning  utan  bara  ibland  och  slumpmässigt,  detta  för  att  inte
kunna ”räkna ut” när det lönar sig att bete sig rätt. Skinner (1968) tror dock
inte  på  bestraffning,  han  menar  att  bestraffning  bara  leder  till
beteendeförändring  på  kort  sikt  och  att  individen  bara  lär  sig  att  undvika
bestraffningen inte att  ändra sitt  beteende.  Genom positiv  förstärkning kan
man få eleverna att lära sig och att vilja lära sig . Den positiva förstärkningen är
oftast  läraren  som  berömmer  eleverna  när  de  gör  rätt.  Det  kan  även  vara
självrättande uppgifter och apparater eller maskiner som ger eleverna positiv
förstärkning när de gör rätt. Skinner (1968) menar att färdiga självinstruerande
program skulle kunna effektivisera undervisningen. 

Kognitivismen
Arfwedson (1992) menar att Jean Piaget anses vara fadern till kognitivismen.
Andra  förespråkare  som  till  viss  del  kan  anslutas  till  kognitivismen  är
Vygotskij och Bruner. Trots olikheter är de alla överens om att människan är en
tänkande varelse som vill lära sig om, och förstå sin omvärld. 

Piaget  anser  att  det  är  biologin som styr  vår  kognitiva utveckling och vårt
lärande medan  Vygotskij pekar på kulturens påverkan. Bruner och Vygotskij
påpekar också att språket har en stor betydelse för intellektets växande. Enligt
Piaget  så  sker  lärandet  i  olika  stadier  hos  barnet  och  det  sker  genom
assimilation  och  ackommodation.  Assimilation  betyder  att  vi  anpassar  nya
erfarenheter i vårt gamla tankemönster. Ackommodation betyder att vi måste
ändra vårt gamla sätt att tänka i förhållande till våra nya erfarenheter. Enligt
Piaget kan barn inte lära sig hur som helst och när som helst utan det sker i de
tre  stadier  som  varje  barn  passerar  i  småbarnsåren.  Han  menar  att  det  är
meningslöst att lära ett barn något som det inte är moget för. Arfwedson (1992)
tar upp att Vygotskij och Bruner har en annan åsikt, de menar att det man kan
tillsammans med andra i dag kan man själv i morgon. Medan Piaget menar att
lärandet sker i olika steg utifrån biologisk ålder menar Vygotskij och Bruner att
lärandet sker olika hos barnen beroende på hur den kulturella miljön ser ut.
Bruners  åsikter  om  hur  barn  lär  hamnar  någonstans  mellan  Piaget  och
Vygotskijs åsikter. Bruner menar att barn lär sig genom konkreta operationer
för att få förståelse men detta sker i samspel med andra och utifrån den miljö
barnen befinner sig i.  Bruner menar att  barnets ålder har viss betydelse för
inlärningen men inte uppdelat i stadier som Piaget anser. 

Utifrån  kognitivismen  anses  barn  lära  sig  genom  att  aktivt  skaffa  sig  den
kunskap de behöver för att organisera sitt vetande om, och förståelse av, sin
omvärld. Det handlar också om att kunna omsätta sina kunskaper till handling
och att kunna generalisera. Att ha förståelse för att min handlingsberedskap
som jag lär mig  använda och som fungerar i en viss situation även kan var
lämplig att använda i andra situationer (Arfwedson 1992).
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Fritidshemmet som lärande arena
För  oss  handlar  lärandet  på  fritidshemmet  mycket  om  socialisation  och
gruppdynamik. Fritidshemmets verksamhet är inte en obligatorisk skolform
utan pågår under den skolfria delen av dagen samt under lov för de elever
som  är  inskrivna  där.  Fritidshemmets  huvudsakliga  uppgift  är  att  förena
omsorg och pedagogik och därigenom sätta hela elevens utveckling i centrum .
På  fritidshemmet  övar  man  sig  i  att  vara  och  lära  sig  att  bli  kamrat  och
fritidsbarn. Klerfelt (1999) menar att den relation som skapas mellan eleverna
på fritidshemmet och den mellan elev och fritidspedagog skiljer sig från den
relation  som finns  mellan  lärare  och  elev  på  skolan  och  barn  och  vuxna  i
hemmet.  Eleverna intar en roll  på fritidshemmet där de är och lär sig vara
kamrat och fritidsbarn. Hemma har barnen en roll som son, dotter eller syskon
i första hand. I skolan har eleverna roll som elev som ska kunna ta till sig det
formella  lärandet.  Eleverna  ska  tillsammans  med  varandra  och  med
fritidspedagogen  som  ledare  skapa  fritidshemskulturen.  Eftersom  det  på
fritidshemmen  oftast  finns  barn  i  olika  åldrar  är  det  vanligt  att  de  äldre
eleverna fostrar de yngre in i fritidshemskulturen. Eleverna lär av varandra. 

Genom det vardagliga samspelet mellan elev- elev och elev-vuxen samt vid
möten där man diskuterar verksamheten och fattar gemensamma beslut växer
bland annat regler för hur man handlar mot andra fram och vad som gäller för
oss  på  vårt  fritidshem  (Klerfelt,  1999).  Utifrån  detta  tycker  vi  att  det
sociokulturella perspektivet präglar en stor del av lärandet på fritidshemmet. 

Klerfelt (1999) menar att verksamheten på fritidshemmet är uppgiftsstyrd. Där
får man arbeta i den takt man vill, orkar jag inte slutföra kan jag avbryta min
aktivitet och fortsätta sen. På fritidshemmet finns det också tid att bara vara,
där är barnen ägare av sin tid. På fritidshemmet vill man ge barnen ansvar,
man uppmanar eleverna att ta egna initiativ och att pröva sina idéer. 

Tidigare forskning

Fritidspedagogers uppfattningar om lärande
Enligt  Anderson,  (2013)  Hansèn,(  1999)  och  Elofson  (2008)  har
fritidspedagogerna en annan uppfattning om lärande än vad skolans personal
har. I Hanséns forskning (1999) anser fritidspedagogerna att elevernas lärande
på fritidshemmet handlar om att bli ansvarstagande och kunna klara sig själva.
En av hennes informanter menar att de olika lärarkategorierna har olika syften
med en specifik lärandesituation. Till exempel om man har en lektion om djur
och natur så är syftet för fritidspedagogen att få eleven att bli intresserad av
djur och natur medan läraren vill att barnen ska få en viss kunskap om djur
och natur.  En  annan fritidspedagog har  som syfte  under  en bildlektion att
stärka elevens självkänsla medan lärarens syfte är att eleven ska åstadkomma
en  bra  bild  utifrån  vissa  kriterier.  Andersson  (2013)  har  funnit  att
fritidspedagoger  lägger  fokus  på  värdegrund,  relationer  och  sociala
färdigheter.

Niklas Elofson (2008) har i sin forskning kring lärande på fritidshem upptäckt
att intervjupersonerna menar att lärandet sker i skolan, på fritidshemmet vill
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barnen  inte  lära  mer.  De  lärande  situationer  på  fritidshemmet  som
fritidspedagogerna  lyfter  fram  är  speciella  situationer  som  knivskola,  och
bakning. Men efterhand börjar de lyfta fram det sociala lärandet och menar då
att eleverna lär hela tiden. En av intervjupersonerna menar att lärandet sker
hela tiden men de kallar det inte för lärande. Elofsons informanter är eniga om
att fritidshemmets viktigaste uppdrag är att eleverna lär sig fungera i ett socialt
sammanhang.  De menar att social kompetens, att kunna lyssna på och ta in
information från andra samt ha en god samtalston är ett  viktigt  lärande på
fritidshemmet. Fritidspedagogerna lyfter också fram förmågor som att vara en
god kamrat och medmänniska, samt att kunna visa hänsyn och anpassa sig till
andra. 

