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Sammanfattning 

Syftet med min studie har varit att undersöka om fritidshemmet kan utgöra en matematisk 

lärandemiljö. Jag har studerat vilka aktiviteter som kan eller skulle kunna bidra till att barn 

utvecklar grundläggande matematiska kunskaper. Dessutom har jag försökt identifiera hinder 

för fritidshemmet som matematisk lärandemiljö. För att undersöka detta har jag använt mig av 

deltagande observation som metod samt intervjuer. Datamaterialet har samlats in på två 

fritidshem i två olika kommuner. Jag har inte haft för avsikt att jämföra dessa fritidshem utan 

de har båda bidragit till att ge en fördjupad bild av fritidshemmet som matematisk 

lärandemiljö. Jag har intervjuat en pedagog på varje fritidshem. Studiens resultat visar att 

fritidshemmet erbjuder ett stort antal matematiska lärtillfällen både i informella och formella 

aktiviteter. Resultatet visar även på hinder för att matematisk utveckling ska ske på 

fritidshemmet, bland dessa märks stora barngrupper, bristande planeringstid och bristfälliga 

lokaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fritidshem, lärande, matematik, grundläggande matematikkunskaper



   

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

2.1 Historik fritidshemmet ..................................................................................................... 3 

2.2 Styrdokument ................................................................................................................... 4 

2.3 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 5 

2.4 Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 

2.4.1 Lärande på fritidshem................................................................................................ 6 

2.4.2 Fritidshemmets dilemma ........................................................................................... 8 

2.4.3 Svenska elevers matematikkunskaper ..................................................................... 11 

2.4.4 Barns tidiga matematikinlärning ............................................................................. 11 

2.4.5 Grundläggande matematikkunskaper ...................................................................... 13 

3. Metod ................................................................................................................................... 14 

3.1 Val av metod .................................................................................................................. 14 

3.1.1 Fördelar och nackdelar ............................................................................................ 16 

3.2 Urval och genomförande................................................................................................ 16 

3.2.1 Storfritids................................................................................................................. 17 

3.2.2 Lillfritids.................................................................................................................. 18 

3.3 Val och beskrivning av analysmetod ............................................................................. 18 

3.4 Forskningsetik ................................................................................................................ 19 

3.5 Studiens tillförlitlighet.................................................................................................... 20 

4. Resultat och analys............................................................................................................... 21 

4.1 Informella aktiviteter...................................................................................................... 21 

4.1.1 Att bygga och få bygga vidare ................................................................................ 21 

4.1.2 Att pyssla är väl inte matematik? ............................................................................ 23 

4.1.3 Affär utan pengar och inlåsta spel........................................................................... 23 

4.2 Formella aktiviteter ........................................................................................................ 25 

4.2.1 Bråk med granar och symmetriska fåglar................................................................ 25 

4.2.2 Ett däck fullt av geometriska former....................................................................... 26 

4.2.3 Bakning, en matematisk aktivitet som försvunnit ................................................... 27 

 



2  

4.3 Lärande i samspel........................................................................................................... 27 

4.3.1 5+5 är lätt men inte 5+6 .......................................................................................... 27 

4.3.2 Tidlistorna, en trygghet och möjlighet .................................................................... 28 

4.4 Fritidshemmet som organisation .................................................................................... 29 

4.4.1 Fritidshemmet = serviceinrättning .......................................................................... 29 

4.4.2 Fritidshemmet = lärandemiljö ................................................................................. 30 

4.4.3 Planerad verksamhet = kvalitet ............................................................................... 31 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 32 

5.1 Pedagogiska implikationer ............................................................................................. 33 

5.2 Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................... 34 

6. Referenslista ......................................................................................................................... 35 

Bilagor 

 



1 

1. Inledning 

I min studie har jag valt att fokusera på fritidshem och matematik. Anledningen till detta 

intresse är att jag under min utbildning har fått möjlighet att fördjupa mig i barns tidiga 

matematikinlärning samtidigt som jag har gjort mycket av min verksamhetsförlagda 

utbildning på fritidshem. Utifrån detta har tankar fötts kring fritidshemmet som en matematisk 

lärandemiljö. 

 

Fritidshemmet har i uppdrag att både stödja och stimulera elevers lärande och utveckling, 

erbjuda en meningsfull fritid samt komplettera skolan (Skolverket 2007). Fritidshemmet ska 

även verka för att föräldrar kan kombinera sitt föräldraskap med förvärvsarbete, ta tillvara på 

elevernas lust att lära och anpassa utbildningen efter deras förutsättningar, erfarenheter och 

intressen (Skolverket, 2013a). Fritidshemsforskare som Haglund (2004) och Andersson 

(2013) menar att dagens fritidspedagoger har en komplex roll där de tvingas ha en yrkesroll 

när de är i klasser under dagtid och en annan yrkesroll då de ansvarar för barnens fria tid på 

fritidshemmet. 

 

Under hösten 2012 var 411 300 elever inskrivna i ett fritidshem. Detta innebär att 56 procent 

av alla barn i åldern 6-12 år, och hela 86 procent av barn i åldern 6-9 år, tillbringar sina 

eftermiddagar på ett fritidshem. Detta är en ökning med 4 procent sedan året innan. I 

genomsnitt gick det 40,1 barn per avdelning hösten 2012, vilket är en ökning med 10 barn 

sedan 2003 (Skolverket, 2013b). 

 

Jag anser att det är en demokratisk rättighet att inneha grundläggande matematiska kunskaper. 

För att fungera i det demokratiska konsumtionssamhälle som vi har idag behöver alla ha 

förmågan att ta ställning till och utvärdera de olika erbjudanden och rättigheter som erbjuds. I 

den gemensamma läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11 (Skolverket, 

2011a, s 62) står att ” Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 

samhällets beslutsprocesser”. Något som även matematikdelegationen slår fast: 

”Matematikkunnande skall vara självklart för medborgarskap och bildning” (SOU 2004:97, s 

16). 
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Trots dessa goda tankar visar två internationella studier (Skolverket, 2010/2012) att svenska 

elever presterar sämre än genomsnittet bland de deltagande länderna samt att förhållandet 

försämrats över tid. De slår även fast att elevernas socioekonomiska bakgrund är av stor 

betydelse för deras matematikutveckling. 

 

Kan det finnas en möjlig koppling mellan fritidshem och matematikkunnande? Forskning 

visar att barn lär genom lek och att leken är mycket viktig i barns utveckling (Johansson, 

2000/2011; Olofsson, 1996) . På fritidshemmet har den fria leken en stor och viktig plats i den 

dagliga verksamheten (Jensen, 2011; Johansson, 2011). Borde det då inte finnas möjlighet för 

fritidshemmet att genom sin dagliga verksamhet kunna bidra till att stötta och stimulera barns 

matematikutveckling? Larsson (2011) påpekar hemmets betydelse för elevers framgång i 

skolan, däremot skriver hon att det saknas forskning om fritidens betydelse. 

1.1 Syfte 

Min studie syftar till att undersöka om fritidshemmet kan utgöra en matematisk lärandemiljö 

som kan komplettera skolans verksamhet. Utifrån ovanstående resonemang om 

fritidshemmets uppdrag att både erbjuda en meningsfull fritid och att komplettera skolan 

kommer jag även undersöka om det finns en problematik kring att fritidshemmet fungerar 

som en matematisk lärandemiljö. 

1.2 Frågeställningar 

• På vilket sätt görs matematik på fritidshemmet? 

• Vilka möjligheter och hinder kan identifieras med fritidshemmet som matematisk 

lärandemiljö? 

 



3  

2. Bakgrund 

2.1 Historik fritidshemmet 

Det vi idag kallar fritidshem har sina rötter i 1800-talets arbetsstugor som hade till uppgift att 

fostra de barn vars föräldrar var tvungna att arbeta vid industrialismens intåg i Sverige. 

Arbetsstugorna, som startades av Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Berg, hade som syfte att 

förhindra tiggeri, skolk och andra icke-önskvärda beteenden. Arbetsstugorna sågs som en 

inskolning till det riktiga arbetslivet och hade en viktig roll då samhället hade börjat kräva 

dugliga, kloka vuxna medborgare (Rohlin, 2001).  

 

Under 1930-40-talet ändrades fokus från arbete till fria sysselsättningar, i form av lek och 

utevistelse samt läxläsning och verksamheten kallades nu eftermiddagshem. På 

eftermiddagshemmen skulle barnen disciplineras att passa tider, ha gott bordsskick, undvika 

skolk och läsa sina läxor (Rohlin, 2001). 

 

Under 1970-talet förändrades behovet av barnomsorg då högkonjunkturen bidrog till att allt 

fler kvinnor började förvärvsarbeta samtidigt som arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade. 

För att möta detta ökade behov tillsattes två stora utredningar, Barns fritid och Utredningen 

om Skolans arbetsmiljö (SIA-utredningen). Utredningen Barns fritid diskuterade barns sociala 

utveckling och hur man bör eller kan planera, organisera och genomföra verksamheten 

(Rohlin, 2001). SIA-utredningen arbetade med frågor som utökad skolbarnomsorg samt 

helhetssyn och kontinuitet inom skolans verksamhet (Söderlund, 2000).  Ur dessa två 

utredningar, samt att det 1965 startades en grundutbildning till fritidspedagog i Norrköping, 

anses det moderna fritidshemmet ha fötts. Fritidshemmen skulle stödja barnens sociala 

utveckling, samt ”stödja och utveckla en meningsfull fritid som bidrog till ’ett gott 

uppförande’, vilja att lära i skolan, höja självkänslan” (Rohlin, 2012, s 149).  