Vad lär man sig på fritidshemmet?
Hansén (1999) tar upp tre huvudområden som fritidspedagogerna beskriver
som sina uppgifter på fritidshemmet, det är omsorg, hjälp och stöd i vardagen, att
stödja barns utveckling, främst inom det sociala området samt stöd för lärandet. När
det  gäller  omsorg,  hjälp  och  stöd  i  vardagen  menade  fritidspedagogerna  i
denna undersökning att det handlar om se till att eleverna får möjlighet till ro
och  avkoppling,  meningsfull  sysselsättning  samt  en  god  känslomässig  relation.
Fritidspedagogerna lyfter också fram vikten av att arbeta med elevernas sociala
utveckling.  Med  det  menar  de  att  stödja  elevernas  förmåga  att  fungera  i
grupper, att vara en bra kompis, kunna lösa konflikter på ett bra sätt samt att
våga uttrycka sina åsikter i gruppen. Det är också viktigt att eleverna lär sig att
visa  hänsyn  och  respekt  för  andra  samt  att  följa  regler.  Som  en  av  de
intervjuade  uttrycker  sig:  Kort  sagt,  att  bli  en  god  människa.
Fritidspedagogerna arbetar med detta genom att vara goda förebilder samt att
planera och genomföra aktiviteter där detta tränas. En av pedagogerna berättar
hur hon medvetet väljer att inte hjälpa eleverna för att de själva ska träna på att
lösa problem Hansén (1999).  

Klerfelt (1999) tar upp att fritidshemmets verksamhet betonas av utvecklingen
av sociala, emotionella och kognitiva förmågor.  De olika förmågorna ses som en
helhet. Vid olika aktiviteter och lekar förutsätter man att eleverna alltid lär sig
något,  även  om  man inte  kontrollerar  eller  utvärderar  sysselsättningen.  På
fritidshemmen har man oftast sett den teoretiska kunskapen som en biprodukt.
I  verksamheten  skapas  ofta  autentiska  aktiviteter  som  ger  eleverna  en
möjlighet att fundera över hur de kan agera i olika konkreta situationer. Det
skapar  också  förutsättningar  för  att  lära  på  olika  sätt  (Klerfelt,  1999).  Hon
beskriver att fritidspedagoger är mer ledare än lärare och använder sig själv
som modell genom att både leda och delta i olika typer av verksamhet. Genom
att  vara  en god förebild  för  eleverna  stöttar  och vägleder  fritidspedagogen
eleverna.  Utifrån  denna  forskningsstudie  har  vi  funnit  att  lärande  på
fritidshem  handlar  mycket  om  att  hjälpa  och  stödja  barn  i  deras  sociala
utveckling,  skapa  möjligheter  för  ro  och  avkoppling,  meningsfull
sysselsättning samt ge god omsorg. 
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Fritidspedagoger med fokus på omsorg och trygghet
En intressant upptäckt som vi gjort är att i en undersökning av Johansson &
Ljungberg (2004) är att det inte alltid finns pedagogiska tankar kring lärande
och  arbetet  på  ett  fritidshem.  Deras  undersökning  visar  att  de  vuxna  på
fritidshemmen där forskningen ägt rum menar att den viktigaste uppgiften de
har  är  att  eleverna  ska  ha  det  bra  och  vara  trygga.  Personalen  har  inget
långsiktigt pedagogiskt arbete i verksamheten. De har heller ingen tanke på att
de borde finnas något pedagogiskt arbete utan betonar som sagt omsorg och
trygghet som viktig. Dock sker en hel del aktiviteter på fritidshemmet men
dessa  verkar  vara  av  mer  spontant  slag.  Detta  tolkar  vi  som  att  många
fritidspedagoger inte alltid fokuserar på lärandeuppdraget på fritidshemmet
utan mer på omsorgsuppdraget.

Skillnad på lärande i fritidshem och skola
Även  om  skolan  och  fritidshemmet  nu  är  integrerade  finner  vi  i  tidigare
forskning (Calander, 1999, Klerfelt, 1999) tydliga skillnader mellan vad och hur
man lär  sig  på  skolan och på fritidshemmet.  Calander  (1999)  har  beskrivit
lärandet  utifrån  två  poler.  Skolpedagogikpolen  där  den  pedagogiska
verksamhetens  innehåll,  lärande  mål  samt  pedagogernas  intentioner  för
lärandet  har  sitt  fokus  på  kognitiva  kunskaper  och  färdigheter.  Den andra
polen kallar han fritidshemspedagogikpolen. Där har verksamhetens innehåll,
lärande mål och pedagogernas intentioner för lärande fokus på social fostran.
Klerfelt (1999) menar att genom praktiska göromål som t.ex. bakning tränas
olika färdigheter, både teoretiska och praktiska. På fritidshemmet sker också
många autentiska  aktiviteter,  med det  menas  att  fritidspedagogerna  skapar
konkreta tillfällen för eleverna att träna på att tänka själv och agera i konkreta
situationer. Man kan till exempel baka och leka café. Eleverna lär sig genom en
sådan aktivitet att läsa och följa instruktioner (recept). De lär sig också praktisk
matematik både när de bakar och när de tar betalt för sina bakverk. Eleverna
som jobbar på caféet lär sig att var trevliga mot kunderna, servera, diska, hålla
ordning,  samarbeta  och  komma  överens.  Kunderna  tränar  på  uppförande,
bordskick och social  samvaro.  Skolans undervisning fokuserar på individen
medan  fritidshemmet  består  av  sociala  system,  där  är  verksamheten
gruppinriktad och man lär  av och med varann. Sammanfattningsvis  menar
Klerfelt (1999) att lärandet på fritidshemmet handlar mer om kunskaper och
färdigheter som behövs för att klara sig i vuxenlivet  medan skolans kunskaper
är mer teoretiska. 

Integrationens påverkan på fritidshemmet
När vi har studerat tidigare forskning har vi funnit att  mycket handlar om
integreringen  mellan  skolan  och  fritidshem  och  hur  fritidspedagogerna
upplever  det.  Yrkesrollen  för  fritidspedagogerna  har  förändrats  i  och  med
integreringen  i  skolan.  Dels  arbetar  man  numera  i  arbetslag  med  skolans
lärare,  dels  delar  man  lokaler  med  skolan.  Detta  har  inneburit  att
fritidspedagogernas  yrkesidentitet  slits  mellan  eftermiddagshemmets
rekreationstanke med tillsyn, omsorg och fritid och mellan den pedagogiska
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tanken med omsorg och målinriktat lärande, en slags undervisning (Calander,
1999). Vi har funnit att integreringen medfört att fritidspedagogernas arbete nu
har  splittrats  mellan  skola  och  fritidshem.  Fritidshemmet  har  numera  inte
fritidspedagogernas  fulla  uppmärksamhet.  Enligt  Calander  (1999)  har
samverkan mellan skolan och fritidshemmet inneburit att lärandet i skolan har
förstärkts och lärandet på fritidshemmet lämnats därhän. Fritidspedagogyrket
har från att varit fritidens pedagog gått till att bli hjälplärare i skolan. Detta har
även  Andersson  (2013)  funnit  i  sin  avhandling,  hon  menar  att  det  finns
fritidspedagoger som låter fritidshemmet komma i  andra hand eftersom de
lägger  större  vikt  på  skolans  verksamhet.  Fritidshemmets  verksamhet  skall
komplettera skolan men i många fall sker detta genom att fritidspedagogerna
kompletterar  skolan  med sin  profession under  skoldagen genom att  arbeta
med värdegrundsfrågor och skapande verksamhet.  Detta har resulterat i  att
tiden på fritidshemmet alltför ofta har lämnats till  barnen att  själva förfoga
över.
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Syfte och metod

Inledningsvis presenteras syftet samt den frågeställning som ligger till grund
för vår studie. Därefter beskrivs och motiveras vårt val av forskningsmetod
och tillvägagångssätt vid insamling av data och analys. Sedan beskrivs  hur vi
förhållit  oss  till  etiska  överväganden  och  slutligen  diskuterar  vi  vår  valda
metod.

Syfte 
Syftet  med studien  är  att  undersöka  fritidspedagogernas  uppfattningar  om
lärande på fritidshemmet. Lärandet på fritidshemmet har behandlats av flera
forskare bl.a. Hansén (1999) och Klerfelt (1999) som har beskrivit att innehållet
och arbetssättet på fritidshem leder till lärande hos elever som vistas där. För
att  få  en  större  förståelse  för  pedagogers  uppfattningar  om  lärande  på
fritidshemmet söker vi svar på frågan:

Vilka uppfattningar har åtta fritidspedagoger om lärandet på fritidshemmet?