 

Under slutet av 1990-talet övergår ansvaret för fritidshemmet från socialtjänsten till 

Skolverket. Detta sker då regeringen slår fast att förskola, skola och skolbarnomsorg (där 

fritidshemmet ingår) ska samordnas för att den pedagogiska verksamheten ska bilda en helhet 

gällande barns utveckling och lärande (Rohlin, 2001). Resultatet av detta blir en gemensam 

läroplan för skola, förskoleklass och fritidshem. För fritidshemmets del ligger fokus på att 

arbeta med gemensamma normer och värden inom läroplanen (Andersson, 2010). Rohlin 
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(2001) menar att denna flytt från ett socialpolitiskt till ett utbildningspolitiskt tänkande är en 

av de viktigaste händelserna för fritidshemmet under de senast decennierna. Fritidshemmets 

roll är nu att ”komplettera skolan samt erbjuda barn meningsfull fritid och stöd i 

utvecklingen” (Skolverket, 2007, s 11). Även Söderlund (2000, s 28) menar att 

fritidshemmets ”inriktning ändrats från att vara ett komplement till hemmet till att vara ett 

komplement till skolan.   

2.2 Styrdokument 

Den pedagogiska verksamheten på fritidshem regleras av Skollagen (SFS 2010:800) och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) (Skolverket, 2011a). 

Enligt skollagen ska fritidshemmet ”komplettera skolan, erbjuda elever en meningsfull fritid,  

stöd och stimulans i utvecklingen” (Skolverket, 2011a, s 27). Det ska vara elevernas behov 

som står i centrum för verksamheten, som ska bedrivas i lämpliga lokaler och med lämplig 

gruppsammansättning (Skolverket, 2011b). 

 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) ska de olika pedagogiska synsätten inom förskoleklass, 

skola och fritidshem samverka till att eleverna utvecklar nyfikenhet, kreativitet, 

självförtroende och lust att lära. Läraren ska samverka för att eleverna ska nå målen och det är 

rektors ansvar att utveckla lämpliga samarbetsformer. När det gäller matematikkunskaper ska 

skolan ansvara för ”att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av 

matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan lösa problem och omsätta 

idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2011a, s 13).  

 

För att komplettera Lgr11 har Skolverket gett ut skriften Allmänna råd och kommentarer. 

Kvalitet i fritidshem
1
 (Skolverket, 2007). I skriften behandlas frågor som utvärdering, 

personaltäthet och gruppsammansättning, personalens kompetens samt lokaler och miljö. 

Även här konstateras att fritidshemmet ska komplettera skolan genom att erbjuda aktiviteter 

utifrån barnens intresse, erfarenheter, mognad och närmiljöns resurser. För att ett gott resultat 

ska uppnås påpekas vikten av att tid finns för gemensam planering, uppföljning, utvärdering 

och utveckling av verksamheten. Verksamhetens fokus ligger på att barnen utvecklas, både 

                                                 
1 Denna skrift relaterar till Lpo 94. Under hösten 2013 kommer Skolverket att påbörja arbetet med nya allmänna 
råd om kvalitet i fritidshem enligt skolverkets hemsida, www.skolverket.se 
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intellektuellt, emotionellt, socialt och fysiskt, genom lek och skapande. Fritidshemmets 

verksamhet bygger på en tanke att barnen är aktiva medskapare av sin utveckling och att 

utveckling och socialisation sker i grupp. ”Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel 

med andra” (Skolverket, 2007, s 25). För att stimulera och stödja denna utveckling i den fria 

leken behövs dock vuxnas närvaro (Skolverket, 2007).    

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

”Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i 

grupp” (Skolverket, 2007, s 25). Verksamheten präglas av att lärande och utveckling sker 

överallt och hela tiden samt att barnen är aktiva medskapare av denna utveckling (Skolverket, 

2007). Utifrån denna tes har jag valt ett sociokulturellt perspektiv för min studie. 

 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från den ryske psykologen Lev S. Vygotskij 

(1896-1934). De tankar som ledde fram till detta perspektiv formades av sociala och politiska 

krafter i dåtidens Ryssland (Bråten, 1998). Vygotskij (1999) menar att inlärning är en social 

process som sker mellan människor i en gemensam kultur. I alla sammanhang där det pågår 

interaktion mellan människor sker även lärande (Säljö, 2000).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som ett viktigt redskap för att förstå och lära 

sig om världen (Imsen, 2006; Säljö, 2000). Enligt Vygotskij (1999) är tänkande och språk tätt 

sammanknutna. Språkets ord har en inre och yttre sida där ordens betydelse utgör den inre 

sidan. Den yttre sidan menar Vygotskij (1999) är hur ordet låter, dess språkljud. Han menar 

att en förståelse för ordets betydelse är en förutsättning för språkligt tänkande. Ordets 

betydelse är under konstant utveckling hos barnen och genom att de tillägnar sig mer kunskap 

går betydelsen från en generell till en konkret kunskap betydelse (Vygotskij, 1999).  

 

I skolan ska barnets vardagliga språk möta ett teoretiskt språk med nya begrepp. Läraren ska 

se till att undervisningen befinner sig i elevernas närmsta utvecklingszon för att ge samband 

mellan det vardagliga och teoretiska samt för att utmana elevernas tänkande (Lindqvist, 

1999). Den närmsta utvecklingszonen innebär det som barnet klarar att göra i samarbete med 

andra eller under handledning (Vygotskij, 1999). Enligt det sociokulturella perspektivet är 

människan i ständig utveckling och förändring. Genom att ta till sig kunskaper i samspel med 

andra förflyttas kunnandet från den närmsta utvecklingszonen till en uppnådd kompetens. I 

detta lärande kan en mer kompetent person fungera som en kommunikativ stötta för barnet. 
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Allt eftersom barnet tar till sig ny kunskap kan stöttan successivt minska sin närvaro för att 

sedan försvinna helt (Säljö, 2000). Vygotskij (1999) menar att en sund undervisning kräver 

något mer av barnet än vad det för tillfället klarar på egen hand. Dock är det viktigt att 

undervisningen sker i den närmsta utvecklingszonen, i annat fall sker inget lärande. ”Att lära 

barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att lära det något som det 

redan kan göra på egen hand” (Vygotskij, 1999, s 338).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är det vardagliga samtalet och interaktionen den 

viktigaste lärandemiljön. Det är här vi skapar färdigheter, lär oss uppfatta budskap och ta del 

av andras perspektiv (Säljö, 2000). Ett lärtillfälle som är kopplat till emotioner och 

sammanhang kan barn minnas under längre tid än något som ska läras utan ett sammanhang 

(Lindqvist, 1999). 

2.4 Tidigare forskning 

Trots att barngrupperna har ökat konstant på fritidshemmet de senaste 10 åren så finns det 

förhållandevis lite forskning om lärande på fritidshem (Skolverket, 2011b). Framför allt finns 

det ingen forskning som behandlar matematik och fritidshem. Därför redovisar jag forskning 

gällande fritidshem och matematik under olika rubriker. Jag väljer att ha med rubriken 

dilemman då jag anser att dessa har betydelse för min studie. Forskningen om matematik har 

jag valt utifrån mitt syfte och min frågeställning.  

2.4.1 Lärande på fritidshem 

Lärande på fritidshem sker genom erfarenheter och socialt samspel i barngruppen och mellan 

barn och vuxna. Det är mindre formaliserat, bygger på frivillighet och utgår från barns 

intressen (Jensen, 2011; Johansson, 2011).  Detta informella lärande är till viss del styrt av 

individen själv som ”väljer” vilken information som ska reflekteras och formas till medveten 

kunskap. Det sker även formellt lärande på fritidshemmet i form av regler för spel, samlingar, 

mellanmål och umgänge. Fritidspedagogens uppgift är att hitta ett arbetssätt där dessa två 

lärande sker i syfte att stödja och utveckla barnens förmågor (Johansson, 2011).  

 

Enligt Persson (2008b) utgår lärandeprocessen från två sidor som är ömsesidigt beroende av 

varandra, lärandets objekt (vad som lärs) och lärandets akt (hur man lär). Han menar att det 

saknas forskning om fritidshemmets lärandeobjekt. Den forskning som finns handlar till stor 

del om vad som erbjuds barnen men sällan om vad de lär sig genom det som erbjuds.  
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På fritidshemmet fokuseras det på ett informellt lärande i en förhållandevis lös struktur till 

skillnad från den mer fasta och formella i skolan (Johansson, Ljusberg, 2004). Resnick (1987) 

konstaterar att skolans sätt att lära skiljer sig från lärande utanför skolan.  Hon urskiljer fyra 

kategorier där vardagskunnande skiljer sig från hur skolan ser på lärande. Dessa är: 

o I det verkliga livet sker lärande tillsammans medan i skolan fokuseras på individen. 

o I det verkliga livet tillåts redskap och verktyg men i skolan förväntas du lära utan 

dessa. 

o I skolan manipuleras det med symboler medan i verkliga livet används de i sin rätta 

kontext. 

o I skolan lärs generella färdigheter medan verkligheten kräver situationsberoende 

kompetenser.  