Metod
Utifrån vårt syfte att ta del av fritidspedagogers uppfattningar om lärande på
fritidshem  använde vi oss av en kvalitativ metod med en ansats inspirerad av
fenomenografin.  Detta  eftersom  en  kvalitativ  metod  enligt  Backman  (2008)
riktar intresset mot hur individen upplever, tolkar och formar sin verklighet i
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Samt att fenomenografisk
forskning är en kvalitativ forskningsanalytisk metod där man intresserar sig
för variationer i människors sätt att uppleva och uppfatta olika aspekter av vår
omvärld (Dimenäs, 2007).

Kvalitativ forskning
Vår  forskning  är  en  kvalitativ  forskning  eftersom  vi  vill  ta  reda  på  hur
människor, i detta fall fritidspedagoger, uppfattar lärandet på fritidshemmet.
Bryman (2008) menar att det finns två typer av forskningsstrategier, kvalitativa
och kvantitativa.  Den kvantitativa forskningen lägger tonvikten på kvantitet
när det gäller insamling av forskningsdata, denna typ av forskning bygger på
en naturvetenskaplig modell och betraktar verkligheten på ett objektivt sätt.
Den  kvalitativa  forskningen  däremot  lägger  sin  tonvikt  på  hur  individer
uppfattar och tolkar sig själv och sin omvärld. Backman (2008) menar att det
finns  skillnader  mellan  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning.  I  en  kvalitativ
forskning ser man verkligheten som en social konstruktion och forskningen
handlar om människors uppfattningar av den. I en kvantitativ forskning mäter
och  registrerar  man  en  given  verklighet.  I  en  kvalitativ  forskning  är
interaktionen mellan människor det huvudsakliga instrumentet. De vanligaste
metoderna i en kvalitativ forskning är intervjuer och observationer.
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Fenomenografi 
Vår undersökning handlar om hur människor uppfattar sin omvärld och inte
hur  den  faktiskt  är.  Marton  &  Booth  (2000)  tar  upp  två  perspektiv  i
fenomenografisk forskning. Med den första ordningens perspektiv undersöker
man  ett  område  genom  att  t.ex.  observera.  Andra  ordningens  perspektiv
fokuserar på människors olika uppfattningar och upplevelser av något.  Vår
undersökning  har  ett  perspektiv  av  andra  ordningen.  En  tanke  inom
fenomenografin är att det finns kollektiva sätt att uppfatta omgivningen. Det
kan man förklara med att i en intervju med trettio olika personer kan man få
trettio olika svar. Man måste då söka djupare betydelser som man sedan kan
kategorisera  in  i  olika  grupper.  Då  får  man  kanske  tre  eller  fyra  olika
kategorier  som  beskriver  kvalitativa  skillnader  mellan  människors  utsagor.
(Marton & Both,  2000).  Dimenäs (2007)  beskriver att  när man forskar kring
människors tankar och åsikter om sin omvärld är det fenomenografiskt. Vi vill
få reda på hur vissa fenomen uppfattas av våra medmänniskor.  Oftast görs
detta genom intervjuer som sedan analyseras. Det handlar om att se skillnader
i människors påståenden och olika sätta att förstå och tänka om samma sak. Vi
människor ser på vår omvärld på olika sätt och därför kan samma fråga få vitt
skilda  svar  beroende  på  vem  man  frågar.  När  alla  intervjuer  är  gjorda
analyseras resultaten. När analysen är gjord får vi fram olika kategorier som
utgör resultaten i en fenomenografisk forskning. 

Kvalitativa intervjuer
Vi ska studera människors uppfattningar och då är det naturligt för oss att
välja  att  göra  intervjuer.  Inom  fenomenografin  anses  intervjuer  vara  det
redskap som fungerar bäst för att  samla in information om olika individers
uppfattningar (Marton& Booth, 2000). Kvale och Brinkman (2009) menar att vi
genom samtal med andra människor lär känna dem och får kunskap om den
värld de lever i. De skriver också att forskningsintervjun bygger på samtalet.
Kunskapen konstrueras i intervjun när personer samtalar och uttrycker åsikter
om ett tema som båda är intresserade av. Kvale och Brinkman (2009) beskriver
en  typ  av  intervju  som  vi  tänker  använda  oss  av  nämligen  den
halvstrukturerade  intervjun.  Den  typen  av  intervju  är  delvis  inspirerad  av
fenomenografin som är intresserad av att kartlägga hur människor upplever
sin värld. En halvstrukturerad intervju innebär att många av frågorna bildas
under  intervjun  beroende  på  hur  samtalet  utvecklar  sig.  Därför  bör
intervjuaren vara påläst inom det aktuella ämnet som intervjun ska beröra men
även kunna  hantera sociala samspel. Intervjuaren bör kunna föra samtalet och
avgöra vilka relevanta följdfrågor som bör ställas. Kvale och Brinkman (2009)
menar även att man blir en bra intervjuare genom att just intervjua, men även
genom att ha läst in sig på vad det innebär att genomföra intervjuer.

Att  spela  in  intervjuerna  har  många  fördelar.  Man  får  då  med  allt  som
informanten och intervjuaren säger. Man kan sedan lyssna igenom intervjun
för  att  få  med  allt  som  informanten  sagt  samt  upptäcka  om  man  som
intervjuare ställt ledande frågor eller kommenterat något som kan ha påverkat
informanten (Dimenäs, 2007).
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Urval
Bryman  (2008)  beskriver  två  typer  av  urval  som  vi  kan  relatera  vår
undersökning till. Det ena kallar han målstyrt urval och det bygger på att man
gör ett urval på två nivåer och att urvalet styrs av vilket mål man har med
forskningen. Man väljer en speciell grupp av människor som kan relatera till
de forskningsfrågor man har och ur den gruppen väljer man intervjupersoner.
Den andra typen kallar Bryman (2008) bekvämlighetsurval och det innebär att
forskaren använder sig av lättillgängliga respondenter. Vår forskning handlar
om  en  speciell  grupps  uppfattningar,  fritidspedagogernas.  De  flesta
fritidspedagoger finner vi på olika fritidshem varför vi valde att skicka missiv
(bilaga 1) till fyra olika rektorer i vår kommun. När rektorerna sedan godkänt
vårt önskemål om att få intervjua där valde vi ut två fritidspedagoger på varje
ställe. Vi kan inte påstå att våra informanter är slumpmässigt utvalda utan vi
har  använt  ett  bekvämlighetsurval.  Dimenäs  (2007)  menar  att  om  man ska
kalla  ett  urval  för  slumpmässigt  skall  alla  individer  i  totalpopulationen ha
möjlighet att besvara frågorna. Han menar att för att kunna generalisera en
undersökning bör urvalet vara just slumpmässigt. Han skriver också att andra
undersökningar kan vara av intresse, men att vi som forskare bör klargöra för
läsarna att undersökningen gäller en viss grupp av människor. Vi har inte gjort
ett  slumpmässigt  urval  utan  vår  undersökning  handlar  om  åsikter  hos  en
specifik grupp fritidspedagoger i en utvald kommun. Pedagogerna som ingår i
vår undersökning har valts ut av oss dels för att de själva var intresserade och
tackade ja till att vara med, dels för att de hade möjlighet att bli intervjuade
under  de  två  veckor  vi  genomförde  undersökningen.  Kommunen  är  vald
utifrån ett bekvämlighetsurval, vi valde den kommun som geografiskt passade
oss bäst.

Genomförande
Innan intervjuerna ägnade vi oss åt att läsa relevant litteratur inom vårt valda
forskningsområde. Detta bland annat för att få en ökad förståelse för ämnet
samt för att kunna göra en intervjuguide kopplad till forskningsområdet. Som
intervjuare behöver man ha förkunskaper inom det valda ämnet för att kunna
genomföra den och få en djupare mening med intervjun (Kvale och Brinkman ,
2009). 