Resnick (1987) menar att skolans fokusering på att lära ut läsning, matematik och 

naturvetenskap inte går hand i hand med det kunnande som behövs i det verkliga livet och att 

skolan borde fokusera på att lära ut för livet istället för bara för skolan.  

 

Leken är en viktig källa för lärande och genom leken kan barn utveckla mönster för att tänka, 

hantera information och lösa problem (Johansson, 2011). Lekens betydelse har på senare år 

uppmärksammats i läroplanen för förskoleklass, skola och fritidshem. För att leken ska vara 

en utgångspunkt för lärande krävs att pedagogen både ger leken utrymme men även stimulerar 

till lärande (Johansson, 2000). Att leka kan ha olika syften. För barn kan leken användas för 

att lära sig nya saker och för vuxna kan leken användas som metod för att lärande ska ske. I 

och utifrån lek kan situationer skapas som ger möjlighet till utforskande och reflektion 

(Persson, 2008a). Pramling Samuelsson (2000) menar att det går att förena lek, lärande och 

kreativitet under förutsättning att pedagogerna har ett synsätt där dessa tre går att förena.  

 

Olofsson (1996) har studerat ett daghems arbete med lek och funnit att barnen i den fria leken 

tillåts vara kreativa och skaffa sig en praktisk kompetens. Genom den fria leken har barnen 

blivit mer påhittiga och företagsamma.  Den fria leken utgår från tre principer; tid för lek, inte 

störa leken samt att som pedagog ofta delta i barnens lek.  
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Att fritidshemmet saknar formella ramar om hur lärande ska ske kan enligt Hansen Orwehag 

och Mårdsjö Olsson (2011) både vara en svaghet och styrka. Svagheten innebär att lärandet 

ofta är icke-verbaliserat och underförstått och blir därigenom osynligt. Styrkan ligger i att 

lärandet utgår från barnens initiativ, motivation och intressen varvid lärandet sker för livet och 

inte för stunden. Även Jensen (2011) menar att det finns goda möjligheter att tillvarata barns 

intressen eftersom fritidshemmet inte omfattas av några uppnåendemål. Dock behövs det 

varierande lärandesituationer. Enligt Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) sker 

lärande på fritidshem i en kontext och fritidspedagogen ges möjlighet att ”fånga tillfällen i 

flykten”.  Lärande på fritidshem har även en vardagsanknytning som inte finns i samma 

utsträckning i skolan. Exempelvis vid matematikundervisning där skolan har en viss 

progressionsordning medan fritidshemmet kan angripa problemet utifrån hur frågan ställs.  

 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) tar i sin artikel upp ”vilka kunskaper och vilket lärande 

som görs möjligt och hur det relaterar till policy, organisation och aktiviteter” (s 1) på svenska 

fritidshem. De har genom fältstudier och intervjuer uppmärksammat att potentiellt lärande 

finns i ett antal samvarosituationer där pedagoger och barn skapade en samvaro och utbytte 

tankar och information. Dessutom såg de att lärande sker då barnen ”prövar, omförhandlar 

och utvecklar” (s 11) aktiviteter. Författarna menar att en fritidspedagogisk verksamhet kan 

utgå från frågorna ”vad är detta?” och ”vad kan detta bli?”. (Saar m.fl., 2012) 

 

Haglund (2004) studerade fritidspedagoger under samlingar i den ordinarie verksamheten. 

Han identifierade tre olika yrkespraktiker (den skolinriktade, den socialt inriktade och den 

integrerade praktikern) som visar på olika arbetssätt gällande samverkan mellan lärare och 

fritidspedagoger. Den skolinriktade praktikern anammar skolans kultur och tjänar som resurs i 

klassen. Den socialt inriktade praktikern tillför aktiviteter som ska bidra till social kompetens 

men denna insats sker ofta utan samverkan med skolans arbete. I den tredje praktikern, den 

integrerade, lyckas fritidspedagogen väva samman det bästa av två världar. Här sker ett 

lärande utan att ge avkall på barns sociala utveckling, ett bevis på att det är möjligt för skolans 

och fritidshemmets världar att mötas.   

2.4.2 Fritidshemmets dilemma 

Jag vill under denna rubrik lyfta några av de dilemman gällande fritidshemmets verksamhet 

som framkommit under mina litteraturstudier. Utgångspunkt blir Allmänna råd och 

kommentarer – kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) som menar att fritidshemmets 
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verksamhet ska komplettera skolan, erbjuda en meningsfull, varierande, utvecklande fritid 

samt erbjuda en miljö där barnen kan utvecklas såväl fysiskt, socialt, emotionellt och 

intellektuellt.  

 

Fritidshemmet, likt andra institutioner, omformas och styrs utifrån de krav samhället ställer. 

Rohlin (2001/2012) menar att fritidshemmets styrning och organisation bestäms av dem som 

har maktposition och tolkningsföreträde i samhället. I sin avhandling presenterar Rohlin 

(2001) tre problematiska fundament som hon anser styr den tid som fritidshemmet förvaltar: 

1) kostnader, 2) obligatoriskt/frivilligt, 3) social utveckling/kunskap/lärande. Fritidshem har 

ansetts vara dyra vilket löstes genom samordning med annan verksamhet. Det andra 

fundamentet är kopplat till att inte alla barn går på fritidshem. Detta medför att det 

komplement som fritidshemmet ska utgöra till skolan endast kommer de barn till del som har 

rätt att vara på fritidshemmet. ”Barnen på fritidshemmet går alltid i skolan, men alla skolbarn 

går inte på fritidshem” (Rohlin, 2012, s 25). Söderlund (2000) visar i sin studie att barn som 

har erfarenhet av fritidshemsverksamhet visar högre självförtroende och att lärare skattar 

dessa elevers självförtroende högre än de elever som inte har erfarenhet av fritidshem. Det 

tredje fundamentet handlar om fritidshemmets uppdrag. Från att ha varit ett stöd för familjer i 

barns sociala utveckling förväntas nu fritidshemmet ha en aktiv roll i barns lärande. 

Problematiken kring dessa tre fundament anses få sin lösning genom en samverkan och 

helhetssyn inom skolan samt arbete i arbetslag (Rohlin, 2001/2012). 

 

När fritidshemmet år 1998 integrerades med förskola och skola var ett av syftena att de olika 

verksamheterna skulle samverka för att uppnå ett livslångt lärande (Skolverket, 2001). Trots 

det goda syftet har forskning kring samverkan visat att detta istället lett till en skolifiering av 

fritidspedagogiken (Calander, 2000; Skolverket, 2001; Söderlund, 2000; Torstensson-Ed & 

Johansson, 2000). De arbetsuppgifter som fritidspedagogen har under skoltid varierar mellan 

att vara hjälplärare till att ansvara för egna aktiviteter, dock sällan med fritidspedagogisk 

inriktning (Calander, 2000; Söderlund, 2000). Andersson (2013) och Hansen (2000) menar att 

en orsak till de stora skillnader som finns i fritidspedagogens roll är att det saknas riktlinjer 

för hur samverkan ska ske. Ytterligare en orsak till att samverkan inte lyckats är bristande 

planeringstid (både enskild och gemensam) och tid för gemensamma diskussioner (Johansson, 

2011; Skolverket, 2000). För att få till stånd goda samverkansmöjligheter ”krävs att ledningen 

är medveten om reformens intentioner och förmår skapa de nödvändiga förutsättningarna för 
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arbetslagens arbete annars finns det risk för att integrationen misslyckas” (Skolverket, 2001, s 

47). 

 

Till skillnad från bland andra Calander (2000), Söderlund (2000) och Torstensson-Ed & 

Johansson (2000), som menar att fritidshemmet har skolifierats, så menar Andersson (2013) 

att fritidspedagogernas yrkesroll går mot en fritidspedagogisk pol. Hon har i sina studier 

urskiljt fyra olika typer av yrkesidentiteter som alla utgår från samma kunskapsbas 

(utveckling och lärande av relationer, sociala färdigheter och värdegrunden) men som sedan 

har olika inriktning och betoning i spännvidden mellan skola och fritidshem. De fyra 

identiteterna är backuplärare, lärare i social kompetens, den skolkompletterande 

fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen. Andersson (2013) menar att 

riktningen mot en fritidspedagogisk pol tyder på att fritidshemmet tillmäts en större vikt vilket 

är en effekt av ett större intresse kring fritidspedagogers arbete och kunskapsbas från både 

utbildnings- och forskarsamhället.  

 

Ett annat dilemma för fritidshemmet är förhållandet fritid – fri tid. Jensen (2011) förklarar 

begreppet fritid som den tid ”som inte går till försörjning, lönearbete, företagande, utbildning, 

hushållsarbete, sömn och mat” (s 40). Fri tid är den tid då individen själv väljer vad den vill 

göra, vem den gör det med och när den börjar och slutar. Att barn tillbringar tid på 

fritidshemmet är inget som de själva har valt utan det beror på att deras föräldrar har valt det 

åt dem. För att barnens tid då ska kunna ses som fritid krävs att de har stora möjligheter att 

påverka innehållet i verksamheten (Haglund, 2009). Studien av Johansson och Ljusberg 

(2004) visar dock att fritidshemmet utgör en naturlig del av barnens vardag. Trots att barnen 

inte är där frivilligt så anser de sig ha många valmöjligheter och stor frihet att styra sin 

vistelse på fritidshemmet.  

 

Haglund (2009) tolkar Skolverkets Allmänna Råd och menar att tiden på fritidshem bör ses 

som en tid för ”nyttiga” aktiviteter. Detta innebär att de aktiviteter som erbjuds på 

fritidshemmet ska ge möjlighet till upplevelser och lärande som är nyttiga både för individen 

och för samhället. För att kunna arbeta utifrån detta synsätt krävs att personalen ges 

möjligheter till planering, genomförande och uppföljning. En förutsättning för att 

fritidslärarens arbete ska fungera är planeringstid, både individuellt, i grupp och i arbetslag 

(Skolverket, 2000). När nu fritidslärarna arbetar i klasser under skoltid har den naturliga tiden 

för planering, då barnen går i skolan, försvunnit (Haglund, 2009).  
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2.4.3 Svenska elevers matematikkunskaper 

För att jämföra elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik genomförs vart fjärde år en 

internationell studie av den internationella organisationen IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement) (Skolverket, 2012). Denna studie kallas TIMMS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) och riktar sig till elever i årskurs 4 

och 8. Studien startade 1995 och Sverige deltog första gången 2007. De områden som 

undersöks är taluppfattning och aritmetik, algebra, geometri, statistik och sannolikhet samt 

datapresentation. Resultatet från 2011 års studie visar att svenska elever i årskurs 4 presterar 

signifikant sämre än genomsnittet inom EU/OECD i områdena taluppfattning och aritmetik 

samt geometri. Eleverna i årskurs 8 (som gick i årskurs 4 vid förra testtillfället) har försämrat 

sin position i relation till övriga länder. Det konstateras även att antalet elever som inte når 

upp till den (enligt TIMMS) elementära kunskapsnivån ökat konstant sedan 1995, från 4% till 

hela 11%. Dessutom har antalet högpresterande elever minskat under samma period från 12% 

till endast 1%. Enligt rapporten använder den svenska skolan i högre grad läroböcker som 

basmaterial för undervisningen än övriga länder i studien. En viktig faktor för elevers 

matematikkunnande är deras socioekonomiska bakgrund. I undersökningen får föräldrar svara 

på frågor kring hemmiljön. De elever som kommer från hem där det förekom matematiska 

aktiviteter, exempelvis spela spel, räkna föremål, före skolstarten presterade bättre än de som 

kom från hem där dessa aktiviteter förekom mer sällan (Skolverket, 2012). 

 

Ett annat mätinstrument för elevers kunskapsutveckling i ett internationellt perspektiv är 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2010). Den genomförs var tredje år på uppdrag av OECD-

länderna. Denna undersökning fokuserar på vilka kunskaper och färdigheter 15-åringar bär 

med sig då de snart ska lämna den obligatoriska skolan i relation till vardagskunskaper. De 

områden som undersöks är läsförståelse, naturvetenskap och matematik. Det senaste 

publicerade resultatet är från år 2009 och visar samma trend som TIMMS-studien; svenska 

elevers resultat i matematik sjunker i jämförelse med övriga OECD-länder. Studien visar 

även, i likhet med TIMMS, på en koppling till den socioekonomiska bakgrunden (Skolverket, 

2010). 

2.4.4 Barns tidiga matematikinlärning 

I litteratur kopplat till matematikinlärning för de yngre skolbarnen finns sällan fritidshemmet 

omnämnt. Det kan antas att detta beror på att fritidshemmet, till skillnad från förskolan och 
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grundskolan, inte har några strävans- eller uppnåendemål att arbeta mot. Därför har jag valt 

att fokusera på vad litteraturen säger om förskolans matematik samt delar som kan kopplas till 

informellt lärande på fritidshemmet. 

 

Barns tidiga matematikinlärning bör utgå från deras förförståelse och man bör undvika att 

ställa krav om rätt och fel. Genom att koppla matematiken till vardagshändelser och arbeta 

laborativt kan den göras mer meningsfull vilket leder till att barn kan förstå och uppskatta 

matematikens mening (Ahlberg, 2000; Malmer, 2002). Genom att arbeta tematiskt utvecklas 

och stimuleras barns matematikutveckling. De ges här möjligheter att utveckla språket, koppla 

det till matematiska sammanhang och samtidigt koppla matematiken till ett vardagligt och 

samhälleligt perspektiv (Ahlberg, 2000; Doverborg, 2000; Persson & Wiklund, 2007).  

 

Gallenstein (2005) menar att matematik är en del av barns dagliga tillvaro och därför bör de 

ges en stabil grund att stå på. Detta görs genom att erbjuda dem ett flertal olika lärandemiljöer 

samt en stor tillgång till material, exempelvis spel, klossar, vattenlek, leklådor. Dessutom är 

det av stor vikt att lärtillfällen är relevanta, verklighetsanknutna och möter barnens intressen.  

 

Furness (1998) påpekar vikten av att ge lärprocessen tid, både för barn och vuxna. Han 

rekommenderar att pedagoger skapar miljöer där barnen kan spara sina arbeten och 

återkomma till dem flera gånger i veckan. ”Matematik kan beskrivas som kunskap om och 

förhållande mellan tal, mätande och form” (Furness, 1998, s 10). Genom möten mellan dessa 

områden har arkitektur, konst och matematiska idéer vuxit fram genom historien.  

 

Språket har en viktig roll för begreppsutvecklingen i matematiken (Bergius & Emanuelsson, 

2008; Forsbäck, 2006; Malmer, 2002; Persson & Wiklund, 2007; Sterner, 2008a). Vygotskij 

(1999) menar att barns begreppsbildning sker i tre faser; från enkla, privata ord till att kunna 

generalisera och gruppera. Den vuxne kan stötta och bidra till begreppsutvecklingen genom 

att använda språk i den närmsta utvecklingszonen och därigenom utmana barnet. Malmer 

(2002) påpekar vikten av att ha ett rikt ordförråd där jämförelseord (ex. stor-liten, framför-

bakom) och matematikord (ord som bara finns inom matematiken eller har en speciell 

betydelse inom matematiken, ex. udda, volym, roten) ingår. Detta kan utvecklas genom ett 

laborativt och undersökande arbetssätt. Malmer (2002) menar att den tidiga utslagningen 

inom matematiken beror på att undervisningen går för fort fram och att eleverna inte fått 
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möjlighet att befästa olika begrepp. Thisner (2006) påpekar vikten av att ge barnen ett 

mattespråk då hon menar att matematik finns både i barnens lek och i deras vardag.  

2.4.5 Grundläggande matematikkunskaper 

I det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011a) står att eleverna bland 

annat ska arbeta med taluppfattning, geometri, där rumsuppfattning och mätning ingår, och 

problemlösning. Syftet med undervisningen ska vara att eleverna utvecklar förmåga att 

formulera och lösa problem, föra matematiska resonemang samt välja och använda lämplig 

metod vid beräkningar. För att nå kunskapskraven i slutet av årskurs 3 ska eleven bland annat 

kunna lösa enkla elevnära problem utifrån dess karaktär. 

 

För att utveckla grundläggande matematiska kunskaper bör stor vikt läggas vid 

begreppsutveckling inom områdena taluppfattning, mätning och rumsuppfattning samt 

sortering och klassificering (Engvall, 2007). Inom taluppfattning ingår att lära sig uppfatta 

antal, räkneordens innebörd, funktion och struktur samt tal och dess relationer (Sterner & 

Johansson, 2008). Inom mätning fokuseras på mätandets princip, att välja rätt enhet och att 

jämföra (Sterner, 2008b). Rumsuppfattning innebär ”att kunna förstå, använda och utbyta 

information om var i rummet ett föremål eller barnet självt befinner sig i förhållande till 

omgivningen” (Persson, 2008a, s 89). Här ingår även geometri, symmetri, mönster och 

byggnadsteknik (Furness, 1998). Att sortera och klassificera utvecklar barns förmåga att tänka 

logiskt och använda matematiska regler. När man sorterat och klassificerat ges möjlighet att 

visa resultatet genom tabeller och diagram. Vanliga exempel på tabeller och diagram i de 

yngre åren är barnens ålder, favoritfärg, favoritfrukt m.m. (Forsbäck, 2008).   

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att baskunskaper i matematik behövs för att fungera både i 

hem, samhälle och i skola. I hem och samhälle behövs kunskaper för att ta ställning till olika 

vardagsfrågor som vilket telefonabonnemang man bör välja, vad olika räntesatser innebär, 

matlagning osv. Författarna menar att den matematik som skolan erbjuder till för stor del 

syftar till att förbereda elever för fortsatta studier och inte för att leva och fungera i samhället.   
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de metoder inom kvalitativ samhällsvetenskaplig 

forskning som jag har använt i min studie. Jag kommer att problematisera för- och nackdelar 

samt förankra mina val av metod och tillvägagångssätt för studien. Därefter beskriver jag den 

undersökningsgrupp som studien baseras på samt hur studien är genomförd. Slutligen 

diskuteras forskningsetik och studiens tillförlitlighet.   