Vi  tog via e-post kontakt med de rektorer på de fyra fritidshemmen där vi
planerat att  utföra våra intervjuer (bilaga 1).  Vår förfrågan besvarades med
positiva bemötanden från rektorerna och vi kontaktade då fritidspedagogerna.
Några kontakter skedde via telefon och andra via mail. Fritidspedagogerna på
ett  fritidshem hade inte möjlighet  att  medverka,  så vi  kontaktade ett  annat
fritidshem  via  rektorn  och  fick  där  ett  positivt  besked.  Innan  intervjuerna
skickades  intervjupunkter  (bilaga  2)  till  fritidshemmen för  att  pedagogerna
skulle få ta del av ämnesområdet och för att kunna  fundera och förbereda sig. 

Vi  träffade  samtliga  intervjupersoner  på  sina  arbetsplatser  och  intervjuade
dem enskilt  i deras arbetsrum. Innan intervjun talade vi om att de när som
helst hade möjlighet att avbryta intervjun utan att behöva ge någon förklaring.
Vi  frågade  även om  vi  fick  spela  in  intervjuerna  och  meddelade  att  dessa
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endast skulle avlyssnas av oss. Samtliga fritidspedagoger godkände detta. Vi
ville att intervjun skulle kännas som ett samtal därför gjorde vi så att en av oss
skrev på datorn det som sades och den andra höll i samtalet. Då kunde den
som höll i samtalet  i lugn och ro ägna sig åt att samtala och visa sitt intresse
utan att behöva ägna sig åt att skriva. Hon följde inte intervjupunkterna till
hundra procent utan lät informanten samtala fritt om lärande på fritidshem.
Hon  försökte  istället  ställa  frågor  som  ledde  till  en  djupare  analys  av
frågeställningen. När intervjun var slut fick informanten läsa igenom det som
skrivits, detta för att dels kunna lägga till och förtydliga sig om informanten
tyckte att  anteckningarna inte uttryckte vad som sagts.  Vi  spelade också in
samtliga  intervjuer,  utom  vid  ett  tillfälle  när  vi  glömde  att  starta
inspelningsfunktionen på telefonen. Vi hade avsatt en timme till varje intervju
detta för att informanten skulle känna att de i lugn och ro skulle kunna delge
oss sin uppfattning om lärande på fritidshem. Varje intervju tog mellan 40 och
50  minuter.  När  alla  intervjuer  var  gjorda  läste  och  lyssnade  vi  igenom
materialet. Vi lade till viktiga synpunkter från inspelningarna som förtydligade
det vi redan skrivit samt för att ordagrant kunna använda citat i vårt resultat. 

Analys och tolkning
Vi skrev ut samtliga anteckningar från intervjuerna. Därefter lyssnade och läste
vi igenom vår datainsamling några gånger. Sedan  samtalade vi med varandra
om  det  vi  hört  och  läst  och  försökte  hitta  mönster  i  fritidspedagogernas
uppfattning om lärande.  Redan under intervjuerna kunde vi  uppfatta vissa
likheter i respondenternas åsikter. Vi började vår analys med att sammanställa
dessa  likheter  och  upptäckte  då  även  variationer  i  fritidspedagogernas
uppfattningar.  Enligt  Marton  &Booth  (2000)  och  Dimenäs  (2007)  handlar
fenomenografisk  forskning  om  människors  uppfattning  om  olika  fenomen.
När man analyserar dessa uppfattningar gäller det att hitta mönster som sedan
kan kategoriseras. Vi har i vårt arbete analyserat uppfattningarna och fått fram
olika  kategorier.  Kategorierna  är  följande,  vad,  hur  och  när  man  lär  sig  på
fritidshemmet, bra och dåligt lärande, skillnad på lärande i  fritidshem och skola samt
fritidspedagogernas intentioner.

Etiska överväganden
Vi  har  valt  att  under  vår  studies  gång  sett  till  att  följa  vetenskapsrådets
riktlinjer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (se Vetenskapsrådet,
u.d).  Forskning är viktig för samhällets utveckling och dess individer. Därför
finns  forskningskravet  som  innebär  att  metoder  förbättras  och  kunskaper
utvecklas och fördjupas. Samtidigt ska hänsyn tas till samhällets medlemmar.
Detta kallas för individsskyddskravet och innebär att individer ska skyddas
från insyn i t.ex. sina livsförhållanden och de får inte utsättas för fysiska eller
psykiska  skador,  förödmjukelser  eller  kränkning.  Man  delar  in
individsskyddskravet  i  fyra  huvudkrav  när  det  gäller  forskning.  Dessa  är
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentitetskravet  och
nyttjandekravet.  Informationkravet  innebär  att  forskaren  ska  informera  de
berörda om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i
undersökningen själva får bestämma över sin medverkan. Konfidentitetskravet
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skyddar  alla  personer  i  en  undersökning genom  att  de  ges  största  möjliga
konfidentitet och att obehöriga ej ska kunna ta del av personuppgifter om de
som är med i undersökningen. Nyttjandekravet  innebär att  uppgifterna om
enskilda  personer  i  forskningen  endast  får  användas  för  forskningens
ändamål.

Vi valde att i vårt missiv kort redogöra för vad vi tänkte undersöka samt att
redan där informera om att  fritidspedagogerna hade möjlighet  att  när  som
helst avbryta sitt deltagande. Vi informerade också om att ställen och personer
skulle ha fingerade namn. Några av informanterna kontaktade vi via telefon
och andra intresserade pedagoger har själva tagit kontakt med oss efter att
rektor förmedlat vårt missiv. Detta har gett dem möjlighet att fritt välja om de
ville ställa upp i vår undersökning.

Både muntligt och i  vårt  missiv har vi  informerat  om att vi skulle spela in
samtalen  men  att  dessa  bara  skulle  användas  av  oss  och  sedan  förvaras
oåtkomligt för andra. Vi har också gett pedagogerna möjlighet att avstå från att
bli inspelade. 

Metoddiskussion
Ingen av oss har någon större erfarenhet av forskning. Därför har vi läst in oss
på hur man intervjuar på ett bra sätt som bl.a. Kvale & Brinkman (2009) skriver
om. Detta gjorde vi för att förbereda oss inför intervjuerna på ett så bra sätt
som möjligt. Eftersom vårt arbete handlar om människors uppfattningar anser
vi att intervjuer var den mest lämpliga forskningsmetoden.

Vi anser att vi delvis har använt oss av ett målstyrt urval (Bryman, 2008). Detta
eftersom  vi  har  riktat  oss  specifikt  mot  fritidspedagoger.  Eftersom
informanterna själva valt att delta utifrån eget intresse kan vi inte säga att vårt
urval av informanter är målstyrt när det gäller ålder, kön  m.m. Varje enskild
informant är vald ur bekvämlighetsurval. Detta innebär att vår undersökning
inte går att generalisera för alla fritidspedagoger. Därmed kan man säga att vår
undersökning  har  en  låg  extern  validitet.  Bryman  (2008)  menar  att  extern
validitet  handlar  om  hur  vida  man  kan  generalisera  resultaten  från  en
undersökning att gälla hela populationen.

Vårt val att en av oss samtalade medan den andra antecknade på datorn under
intervjuerna visade sig vara mycket bra. Detta eftersom Susann kunde ägna sig
helt åt informanten och lyssna aktivt, och ställa viktiga följdfrågor. Det ledde
till  en  djupare  förståelse  av  informantens  uppfattning.  Vi  anser  att  vår
undersökning påminner om det  Bryman (2008)  kallar respondentvalidering.
Respondentvalidering: kallas det när en forskare förmedlar sina resultat till de
som varit med i undersökningen. Målet är att forskaren ska få bekräftelse på
att det forskaren förmedlat är sant och riktigt( Bryman, 2008). Detta eftersom
Helene  direkt  efter  intervjun  kunde  läsa  upp  sina  anteckningar  och  ge
informanten  möjlighet  till  att  förtydliga,  förändra  och  lägga  till  viktiga
aspekter på lärande.

Redan  efter  fyra  intervjuer  upplevde  vi  att  vi  kunde  se  mönster  i
informanternas uppfattning om lärande och vad de vill att eleverna ska lära sig

15



på fritidshemmet. Därför tycker vi att våra åtta intervjuer gav oss en bra bild.
Vi tror inte att fler intervjuer hade gett ett annat resultat.

Att  lyssna  igenom  intervjuerna  och  att  transkribera  valda  delar  har  varit
tidskrävande men viktigt  ur  bearbetningssynpunkt.  Det har gjort  att  vi  har
kunnat  förtydliga  det  informanterna  har  sagt  och  gjort  vår  kategorisering
mycket lättare. När vi lyssnade igenom intervjuerna upplevde vi inte att det
ställdes några ledande frågor utan istället  gav vi  återkoppling och bad om
förtydliganden till det tidigare sagda.

Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet, om resultaten från en undersökning
blir det samma om man gör om undersökningen på samma sätt en gång till
eller om den påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser (Bryman,
2008). Eftersom vi har forskat om människors uppfattningar kan man i så fall
säga  att  vår  undersökning  inte  har  så  hög  reliabilitet.  Människors
uppfattningar kan ändras från en dag till en annan. Det är svårt att replikera en
kvalitativ forskning eftersom undersökningen ofta är ostrukturerad och beror
mycket  på  forskaren.  Det  är  forskaren som är  det  viktigaste  redskapet  vid
datainsamlingen, det är dennes egna intressen som styr vad som kommer att
lyftas  fram  ur  datainsamlingen  (Bryman,  2008).  Vår  forskning  går  inte  att
replikera.  Skulle  någon  annan  göra  om  samma  forskning  med  samma
informanter  skulle  resultatet  kunna  bli  annorlunda  eftersom  forskaren
troligtvis  skulle  ställa  andra  följdfrågor  samt  analysera  utifrån  sina  egna
föreställningar och uppfattningar.
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Resultat 
Här  nedan  redovisar  vi  vad  vi  kommit  fram  till  i  vår  undersökning.  De
kategorier  som  vi  fann  i  vår  analys  har  vi  delat  upp  i  underrubriker.  Vi
sammanfattar vårt resultat under varje underrubrik. Där efter följer citat som
exemplifierar vår tolkning. Citaten är bara små glimtar av allt vårt insamlade
material.  Här  kommer  en  kort  presentation  av  våra  informanter  där  vi
redovisar kön och yrkesverksamma år:

Fp 1: Kvinna, 14 år i yrket

Fp 2: Kvinna, 16 år i yrket

Fp 3: Kvinna 16 år i yrket

Fp 4: Kvinna 35 år i yrket

Fp 5: Man, 32 år i yrket

Fp 6: Kvinna, 12 år i yrket

Fp 7: Kvinna, 22 år i yrket

Fp 8: Kvinna, 39 i yrket

Vi kommer att använda förkortningarna efter de citat som personen sagt.

Fritidspedagogernas uppfattningar om lärande
Syftet  med  vår  undersökning  var  att  ta  reda  på  vilken  uppfattning
fritidspedagogerna  i  vårt  utvalda  geografiska  område  hade  om  lärande  på
fritidshemmet.  Fritidspedagogernas uppfattningar har vi delat in i sex olika
rubriker:

Vad lär man sig på fritidshemmet.

Hur lär man sig på fritidshemmet.

När lär man sig på fritidshemmet. 

Bra och dåligt lärande.

Skillnader på lärande i fritidshem och skola.

Fritidspedagogernas intentioner.

Alla  våra  åtta  informanter  har  bidragit  med  sina  uppfattningar  i  samtliga
kategorier.

Vad lär man sig på fritidshemmet
Alla  fritidspedagogerna  i  vår  undersökning  anser  att  eleverna  på
fritidshemmet lär sig sociala färdigheter som handlar om att fungera i grupp
och att kunna uppföra sig.

På fritids lär man sig att vara en bra kompis, vänta på sin tur, dela med sig
...kort sagt hur man ska bete sig som människa. (Fp 4) 
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Det man lär sig på fritidshem handlar inte bara om praktiska saker som att
kunna hoppa hopprep och snickra det handlar också om att  jag lär mig att
förstå mig själv. (Fp 2)

Utifrån citaten ovan tolkar vi att lärandet på fritidshemmet till stor del handlar
om sociala färdigheter. Under intervjuerna med fritidspedagogerna ifrågasatte
vi  om  man  inte  lika  gärna  kunde  lära  sig  sociala  kunskaper  på  skolan.
Fritidspedagogerna menade då att lärarna inte fokuserade på social kunskap
lika mycket som fritidspedagogerna.

På skolan är lärarna så fokuserad på det formella lärandet och eftersom social
kunskap inte bedöms  lägger lärarna inte så stor vikt vid det... om man tar upp
elevers sociala  svårigheter  med lärarna så får  man ofta till  svar  “ja,ja” men
följer inte upp det .(Fp 6)

Vi tolkar citatet som att den sociala kunskapen blir åsidosatt under skoltiden
eftersom fokus där läggs på det formella lärandet.  Fritidshemmets personal
lägger större vikt vid det sociala lärandet.

Tre fritidspedagoger pratar även om praktiskt lärande som att kunna handskas
med en boll, hoppa hopprep och att fotografera.

Dom lär sig när vi har kurser, fotokurs, bollkurs och sånt. Våra kurser utgår
ifrån barnens intressen.  När de pysslar och ritar fritt  handlar det också om
praktiskt arbete.(Fp 6)

Jag tycker barn lär sig genom praktiskt arbete, som när vi snickrar och målar.
(Fp 5)

Barn  lär  sig  när  vi  jobbar  praktiskt,  jag  försöker  planera  aktiviteter  utifrån
deras intressen,  som när några killar  började prata om drakar, då gjorde vi
såna.(Fp, 8)

Citatet visar att det även sker ett praktiskt lärande på fritidshemmet. Dessa tre
fritidspedagogerna lägger upp sitt arbete utifrån praktiska ämnen som knyter
an till eleverna intressen.

Hur lär man sig på fritidshemmet
De flesta fritidspedagoger i vår undersökning menar att man lär sig i samspel
med varandra och utifrån att lärande är roligt, lustfyllt och intressant. Samtliga
menar också att man lär sig genom att socialiseras i grupp, de yngre lär av
äldre, genom att delta i lek, spel och följa regler. 

...ja,  alltså  det  ska  vara  roligt  och  lustfyllt...det  är  skillnad...  vi  har  andra
möjligheter på fritids att låta elever lära genom att det blir lustfyllt. Vi utgår
från elevernas intressen... därför lär sig eleverna.(Fp 7)

Eleverna lär av varandra, de yngre lär av de äldre. Det är härligt att se hur de
yngre hjälper de äldre när vi leker och spelar spel (Fp 4)

Genom det sociala  samspelet, genom att följa regler och genom lek och spel lär
sig eleverna hur man är en bra kompis och sånt...( Fp 2)

Vi tolkar dessa citat som att fritidspedagogerna i vår undersökning anser att
eleverna lär sig genom att vara intresserad, känna glädje. Fritidspedagogerna
menar också att gruppen är viktig för lärandet. 
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En annan pedagog pratar mycket om att få lära genom att göra och reflektera
över det.

Jag tror på “learning by doing”, genom att jobba praktiskt t.ex. Experimentera
lär sig eleverna det de teoretiskt har läst om. (Fp 5)

Citatet  visar  att  denna  pedagog  menar  att  eleverna  lär  genom  progressiv
pedagogik.  Där  man  lärandet  sker  genom  att  man  praktiskt  prövar  och
reflekterar över det man lär sig.

En fritidspedagog pratar om att man på fritids lär sig genom att eleverna ställs
inför  nya  utmaningar.  Samma  fritidspedagog  pratar  mycket  om  att  det  är
viktigt med en välplanerad verksamhet som utgår ifrån styrdokumenten. Hon
menar att eleverna får lära sig genom att våga prova nya aktiviteter och ställas
inför utmaningar som utvecklar elevernas lärande. Eleverna måste inte alltid
vara intresserade, ibland behöver de ”tvingas” in i en aktivitet som kan vara
utvecklande för dem.