3.1 Val av metod 

Kvalitativ forskning lägger stor tonvikt vid ord samt hur individen tolkar och uppfattar 

verkligheten. Den kvalitativa forskningen ger även en bild av att verkligheten är föränderlig 

och att den konstrueras av individerna själva (Bryman, 2002). En kvalitativ forskning 

betecknas ofta som induktiv vilket innebär att forskaren följer upptäckandets väg och är 

intresserad av processen till skillnad från den kvantitativa forskningen som är deduktiv, 

hypotesprövande och inriktad på resultat (Kullberg, 2004, Merriam, 1994).  

 

Inom den kvalitativa forskningen finns metoder som etnografi/deltagande observation och 

intervjuer. Etnografi och deltagande observation kan vara svåra att skilja åt då båda innebär 

att forskaren befinner sig i en miljö under en längre tid för att observera och skapa sig en bild 

av den kultur som gruppen skapat. Etnografi kan dock uppfattas som en bredare metod som 

innefattar både observationer och intervjuer medan man vid deltagande observation kan 

missledas att tro att det enbart sker observationer (Bryman, 2002).  

 

För att undersöka hur matematik görs på fritidshemmet använde jag mig huvudsakligen av 

deltagande observation som metod och enligt Fangen (2005) passar deltagande observation 

som metod när man önskar studera vilka aktiviteter som sätts igång av deltagarna själva, vem 

som deltar och finns närvarande samt vilka roller de har. Jag gjorde mina observationer på två 

fritidshem i två olika kommuner och jag kommer att kalla dem Storfritids och Lillfritids. Då 

Storfritids var en ny miljö för mig använde jag mig av vad Fangen (2005) kallar en portvakt. 

Detta är en person som är viktig i den miljö som ska studeras och som kan hjälpa till att bygga 

förtroende mellan informanter och forskare. I detta fall var min portvakt en av de tre ordinarie 

pedagogerna på fritidshemmet. På Lillfritids var jag redan känd av både barn och pedagoger 

och behövde därför ingen portvakt. 

 



15  

Som etnograf/deltagande observatör kan man inta olika roller kopplat till förhållandet mellan 

engagemang och distans (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mina observationer intog jag rollen som deltagare som observatör enligt Gold’s 

klassifikation (figur 1) (Bryman, 2002). Enligt Merriam (1994) bör man som ny observatör på 

ett fält tänka på att vara förhållandevis passiv och ge informanterna en chans att lära känna 

observatören. Man bör även vara observant på vilka rutiner som gäller och respektera dessa. 

Under mina observationer förde jag kontinuerligt samtal med pedagogerna kring det jag har 

observerat. Jag frågade hur de tänkte och resonerade kring aktiviteter för att skapa en bredare 

förståelse för deras verksamhet. Dessa spontana samtal som sker i anknytning till 

datainsamling är enligt Kullberg (2004) den vanligaste formen av intervju vid deltagande 

observation.   

 

För att komplettera mina observationer genomfördes två intervjuer med en fritidspedagog på 

varje fritidshem. Att använda intervjuer är enligt Kullberg (2004) ett vanligt sätt att synliggöra 

hur människor tänker och uppfattar fenomen i omvärlden. Intervjuerna var semi-

strukturerade, vilket enligt Bryman (2002) kännetecknas av att forskaren utgår från en 

intervjuguide innehållande frågor utifrån specifika teman. Frågorna behöver inte ställas i en 

viss ordning och forskaren tillåts att ställa kompletterande frågor. Före intervjuerna 

förberedde jag mig genom att vara väl insatt i vad jag ville med mina frågeteman samt att jag 

tänkte på att inte ha för bråttom med att komma vidare i intervjun. Kvale (1997) menar att det 

finns ett antal kriterier för en lyckad intervju, några av dem är att intervjuaren är insatt, 

strukturerad, tydlig, kritisk och visar hänsyn. Under intervjuerna följde jag en intervjuguide 

(bilaga 1) med teman som jag ville få pedagogernas syn kring. Intervjuerna var tänkta att 

spelas in men då intervjun med pedagogen på Storfritids genomfördes i det gemensamma 

personalrummet (där flera personer vistades vid tiden för intervjun) valde jag att inte spela in 

 
Engagemang Distans 

Fullständig  
deltagare 

Deltagare som 
observatör 

Observatör 
som deltagare 

Fullständig  
observatör 

Figur 1. Golds klassifikation av roller för den deltagande observatören (Bryman, 2002, s 286) 
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den eftersom jag antog att kvalitén på inspelningen skulle bli för dålig. Intervjun med 

pedagogen på Lillfritids spelades in och transkriberades. 

3.1.1 Fördelar och nackdelar 

Gold (1958) menar att vid användandet av deltagande observation som metod är det viktigt att 

fundera över vilken roll du intar som observatör. Vid deltagande observatör finns en risk att 

forskaren blir för bekant med informanterna och identifierar sig med dem och därigenom 

förlorar sin roll som forskare. Å andra sidan finns risken att forskaren om denne väljer 

fullständig observatör förlorar sitt förtroende hos informatörerna. Enligt Fangen (2005) är det 

viktigt att finna en bra kombination av både deltagande och observation utifrån syftet med 

studien. Riskerna ligger i att vid enbart observation kan det vara svårt att förstå de koder och 

den kommunikation som deltagarna använder medan enbart deltagande kan innebära ett 

tappat fokus. Deltagande observation gör det även möjligt att skaffa en helhetsbild då även 

känslor och intryck som forskaren uppfattar är av betydelse. Enligt Merriam (1994) är ett skäl 

att välja deltagande observation som metod att forskaren kan uppfatta saker som blivit rutin 

för de observerade.  

 

Bryman (2002) menar att intervjuer erbjuder forskaren en flexibilitet som gör det möjligt att 

ta reda på vad informanterna tänker om vissa fenomen. Dock är det mycket tidskrävande att 

transkribera intervjumaterialet. Enligt Merriam (1994) är det avgörande att ställa bra frågor 

för att få ut bra information, detta kräver övning och erfarenhet. Genom en bra intervju får 

forskaren reda på vad respondenten tänker eller vet. Dessutom ger en intervjusituation 

möjlighet att ställa följdfrågor, få förtydliganden och avgöra respondentens engagemang och 

kunskapsnivå. Den data som samlas in vid intervjuer bör dock ses som hur den intervjuade 

vill bli sedd och förstådd och inte hur de egentligen är eller agerar (Fangen, 2005).  

3.2 Urval och genomförande 

Min studie genomfördes på två fritidshem, Storfritids och Lillfritids, i två olika kommuner. 

Jag har genomfört tre observationstillfällen på vardera fritidshem samt intervjuat en pedagog 

per fritidshem. De fritidspedagoger som jag har valt att intervjua är även arbetslagsledare på 

respektive fritidshem. Observationerna har genomförts under den ordinarie verksamheten på 

eftermiddagar och har varat i 2 – 2,5 h. Jag varvade observationer av miljön med 

observationer av aktiviteter och under hela tiden hade jag med mig min anteckningsbok. I 

anteckningsboken förde jag anteckningar kring det jag observerade men även egna 
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reflektioner som dök upp under observationerna, exempelvis saker som jag behövde fråga 

pedagoger eller be dem förtydliga. Jag tog inte några pauser under mina observationer utan 

valde istället att bryta av med samtal med pedagoger kring det jag sett eller hört. Ibland drog 

jag mig dock undan för att i lugn och ro få anteckna och utveckla tankar och observationer. 

Intervjuerna varade ca 30 minuter och jag förde vid flera tillfällen spontana samtal med 

pedagoger om deras verksamhet. De två intervjuerna beskrivs mer utförligt under respektive 

fritidshem. 

3.2.1 Storfritids  

Storfritids tillhör Storskolan, som ligger i en större svensk stad. Skolan är belägen i ett 

bostadsområde där de flesta bor i lägenhet. Den ordinarie skolan är under ombyggnad varvid 

verksamheten för tillfället är förlagd till tillfälliga byggnader på skolgården. Storfritids är en 

av två avdelningar på fritidshemmet och det är 45 barn inskrivna i åldrarna 6-7 år. På 

avdelningen arbetar tre pedagoger heltid. Dessutom arbetar sex andra personer 

(förskolelärare, assistenter, resurser) i verksamheten för att täcka vid öppning och stängning. 

De tre pedagogerna som arbetar heltid ansvarar för det skolfritids som finns på skolan samt 

går in som resurser i klasser under dagtid. Skolfritids innebär att alla barn i årskurs 1 stannar 

kvar på fritidshemmet efter skoldagens slut för att under 1,5 h få extra undervisning i en 

fritidspedagogisk kontext. Storfritids har tillgång till tre rum som de delar med skolan. I ett av 

rummen har de möjlighet att sätta upp saker på väggarna medan skolan har företräde till de 

andra två rummen. I rummen har barnen möjlighet till pyssel, skapande, spel, bygglek och 

rollek. En gång i veckan har man även möjlighet att gå till en gymnastiksal. Till skolan hör en 

skolgård som fritidshemmet använder, dessutom går man ibland till ett intilliggande 

aktivitetsområde samt att barnen i årskurs 1 går till skogen en gång i veckan.  