Allt  är  inte  bara  det  man  själv  vill  göra,  ibland  måste  man  ställas  inför
utmaningar och våga prova att vara med.(Fp 6)

Citatet påvisar att allt lärande inte behöver vara lustfyllt och intressant som
några andra fritidspedagoger anser. Enligt denna fritidspedagog lär eleverna
sig genom att de måste delta i aktiviteter trots att det är deras ”fria tid”. Ibland
måste man som fritidspedagog styra eleverna för att främja deras utveckling.

När lär man sig på fritidshemmet
Samtliga fritidspedagoger anser att man lär sig hela  tiden och i alla situationer
alltså inte bara på fritidshemmet.  Det spelar ingen roll  om du är hemma, i
skolan eller på fritidshemmet.

Vi lär i alla situationer och förhåller oss till det på olika sätt utifrån tidigare
erfarenheter  och  kunskaper,  det  spelar  ingen  roll  om  jag  befinner  mig  på
skolan, fritids eller hemma med kompisar eller föräldrar.(Fp1)

Exemplet synliggör pedagogernas uppfattning om att lärande är något som
sker jämt, oberoende på var man befinner sig.

Hälften  av  fritidspedagogerna  pratar  om  att  det  är  i  kommunikation  och
reflektion som barnen lär sig. Genom att delta i  och lyssna på när eleverna
diskuterar kan fritidspedagogerna upptäcka att eleverna lär sig.

I kommunikationen mellan vuxna och barn och mellan barnen sinsemellan lär
sig barnen om sig själva, det är ganska intressant att lyssna på dom när dom
resonerar och kommer fram till en ny kunskap kan man väl säga.(Fp3)

Ja alltså, mycket lärande sker ju när vi sitter vi mellis, man pratar om dagen
och så... (Fp 8)

Jag tycker att man kan se att de lär varann, när de pratar i leken och så, att de
har lärt sig tidigare och tar som hjälp av det...( Fp 5)

I samtal med varann och med mig lär sig barnen,  eller jag menar kanske mer
när vi reflekterar tillsammans.. (Fp 1)
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Vi tolkar detta citat som att fritidspedagogerna upptäcker elevernas lärande
när de lyssnar på och när de samtalar med eleverna.

Två fritidspedagoger menar att lärandet beror på vilken miljö man befinner sig
i, är man i naturen lär man sig om naturen och är man med i lekar lär man sig
där. I rollekar lär man sig att vara och förstå andra människor, i regellekar lär
man sig följa regler och när eleverna pysslar lär de sig olika tekniker. 

När barnen är med och gör mellis lär de sig många olika saker...eller när vi
bakar och självklart när vi leker till exempel affär. (Fp 3)

Vi brukar leka restaurang och café på loven, då blir det som på riktigt och där
lär sig eleverna många olika saker, som matte och sånt (Fp 7)

Som  vi  uppfattar  citatet  ovan  så  menar  dessa  pedagoger  att  lärandet  på
fritidshem sker i så kallade autentiska aktiviteter. Och att de erbjuder sådana
aktiviteter där eleverna får möjlighet att lära sig. Vi tolkar det också som att
eleverna lär sig både i styrda aktiviteter och i den fria leken.

Bra och dåligt lärande
Allt  lärande  är  inte  bara  bra.  Fritidspedagogerna  i  vår  undersökning  är
överens om att det sker både ett bra och ett dåligt lärande på fritidshemmen.
De  menar  att  om  eleverna  släpps  “vind  för  våg”  utan  vuxna  som  är
närvarande blir det lätt så att den starke eller den som har högst status vinner.
Mycket av det dåliga lärandet sker på bekostnad av andra. Som vuxen gäller
det att finnas till och att alltid följa upp och diskutera ett dåligt beteende när
man uppdagar sådant. Två av pedagogerna tar upp att de har sett en ökning av
dåligt lärande i och med att storleken på barngrupperna ökat.

Lärande är att  man kan lära sig både bra och dåligt beteende av varandra,
alltså är lärandet på fritids inte bara bra lärande, det finns negativa företeelser
som händer och man hinner inte vara med som vuxen och stötta upp...det är
viktigt att det finns vuxna så det inte blir fel. (Fp 2)

Det är svårt att hinna men nu...och motverka det dåliga beteenden som finns i
barngruppen, förr var vi femton barn och två vuxna nu är det nästan dubbelt
så  många  barn...och  dom  är  ju  inte  trevligare  nu  mot  varann  än  de  var
förr...snarare tvärtom. Därför behöver vi vara fler vuxna med barnen. (Fp 4)

Utifrån ovanstående uttalanden tolkar vi att fritidspedagogen som ledare är
viktiga för gruppen och för lärandet som sker på fritidshemmet. Som vi tolkar
citaten anser fritidspedagogerna att vuxna bör finnas till i barngruppen för att
stötta och förhindra negativt lärande. Detta innebär att stora barngrupper kan
leda till  att  ”dåligt lärande” utvecklas i  större utsträckning på grund av att
fritidspedagogerna inte hinner se vad som sker.

Skillnad på lärande i fritidshem och skola
Vi har funnit att fritidspedagogerna är samstämmiga i sina åsikter. Samtliga
fritidspedagoger  börjar  tala  om  skillnad  på  lärandet  mellan  skola  och
fritidshem.  De  menar  att  ordet  lärande  förknippas  med  skolan  men  att
lärandet  på  skolan  skiljer  sig  från  lärandet  på  fritidshemmet.  Det  sker  ett
lärande på fritidshemmet  som man inte tänker på som ett lärande. 
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Spontant tänker nog många på skola när man säger lärande men så tycker inte
jag att det är, man lär tillsammans med andra och utvecklar eller lär sig det
man behöver, jag menar olika förmågor och så...(Fp 3)

...föräldrar  tänker  nog  skolarbete,  men  jag  tänker  inte  matte  eller
svenska....eller man lär sig ju på bägge ställena men på fritids lär man sig andra
saker...(Fp 5)

...på fritids lär man sig mer det man är intresserad av, skolans lärande är styrt,
mera konventionellt, men lärarna är mer styra av läroplanen än oss.(Fp 2)

Enligt dessa citat förknippas ”lärande” i första hand med skola och inte med
fritidshem. Alla fritidspedagogerna i vår undersökning tar upp detta vilket vi
tolkar  som  att  lärande  på  skolan  är  lättare  att  beskriva  än  lärande  på
fritidshemmet.

En fritidspedagog tar upp att utbildning är viktig. Fritidspedagoger har stor
kunskap om det sociala lärandet. De har en planerad verksamhet som bygger
på att eleverna  får möjlighet att träna olika sociala färdigheter.

Det  sker  ett  socialt  lärande  hela  tiden,  det  är  viktigt  att  vi  som  jobbar  är
utbildade...det  är  inte  bara  att  vara  på  fritids  och  “lattja”  lite.  Vi  har  en
medveten pedagogisk tanke med det vi gör och mycket om det handlar om att
socialisera eleverna.(Fp 6)

Vår tolkning av citatet är att utbildade fritidspedagoger har kunskap om hur
elevernas socialisering sker och skapar aktiviteter utifrån detta.  En personal
utan pedagogisk utbildning kan inte på samma sätt få syn på elevernas sociala
färdigheter och stötta dem.

Fritidspedagogernas intentioner 
Alla  fritidspedagoger  pratar  om  värdegrunden  som  viktigt  lärande  på
fritidshemmet. De vill att eleverna får en bra självkänsla och att de lär sig att
vara en bra kamrat/ medmänniska. De vill att eleverna ska lära sig att förstå
och vara nöjda med sig själva. Alla tar upp att de vill att eleverna ska fungera i
grupp och stå för vad de tycker och vad de gör. Demokrati samt att respektera
varandra  är  också  något  som  är  viktigt  att  eleverna  får  lära  sig  på
fritidshemmet.