 

Mina observationer gjordes under tre eftermiddagar, varav en under en utedag i skogen. 

Under observationerna deltog jag i verksamheten genom att följa de aktiviteter barnen gjorde. 

Däremot deltog jag inte aktivt i barnens aktiviteter utan höll mig något avvaktande vid sidan 

om. Några barn var nyfikna och undrade vad jag gjorde hos dem och då förklarade jag att jag 

tittade på vad de gjorde på fritidshemmet. Den intervju som jag gjorde på Storfritids 

genomfördes utifrån min intervjuguide (bilaga 1) men spelades inte in och har därför inte 

transkriberats. Anledningen till detta var att den genomfördes i det gemensamma 

personalrummet (där flera personer vistades vid tiden för intervjun). Då jag antog att kvalitén 

på inspelningen skulle bli för dålig valde jag att inte spela in. Istället förde jag noggranna 
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anteckningar som skrevs rent direkt efter avslutad observation. Utöver detta förde jag 

kontinuerliga samtal med pedagogerna om deras verksamhet. 

3.2.2 Lillfritids 

Lillfritids, som tillhör Lillskolan, ligger i en mindre svensk stad. De barn som går här bor till 

största del i villa eller radhus. Lillfritids är en av två av avdelningar och det är ca 60 barn, i 

åldrarna 8-12 år, inskrivna. På avdelningen arbetar 3 pedagoger heltid. Under dagtid arbetar 

de i klasser i skolverksamheten samt har fritidspedagogisk verksamhet i klass 2 en gång per 

vecka. Fritidspedagogisk verksamhet tillkom då skolan införde samlad skoldag för årskurs 2-

3. Utgångspunkt för undervisningen är lek och fritidspedagogen har här möjlighet att arbeta 

med antingen innehåll kopplat till ordinarie skolverksamhet eller värdegrundsarbete. 

Lillfritids lokaler består av 5 rum samt en stor hall. Ett av rummen används som dramasal 

under skoltid, i övrigt används lokalerna enbart för fritidsverksamhet. I de olika rummen ges 

möjlighet till bygglek, spel (både sällskapsspel och dator), pyssel, skapande, rollek samt att 

bygga med kuddar i ett kuddrum. Fritidshemmet har även tillgång till gymnastiksal, skolgård 

samt intilliggande skog.  

 

Mina observationer gjordes under tre eftermiddagar under ordinarie fritidshemsverksamhet. 

Mitt deltagande i verksamheten följde samma mönster som på Storfritids med skillnaden att 

jag sedan tidigare var känd för barnen och pedagogerna. Detta gjorde att barnen i större 

utsträckning sökte kontakt med mig under min vistelse på fritidshemmet. Min intervju 

genomfördes utifrån min intervjuguide (bilaga 1) i ett enskilt rum, den spelades in och 

transkriberades. Även här förde jag kontinuerliga samtal med pedagogerna kring 

verksamheten. 

3.3 Val och beskrivning av analysmetod 

För att analysera mitt insamlade datamaterial har jag valt en tematisk analysmetod som enligt 

Hjerm och Lindgren (2010) är en förenklad och renodlad variant av bland annat Grounded 

Theory. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) har denna metod inget väletablerat svenskt namn 

utan kallas i internationell litteratur för ”the constant comparative method” eller ”the constant 

comparative technique”. Som i all kvalitativ forskning bygger analysen på ett flertal 

genomläsningar och bearbetningar av datamaterialet. Metoden som författarna redogör för 

består av tre steg: kodning, tematisering, summering.  
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Kodningsprocessen innebär att materialet reduceras till en hanterlig mängd data. Här 

identifieras nyckelord och centrala händelser som sedan utgör koder (Hjerm & Lindgren, 

2010). För att göra detta skrev jag ut mina observationsloggar och intervjudata och läste 

materialet ett flertal gånger. Jag försökte finna nyckelbegrepp eller centrala händelser som 

utgjorde koder. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) skapas och omskapas dessa koder 

kontinuerligt under processen.  

 

Då tydliga koder börjar visa sig bör man slå fast vilka kriterier som gäller för de olika 

koderna. När man fått fram stabila koder bör dessa sorteras in i olika teman (Hjerm & 

Lindgren, 2010). För att ta fram teman sorterade jag de olika koder jag fann och stämde av 

dem mot mina frågeställningar, utifrån dessa har jag kommit fram till fyra teman.  

 

När de två första processerna känns mättade övergår arbetet till att summera resultatet. I 

denna process ska man verifiera de resultat som framkommit genom att återigen gå tillbaka 

till kodnings- och tematiseringsprocessen för att pröva så slutsatserna stämmer (Hjerm & 

Lindgren, 2010). För att göra detta läste jag återigen igenom mitt material, stämde av de koder 

och teman jag funnit med mina frågeställningar och teoretisk utgångspunkt samt ifrågasatte 

relevansen av de teman jag funnit. Därefter skrev jag samman mitt resultat. 

3.4 Forskningsetik 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla dessa 

krav har jag informerat personal och föräldrar till barnen på fritidshemmet om min studie 

genom ett informationsbrev (bilaga 2). Där förklarade jag syftet med studien samt att den 

information som jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. I informationsbrevet bad 

jag om föräldrarnas samtycke att observera deras barn, jag kan dock inte säkerställa att de har 

diskuterat syftet med min studie med sina barn. För att få barnens samtycke under mina 

observationer har jag, när jag interagerat med dem, först frågat om det tycker att det är okey 

att jag är med.  Det material som jag samlat in i form av fältanteckningar, inspelningar vid 

intervjuer och annat nedskrivet material har jag förvarat så att ingen annan kan ta del av 

materialet. Vid intervjuer har jag varit noga med att tala om att informanten är fri att avbryta 

när som helst. 
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3.5 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa en studies kvalitet bör man ta hänsyn till dess reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Stukát, 2011).  

 

Min studie genomfördes under totalt sex observationstillfällen på totalt ca 10 timmar. Även 

om jag under denna tid fick fram material för min studie så kan tiden på fältet anses knapp för 

att skapa en så bred och heltäckande bild som möjligt. Mer tid på fältet hade gett mig tid att 

uppfatta spontan matematisk aktivitet bland barnen istället för som i detta fall medvetet söka 

efter den. Att jag inte spelade in intervjun med pedagogen på Storfritids bidrar till att minska 

studiens reliabilitet. Trots att jag förde noggranna anteckningar och skrev rent direkt efter 

avslutad observation så finns risk att jag missade viktig information.  

 

Validiteten i min studie kan ses ur två perspektiv. Det material som jag fick genom att 

observera miljön och de aktiviteter som barnen uppehöll sig med kan anses som giltig. När 

det gäller samtal och intervjuer med pedagoger samt de aktiviteter som iscensattes av dem kan 

validiteten ifrågasättas då de visste att syftet med min studie var att observera matematik på 

fritidshemmet.  

 

Mina studier genomfördes på två fritidshem där jag fann flera likheter gällande de aktiviteter 

som erbjöds. Naturligtvis hade det inneburit en högre generaliserbarhet om undersökningen 

hade gjorts på ytterligare fritidshem men min uppfattning är att urvalet är representativt för 

fritidshem generellt.  
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4. Resultat och analys 

Mina observationer är gjorda på två fritidshem i två olika kommuner. Det har funnits 

skillnader mellan de olika fritidhemmen men även likheter. Syftet med min studie har inte 

varit att jämföra dessa två verksamheter utan att observera och identifiera aktiviteter där 

matematik förekommit eller skulle kunna ske. Jag har även genom mina observationer, samtal 

och intervjuer försökt finna eventuella hinder för att fritidshemmet skulle kunna fungera som 

en matematisk lärandemiljö. När jag har analyserat mitt datamaterial utifrån syfte och 

frågeställningar har jag kommit fram till fyra teman som presenteras nedan.   

 

Egentligen finns matematik överallt men jag har valt att visa på några vanligt förekommande 

informella aktiviteter och formella aktiviteter där matematiskt lärande kan ske. På 

fritidshemmet utgör gruppen en viktig grund för lärande (Skolverket, 2007) och i temat 

lärande i samspel visar jag prov på detta. I mina analyser utgår jag från de områden som 

Engvall (2007) anser är viktiga för den tidiga matematikinlärningen (taluppfattning, mätning 

och rumsuppfattning samt sortering och klassificering) samt problematiserar kring eventuella 

hinder. Mitt sista tema är delvis kopplat till fritidshemmets dilemman och där behandlar jag 

hinder för matematisk utveckling som är kopplade till fritidshemmet som organisation.  Jag 

analyserar och problematiserar här utifrån fritidshemmets uppdrag; att stödja och stimulera 

elevers lärande och utveckling samt att komplettera skolan (Skolverket, 2007). 

4.1 Informella aktiviteter 

Informella aktiviteter är de aktiviteter som sker spontant och utan styrning från någon vuxen. 

På fritidshemmen kallas denna aktivitet ”fri lek” (Olofsson, 1996). De informella aktiviteter 

som jag valt att ta upp är sådana som finns tillgängliga eller vanligt förekommande på de 

fritidshem jag observerat.  

4.1.1 Att bygga och få bygga vidare 

På fritidshemmen ges möjlighet till bygglek av olika slag. Blad de aktiviteter som jag 

observerade finns lego, kuddar, kaplastavar och plus-plus (små byggklossar i plast som ser ut 

som två ihopsatta plustecken).  

 

Vid ett tillfälle observerar jag Anna och Kajsa som leker i kuddrummet. De har byggt 

varsin koja precis bredvid varandra med en gemensam vägg emellan. Barnens 
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byggen är ungefär lika höga som dem och de har varsin ingång på framsidan. När jag 

frågar dem vad de gör svarar Kajsa: - Vi leker…vi leker att vi är hundar. Kom nu, 

Anna, nu är det dags att sova. Sedan kryper de in i sina kojor, och Kajsa drar för ett 

tygstycke som fungerar som dörr.  

 

I exemplet ovan har barnen möjlighet att öva på flera matematiska förmågor genom att 

konstruera sina kojor. De har i det gemensamma bygget fått möjlighet att öva på 

begreppsbildning som är kopplat till matematik. De har övat på att sortera och klassificera, 

väga och mäta. Genom att fritidshemmet har ett rum för kuddlek ges även möjlighet för 

barnen att utveckla leken och sitt byggande.  

 

Nästa citat illustrerar en byggsituation med plus-plus: 

  

Pelle och Lisa sitter vid ett bord och bygger med plus-plus. De har byggt flera små 

saker och jag frågar dem vad de bygger. –Vi bygger Star Wars, säger Lisa. 

 – Kolla mitt rymdskepp, det kan flyga så här högt, säger Pelle. En pedagog kommer 

fram till barnen och säger att det är dags att plocka ihop eftersom det är dags för 

mellanmål. Barnen undrar om de får spara sina byggen men pedagogen förklarar för 

dem att det inte går för att det blir så mycket småsaker att hålla reda på. 

 

Därefter vände sig pedagogen mot mig och förklarade följande: 

 

- Det är svårt att låta barnen spara sina byggen eftersom lokalerna används av skolan 

på dagtid….men vi låter barnen spara byggen under loven… 

 

Som i exemplet med kuddrummet har dessa barn fått öva på sortering, klassificering och 

mätning. I sin lek använder barnen ord som större och högt vilket utvecklar deras 

begreppsbildning. Genom sätta ihop bitarna på rätt sätt har de även sysslat med 

problemlösning. I detta exempel utgör lokalerna ett hinder för barnens matematiska 

utveckling då de omöjliggör för barnen att spara sina byggen. Pedagogen kommenterar dock 

att barnen får spara byggen på loven. Detta tolkar jag som att det finns en vilja hos pedagogen 

att låta barnen spara sina alster men att den begränsas av lokalsituationen. 

 

I exemplen ovan har jag visat på olika bygglek som båda kan utveckla rumsuppfattning. Att 

utveckla rumsuppfattning innebär bland annat att känna igen, jämföra och benämna olika 



23  

föremål. När barnen använder och jämför olika objekt ges det även möjlighet att utforska 

volym, vikt och storlek (Persson, 2008a) samtidigt som språket utvecklas genom att barnen 

använder ord som framför/bakom, större/mindre, lätt/tung (Malmer, 2002). Att bygga (oavsett 

material) innebär sortering och klassificering och Forsbäck (2008, s 63) menar ”att urskilja 

och särskilja egenskaper är en grundläggande kunskap i matematik”. Furness (1998) anser att 

barn behöver tid för att bekanta sig med olika material och förstå relationen mellan olika 

objekt, exempelvis byggklossar och att detta möjliggörs genom att få spara sina byggen. 

4.1.2 Att pyssla är väl inte matematik? 

Att pärla pärlplattor och göra halsband var vanligt förekommande aktiviteter under den fria 

leken. Resultatet av mina observationer visade att flera barn satt och pärlade enskilt eller 

tillsammans med en kamrat.  

 
Kevin och Astrid sitter vid ett bord och pärlar pärlplattor. Bredvid dem sitter Elin och 

gör ett halsband. De väljer noggrant ut pärlor utifrån färg och storlek och räknar så de 

får tag i det antal de behöver. Astrid rör runt i pärlburken för att hitta rätt färg. Elin, 

som gör halsband, kontrollerar ibland mönstret på sina pärlor för att sedan leta 

ytterligare pärlor. Hela tiden pågår ett tyst samtal barnen emellan. 

 

I denna aktivitet finns möjlighet för barnen att utveckla taluppfattning när de räknar pärlor 

och avgör vilken pärla de behöver för att fortsätta sitt mönster. De övar även på klassificering 

och sortering när de väljer färg och storlek på pärlorna. Genom samtalen kan de även utveckla 

begrepp som fler/färre, många/få. Persson och Wiklund (2007) menar att pärlplattan ger 

barnet möjlighet att utforska grundläggande geometriska begrepp, de övas i att känna igen och 

sortera samt upptäcka samband i mönster. När barnet i sitt skapande väljer färg och mönster 

övar det på sortering och klassificering (Forsbäck, 2008).  

4.1.3 Affär utan pengar och inlåsta spel 

På de fritidshem där jag gjort mina observationer har jag sett prov på olika miljöer och 

material som kan bidra till barns matematikutveckling. Resultatet av mina observationer visar 

dock att både miljö och material kan vara en begränsande faktorer för denna utveckling. 

 

Nedan observationutdrag visar på en affär med kassapparat som saknar pengar. 
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På ett av fritidshemmen finns en affär uppställd i ett av rummen. Miljön är 

iordninggjord så att det ska likna en autentisk affärsmiljö. Det finns en kassadisk med 

kassapparat (utan pengar) och en pall för kassören att sitta på. I affären finns två 

hyllor med varor, allt ifrån mjölk- och juicepaket till fisk och frukt i plast. På hyllorna 

sitter lappar med ordbilder som anger var varorna ska stå.  

 

Genom att ställa rätt vara på rätt plats övas barnen i parbildning, vilket är en del av 

taluppfattningen (Engvall, 2007). Den ovan beskrivna miljön skulle även kunna utgöra en 

möjlighet för att utveckla taluppfattning och förståelse för vårt talsystem. Avsaknad av pengar 

och prismärkning utgör, enligt mig, ett hinder för optimalt lärande. Detta är en aktivitet där 

pedagogerna skulle kunna bidra till ett matematiskt lärande genom att fästa prislappar på 

varorna och lägga pengar i kassapparaten. Engvall (2007) menar att affärslek möjliggör 

utvecklandet av taluppfattning genom att barnen använder räkneorden, de uppfattar antal samt 

genom att de använder talsystemet och får en förståelse för dess uppbyggnad som 

tiobassystem. Affären kan utgöra en autentisk miljö där lek och lärande, i bland annat 

matematik, kan mötas.  

 

Observationer visar att det finns sällskapsspel på båda fritidshemmen. På det ena 

fritidshemmet var spelen inlåsta i ett skåp. När jag frågade en pedagog varför spelen var 

inlåsta svarade hon: 

 

- Vi måste ha dem inlåsta annars försvinner de. Barnen får komma till oss och be om 

spel och då låser vi upp åt dom.  

 

Barnen måste här gå till en pedagog för att få ut spel vilket kan leda till att det spontana 

lärandet försvinner. Pedagogen säger här att spelen eller delar till dem försvinner och det vill 

de inte. 

 

I sällskapsspel ges barn möjlighet att lära sig följa regler, läsa av tärningar och de får även 

möjlighet att öva problemlösning enligt Forsbäck (2006).  I detta exempel hindras den 

matematiska utveckling som erbjuds genom att spela sällskapsspel av att spelen inte finns 

tillgängliga för barnen. Gallenstein (2005) menar att spel, såväl dataspel som sällskapsspel, 

bör möjliggöra att även elever som inte helt behärskar innehållet har möjlighet att vinna ”på 

chans”. Denna chans fungerar då som motivation att fortsätta vilket i sin tur kan leda till 

lärande.  
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4.2 Formella aktiviteter 

Det som kännetecknar vad jag kallar en formell aktivitet är att den introduceras och styrs av 

en pedagog och att innehållet inte är helt valfritt för barnen. De formella aktiviteterna är till 

viss mån även informella då det i de flesta fall ges möjlighet att avstå aktiviteten. 

Fritidshemmet bygger på en frivillighet (Jensen, 2011; Johansson, 2011) men vissa aktiviteter 

som mellanmål, gemensamma utedagar och olika aktivitetsgrupper kräver av praktiska skäl 

att alla deltar. Nedan redovisas några exempel på formella aktiviteter som jag observerat. 

4.2.1 Bråk med granar och symmetriska fåglar 

På ett av fritidshemmen erbjuds barnen att delta i olika aktivitetsgrupper där bland annat 

skapande ingår. Resultatet av mina observationer och samtal med pedagoger visar exempel på 

matematiska aktiviteter under skapande verksamheter.  