Det viktigaste är respekten för varandra, att vara trygg i sig själv, jag duger...då
kan jag ge utrymme för andra att också duga, det handlar om att inte bara se
till sig själv utan att se andra också. Får barnen bra självkänsla kommer de att
respektera andra tror jag.(Fp 6)

Jag tycker det är viktigt att man förhåller sig till andra på ett bra sätt och att jag
lärt mig hur jag kan påverka samhället  genom demokratin. Allas tankar är
viktiga tycker jag.(Fp 1)

Jag upplever att många människor i dag, både barn och vuxna skyller i från sig.
Jag vill att barnen ska lära sig att stå för vad de gjort, kunna erkänna att det
blivit fel och försöka ställa till rätta. Att erkänna en dumhet och be om hjälp att
fixa till, det är att ta ansvar tycker jag.(Fp 2) 
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Vår  tolkning  utifrån  ovanstående  citat  är  att  fritidspedagogerna  vill  att
eleverna på fritidshemmet ska få en stark självkänsla och utvecklas till goda
medborgare  i  samhället.  Detta  visar  på  att  värdegrundsarbetet  på
fritidshemmet är av stor vikt.

Tre av våra informanter pratar om att de tycker det är viktigt att eleverna får
kunskap om praktiska färdigheter som att kunna laga eget mellanmål, hitta
fritidsaktiviteter  som passar  dem,  kunna klockan,  kunna åka kollektivt  och
hitta  till  olika  typer  av  samhällets  servicepunkter  som  biblioteket  och
badhuset.

Jag vill att barnen ska kunna göra mellis själva så att de har den kunskapen när
de slutar här. (Fp 7)

En viktig kunskap är att vi lär dem hitta i samhället, kunna ta dela av det som
erbjuds, till exempel olika föreningar och fritidsgården.. det är också viktigt att
de fått lära sig åka buss, hur man läser en busstabell och sånt.. (Fp 1)

Jag tycker det är viktigt att vi lär barnen  sånt de kan ha nytta av sen, förr när
det  fanns  mer  pengar,  åkte  vi  mycket  med  buss  och  sånt,..besökte  olika
fritidsgårdar och föreningar. (Fp 8)

Citaten ovan visar att  fritidspedagogernas intentioner med sitt  arbete är att
eleverna ska klara sig själva både i hemmet och i samhället.

En  fritidspedagog  tar  upp  vikten  av  att  eleverna  fått  prova  många  olika
pysseltekniker som de kan ha nytta av senare i livet.

Jag tycker att de ska få prova att skapa på många olika sätt, rita, snickra, sy
..och sånt , olika tekniker helt enkelt, det kan skapa ett intresse som de kan ha
med sen när de slutar (Fp 7)

Vår tolkning är att fritidspedagogen vill skapa ett intresse hos eleverna som de
kan ägna sig åt under sin fritid när det slutar på fritidshemmet.

En pedagog pratar om att de vill att eleverna lärt sig hålla ordning och städa
efter sig. 

Att ta ansvar gäller  även praktiska saker, man måste kunna städa efter sig,
hålla ordning på sina kläder och sina grejer. Plocka upp efter sig och sånt...tror
inte att föräldrarna kräver sånt av barnen i dag.(Fp 8)

Uttalandet ovan tolkar vi som att fritidspedagogen vill fostra eleverna. Denna
informant anser att föräldrarna idag kan behöva det stödet, det vill säga att ta
ansvar för sina saker och att städa.
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Diskussion
Vi kommer att diskutera det lärande som fritidspedagogerna uppfattar sker på
fritidshemmet i relation till tidigare forskning. Vi kommer att avsluta med en
reflektion och förslag på vidare forskning relaterat till vårt arbete.

Resultatdiskussion
Vi började vår forskning med att ta del av vad tidigare forskare kommit fram
till när det gäller lärandet på fritidshemmet. Vi avgränsade forskningsområdet
till  att  gälla  vad  fritidspedagogerna  har  för  uppfattning  om  lärande  på
fritidshem.

Lärande på fritidshem
Att det sker ett lärande på fritidshemmet är vi övertygade om, flera forskare
före oss har kommit fram till detta (Andersson, 2013, Calander, 1999, Elofson,
2008, Klerfelt ,1999, Hansén, 1999,) och våra informanter har också beskrivit
det lärande som de anser sker på fritidshemmet. Vi tolkar våra informanter
som att  det  lärande som sker  på fritidshemmet sker  både genom planerad
aktiviteter men också spontant och informellt. Enligt Jensén (2011), det är inte
alltid pedagogerna har planerat vad som ska ”läras ” utan lärandet sker på
elevernas villkor. Enligt Jensen(2011) svarar de formella lärandet på frågorna
Vad,  Hur,  När men vi  har funnit  att  även det  informella lärandet svara på
dessa frågor. Skillnad är att Vad som ska läras inte är  förutbestämt och reglerat
utan sker spontant.

Vad lär man sig på fritidshemmet
På fritidshemmet lär sig eleverna både praktiska och sociala färdigheter, detta
har både våra informanter talat om och tidigare forskning visar också på detta.
Samspelet  i  gruppen  är  viktig  för  det  sociala  lärandet  (Säljö,  2000)  och  i
kommunikation med varandra lär sig eleverna regler, turtagning, empati och
förståelse för varandra och för det som sker. Det viktiga är i detta fall inte hur
de lär sig utan vad de lär sig utifrån den situation de befinner sig i. Vi anser att
mycket av det sociala lärande på fritidshemmet sker utifrån ett sociokulturellt
perspektiv. Några informanter ta även upp praktiska färdigheter som eleverna
lär sig. Genom experiment får eleverna förståelse för olika teorier de funderar
på och genom praktiska aktiviteter lär de sig olika konkreta färdigheter som att
tälja  och  baka.  Som  vi  ser  det  handlar  mycket  av  detta  om  progressiv
pedagogik,  att  lära  genom  att  göra  och  reflektera  över  sin  nya  kunskap
(Dewey, 2004).

Hur lär man sig på fritidshemmet
Eleverna på fritidshemmet lär sig genom att de är intresserad av att lära något
och  våra  informanter  tar  också  upp  att  de  yngre  lär  genom  att  delta  i
aktiviteter med de äldre  eleverna. Enligt Vygotskij och Bruner (Arfwedson,
1992) kan man lära sig genom att delta i aktiviteter som egentligen är lite för
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svåra men ”det man kan göra  tillsammans med  andra i dag, kan man själv i
morgon”. En av våra informanter tar upp att man lär genom att få utmaningar
och även det kan vi härröra till kognitivismen. Som vi tänker lär sig eleverna
något de kanske inte är mogna för men genom aktiviteter i samspel med de
som redan kan lär man sig i nya utmaningar. Genom progressiv pedagogik,
menar  en  del  av  våra  informanter  att  eleverna  lär  sig.  Genom  att  få
experimentera och praktiskt pröva sina teorier kring olika saker de läst om lär
sig eleverna hur omvärlden fungerar. Enligt Klerfelt (1999) uppmanas eleverna
på fritidshemmet att ta egna initiativ och pröva sina idéer  något som vi tycker
att vår informanter bekräftar.

När lär man sig på fritidshemmet
Lärandet sker hela tiden enligt våra informanter och även Elofson (2008) har
funnit att ”hans” informanter tycker så men menar att man kallar det inte för
lärande. Klerfelt  (1999)  bekräftar detta  när hon menar att  fritidspersonalen
alltid förutsätter att eleverna lär sig något i de aktiviteter som förekommer. Vi
har funnit att mycket lärande sker beroende på i vilken miljö eleverna befinner
sig i och när de reflekterar och kommunicerar. Återigen kommer vi in på att
lärandet på fritidshemmet  sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. ”Våra”
fritidspedagoger tar även upp att eleverna lär sig när de deltar i olika praktiska
aktiviteter. Till exempel när de gör mellanmål, vilket vi anser är ett exempel på
progressiv pedagogik. 

Bra och dåligt lärande
Lärandesituationerna på fritidshemmet är av olika karaktär och det sker både
ett  bra  och  ett  dåligt  lärande.  Illeris  (2006)  menar  att  den  sociala  miljön
påverkar  vilket  beteende  individen  lär  sig  och  det  är  något  som  våra
informanter också tar upp. Pedagogerna i vår studie  menar att det är viktigt
att vara närvarande i elevgruppen för att stävja dåligt beteende. Det är viktigt
att diskutera såna tendenser i tid och förmå eleverna att utveckla sitt positiva
sociala beteende. Återigen kan vi se att det sociokulturella perspektivet gör sig
påmint.  Men  vi  tänker  att  även  Skinners  (1968)  tankar  om  att  ge  positiv
förstärkning  för  att  främja  ett  bra  beteende  kan  fungera.  När  man  som
fritidspedagog är med och ser positivt beteende och ger beröm är det en form
av positiv förstärkning.

Skillnad på lärande i fritidshem och skola
Både  i  vår  intervjustudie  och  i  tidigare  forskning  kommer  frågan  om
skillnaden mellan lärande på skola och lärande på fritidshem upp. Vi uppfattar
det som att både forskare och fritidspedagoger i  tidigare forskning påpekar
detta. Calander (1999) pratar om olika poler, Klerfelt (1999) tar upp skillnaden
utifrån praktiska färdigheter och teoretisk kunskap samt att skolan ägnar sig
mer  åt  individen  och  fritidshemmet  verksamhet  är  mer  gruppinriktad.  I
Hansén (1999) och Elofsons (2008) forskning menar fritidspedagogerna att det
är skillnad. När vi frågar våra informanter om deras uppfattning om lärande
börjar samtliga att prata om skillnaden mellan lärande på fritidshem och på
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skolan. Alla är överens om att det sker ett lärande på båda ställena men de
menar att man lär sig olika saker. Det känns för oss som att skolan har patent
på ordet lärande. Vi tror att det beror på att det formella lärandet är det som
betyder något.  Det  är sådant  lärande som betygssätts  och det  är  lärandet  i
skolan som kommer i fokus bland föräldrar och beslutsfattare. Aldrig pratas
det om socialt lärande, på något sätt förutsätts att man kan uppföra sig och
samspela  i  ett  socialt  sammanhang.  Vi  ser  ett  problem  här,  hur  kan  vi  få
samhället att förstå hur viktigt  lärandet  på fritidshemmet är. Det blir ganska
uppenbart för oss att skolan har monopol på lärande när fritidspedagogerna i
vår forskning börjar tala om skolans lärande trots att vi talat om att intervjun
ska handla om lärande på fritidshemmet.

Fritidspedagogernas intentioner
Fritidspedagogerna  i  vår  undersökning  vill  att  eleverna  ska  få  en  bra
självkänsla och att lära sig att var en bra kamrat. Detta har även Elofson ( 2008)
informanter sagt. En av Hanséns (1999) informanter tar upp samma sak, att
fritidspedagogernas  intentioner med sitt  arbete handlar om att  förmedla  en
god värdegrund . Detta bekräftas även av Anderssons (2013) forskning. Våra
informanter  tycker  även  att  förstå  demokrati  är  en  viktig  kunskap  som
eleverna bör få lära sig på fritidshemmet samt att ta ansvar för sig själv och sitt
agerande. Fritidspedagogerna vi intervjuat tar även upp att de vill att eleverna
under sin fritidshemstid får kunskaper som kan vara till stöd när de sedan ska
klara sig själva. Till exempel kunna klockan, kunna läsa busstabeller, veta hur
man  hittar  till  olika  servicepunkter  som  till  exempel  biblioteket  och
fritidsgården i samhället. Detta är något som Klerfelt (1999) menar utmärker
lärandet på fritidshemmet.

Avslutande reflektioner
Vi  kände  en  oro  när  vi  började  vårt  forskningsarbete  att  lärandet  på
fritidshemmet  skulle  komma  i  andra  hand  eller  vara  bortprioriterat  av
fritidspedagogerna på grund av integreringen med skolan, därför tog vi med
detta i vår bakgrund. Vi är glada att vi inte fått några sådana signaler. Vi var
även rädda att det skulle framkomma att fritidspedagogerna mest arbetar för
att skapa omsorg och trygghet (Johansson & Ljusberg, 2004) men detta har vi
inte heller märkt av. Visst vill fritidspedagogerna att eleverna ska känna sig
trygga, men de har fokus på lärande. Vi hoppas att det är så på alla fritidshem
men det kan vara så att fritidspedagogerna i vår undersökning valde att vara
med för att de är intresserade av lärande på fritidshem. Resultatet kan ha blivit
annat med andra informanter. 

Sammanfattningsvis återgår vi till vår frågeställning:  Vilken uppfattning har 8
fritidspedagoger om lärande på fritidshem?  Vi tycker att denna frågeställning är
besvarad i och med att vi har kunnat konstatera att fritidspedagogerna anser
att det sker ett stort socialt lärande som både är bra och dålig. Samt att man lär
sig  genom  socialt  samspel  och  praktiska  aktiviteter.  Vi  känner  dock  en
uppgivenhet  över  att  skolan  som  lärandearena  anses  mycket  viktigare  än
fritidshemmets.
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Förslag till vidare forskning
När  det  gäller  vidare  forskning  kan  vi  instämma  med  Elofson  (2008)  att
forskningsfältet när det gäller fritidshem är öppet och ganska öde. Med det
menar vi att det finns lite forskning när det gäller fritidshemmets verksamhet.
Enligt oss skulle det vara intressant med en forskning som försöker få svar på
hur beslutsfattare, rektorer och föräldrar och uppfattar lärandet i fritidshem.
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BILAGA 1: Missiv- intervjuförfrågan
Hej!

Vi är två fritidspedagoger som båda arbetar på Köpmanholmens fritidshem.
Just nu håller vi på att validera vår utbildning till grundskolelärare , på grund
av detta gör vi nu ett examens arbete på Mittuniversitetet. Vi tänker göra ett
arbete om vilken uppfattning fritidspedagogerna har om lärande samt vad de
vill utveckla hos sina fritidshemselever .

Vi  tänkte  intervjua  2  fritidspedagoger  på  fyra  olika  fritidshem  och  vi  är
intresserad  av  att  göra  två  intervjuer  på  XXXXXXXXX  eller  XXXXXXXXX
fritidshem, gärna en manlig och en kvinnlig om det är möjligt. Varje intervju
kommer att ca 60 minuter och vi kommer om det är möjligt att spela in det som
sägs.  Intervjuerna  kommer  att  genomföras  vecka  7  eller  8.  Vi  kommer
naturligtvis att följa vetenskapsrådets forskningsetiska riktningslinjer och med
det  menas  att  alla  personer  och  ställen  kommer  att  ha  fingerade  namn.
Fritidspedagogerna kommer att ha möjlighet att avbryta deltagandet när som
helst  utan  att  behöva  förklara  sig.  Allt  som  spelas  in  kommer  endast  att
användas av oss och raderas när vi är färdiga med vår uppsats.

Vi skulle vara tacksamma om du hör av dig innan fredag 7/2 om du anser att
dina medarbetare vill och kan delta. 

Om  du  godkänner  vår  förfrågan  kan  du  delge  detta  brev  till  dina
fritidspedagoger  och  meddela  oss  vilka  som  är  intresserade  så  kan  vi  ta
kontakt för att planera in ett möte.

Vi är tacksamma för din hjälp och hoppas höra från dig snarast , är det något
du undrar över kan du kontakta oss.

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar 

Helene Ålstig Nordin 070- XXX XX XX

Susann Lundberg 070- XXX XX XX

Våra mailadresser är:

xxxxxxx.xxxxxxxx@  fcbu.ornskoldsvik.se
xxxxxx.xxxxxx-xxxxxx  @fcbu.ornskoldsvik.se
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BILAGA 2: Mejl med ingångspunkter

Inför intervjun
Tack för att du tar dig tid och hjälper oss med denna intervju. Vi vill ha en
öppen intervju där vi får ta del av dina erfarenheter och tankar om lärande.
Därför skickar vi dig redan nu några punkter som vi tänker samtala kring. 

• Din uppfattning om  lärande

• Lärandesituationer på fritidshemmet

•Vad  du  vill  att  dina  fritidshemselever  ska  lära  sig  under  vistelsen  på
fritidshemmet

•Dina tankar om lärandet på fritidshemmet kopplat till styrdokumenten
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