 

Under min intervju med pedagogen Fanny svarade hon följande när vi pratade om hur skola 

och fritidshem samverkar för barnens lärande: 

 

- I julas när vi skulle göra julgranar på fritidshemmet så hade vi klippt ut cirklar i 

papp som vi vek först en gång på mitten och sen en gång till. Helt plötsligt säger 

Måns: ”Det är ju precis som vi gör i matten när vi räknar bråk”. Det var häftigt att se 

honom göra den kopplingen. 

 

Denna aktivitet var tänkt som ett vanligt julpyssel men visade sig ha matematiskt innehåll. I 

intervjuutdraget ovan beskriver pedagogen att det var barnet självt som kopplade julpysslet 

till matematiken som barnen hade övat på under skoltid. Här gavs pedagogen möjlighet att 

diskutera olika former av bråk med barnen under aktivitetens gång.  

 

Dewey (i Jensen, 2011) menar att skolan erbjuder elever abstrakt lärande, exempelvis 

bråkräkning, som kan vara svårt att omsätta i praktik. Dock menar Jensen (2011) att 

fritidshemmet har möjligheten att låta barnen undersöka och därigenom göra det abstrakta 

mer konkret och förståeligt.  

 

Under mitt sökande efter matematik på fritidshemmet fann jag bilder på symmetriska fåglar 

på en vägg. När jag pratade med en fritidspedagog om dessa sa hon: 
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- Vi skulle göra flyttfåglar för att hänga upp i rummet här inne. När vi hade vikt och 

klippt ut fåglarna så tyckte något barn att det blev så mycket pappersspill. Då kom 

barnen på att de kunde använda det som blev kvar av pappret som mall till nya fåglar. 

Sen gjorde barnen de här svampmålningarna.  

 

Även denna aktivitet var ett skapande som innehöll matematik. Här har barnen fått en 

möjlighet att bekanta sig med symmetribegreppet. Furness (1998) menar att symmetri är ett 

viktigt och omfattande begrepp inom matematiken. Den form av symmetri som barnen 

arbetade med i aktiviteten ovan benämner han spegelsymmetri och handlar om balans.  

4.2.2 Ett däck fullt av geometriska former 

Vid ett observationstillfälle var jag med under en utedag i skogen. På denna utedag 

observerade jag följande: 

 

Barnen hade fått i uppdrag att leta geometriska former i skogen. Pedagogen hade med 

sig fyra geometriska former, triangel, rektangel, kvadrat och cirkel, som hon visade 

för barnen. Barnens uppgift var att tillsammans med en kompis hitta dessa och visa 

för någon vuxen. Stina och Hanna kom tillbaka efter en stunds letande och visade 

upp vad de hade hittat; en sten som såg ut som en triangel, en sten som såg ur som en 

kvadrat, en kotte som såg ut som en rektangel och en vitsippa som såg ut som en 

cirkel. Pelle tyckte inte att aktiviteten var speciellt rolig utan tog ett däck som låg på 

marken och började leka med det istället. Jag sa till honom att han hade hittat en 

form, eller egentligen två likadana. Efter att ha visat honom den yttre och inre cirkeln 

började han leta och fann till slut alla fyra geometriska formerna på däcket. 

 

Här gavs barnen möjlighet att finna de geometriska formerna i olika material och miljöer. 

Genom att ta del av varandras lösningar fick barnen se olika möjliga lösningar. Jag fungerade 

som en stötta genom att uppmärksamma Pelle på att han hade hittat en geometrisk form och 

han fortsatte sedan letandet efter fler geometriska former på däcket. Ahlberg (2000) påpekar 

vikten av att låta barn möta de geometriska formerna i olika material och miljöer. Om de alltid 

ser dem i ett visst material och storlek kan de ledas till att koppla dessa till formens egenskap. 

Malmer (2002) skriver att barn tidigt uppfattar olika geometriska objekt kring dem men 

behöver hjälp att sortera sina iakttagelser och erfarenheter. 
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4.2.3 Bakning, en matematisk aktivitet som försvunnit 

Vid mina intervjuer med de två pedagogerna har jag frågat om de anser att yrket som 

fritidspedagog har förändrats över tid. På min fråga ”Upplever du att yrket har förändrats?” 

har jag fått följande svar från Fanny: 

 

- Oh, ja! Framförallt har barngrupperna blivit mycket större.[..] Sen går det inte göra 

spontana saker eller utflykter, det krävs för mycket organisation. Bakning, till 

exempel är något som alla vill göra men man måste dela upp i små grupper och det 

blir inte så spontant och vardagsaktigt som det var förr. 

 

Även Rut gjorde samma konstaterande gällande förändringar i yrket: 

 

- Ja! Det är stor skillnad. Nu är det större barngrupper och man kan inte göra så 

mycket spontant. Allt måste organiseras och det blir mycket ”Nej”. Det går knappt 

låta alla göra allt nu för tiden och organisationen räcker inte till. Det krävs ett mer 

lektionsartat upplägg för att kunna organisera en aktivitet som till exempel 

bakning…förr kunde man prata med barnen om måtten och låta dem testa men nu 

blir det mer: ”nu gör alla si, nu gör alla så….” 

  

Resultatet från dessa intervjuer visar att pedagogerna anser att de större barngrupperna på 

fritidshemmet gör det svårare att genomföra aktiviteter som till exempel bakning. Enligt 

Furness (1998) ger bakning barnen möjlighet att utforska matematiska begrepp som vikt, tid 

och volym. Båda pedagogerna konstaterar även att de stora barngrupperna omöjliggör 

spontana aktiviteter. Rut uttrycker även att bakning idag kräver ett arbetssätt som liknar det 

som finns i skolan.  

4.3 Lärande i samspel 

Fritidshemmets verksamhet bygger, som jag tidigare nämnt, på att barn utvecklas och lär i 

grupp (Skolverket, 2007). Resultatet av mina observationer visar på exempel där lärande i 

samspel enligt det sociokulturella perspektivet på lärande blir synligt. 

4.3.1 5+5 är lätt men inte 5+6 

Denna observation visar på ett lärandetillfälle där pedagogen Jill har förberett och bjudit in 

barn till att delta i ett spel som hon tillverkat själv.  
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Jill plockar fram de egentillverkade spelplanerna, tärningar och färgpennor på ett 

bord. Hon frågar om det är någon som vill vara med och spela fiskspelet och fyra 

barn, som alla går i förskoleklass, väljer att delta. När barnen har satt sig förklarar Jill 

reglerna, att fisken är indelad i fält med nummer (1-12) och att barnen får slå med två 

tärningar var. Det fält som har den summa som tärningarna visar får färgläggas. Jag 

ser ganska snabbt att det finns stor spridning i den grundläggande taluppfattningen 

bland barnen. När Hanna får två femmor säger hon snabbt ”tio” och börjar färglägga. 

När hon vid nästa tillfälle får en femma och en sexa måste hon räkna alla prickarna. 

Lova måste räkna alla prickar varje gång det är hennes tur. Bland barnen vid bordet 

finns Karin, hon har kommit lite längre än övriga gruppen när det gäller att räkna och 

vill gärna hjälpa sina kamrater. Vissa gånger fick hon det, andra gånger vill de andra 

barnen försöka själva. Jill höll sig passiv och uppmuntrade barnen att själva försöka 

men stöttade och hjälpte då barnen efterfrågade det. När det fanns få fält kvar och 

orken började tryta hos barnen föreslog Jill att de kunde välja att slå tärningarna var 

för sig eller bara måla bilden om de inte orkade fortsätta.   

 

I observationen ovan fungerade både Karin och Jill som stöttor för de andra barnen genom att 

hjälpa dem i sitt räknande. Vygotskij (1999) menar att dessa stöttor inte behöver vara vuxna 

utan kan även vara ett barn som har ett större kunnande. Resultatet från observationen visar 

även att barnen i detta utdrag hade kommit olika långt i sin matematikutveckling. Lova fick 

räkna alla prickarna medan Hanna visade sig känna igen 5+5 men fick problem med 5+6. 

Karin var den som hade kommit längst och visade sig villig att räkna åt kamraterna. Jill gav i 

slutet av aktiviteten barnen alternativa regler då hon märkte att deras intresse för spelet avtog.  

4.3.2 Tidlistorna, en trygghet och möjlighet 

För att ha koll på vilka barn som ska vara på fritidshemmet och vilka tider de ska vara där 

använder de observerade fritidshemmen tidlistor med barnens namn och tider. Följande utdrag 

är från ett av fritidshemmen där Kalle och Oskar står vid bänken där tidlistorna finns. Ovanför 

bänken finns en klocka. Jag observerar följande samtal mellan dem:  

 

Kalle:  När ska jag hem? 

Oskar: [tittar på listan]….du ska hem 16.30. 

Kalle:  Men när är det då? 

Oskar: Halv fem…[tittar på klockan över bänken].. alltså om en halvtimma. 
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Resultatet av min observation visar att Kalle inte ännu behärskar klockan då han måste be 

Oskar översätta 16.30 till halv fem. Även då visar Kalle osäkerhet, detta märker Oskar så han 

säger då att det är en halvtimma kvar. Här visar barnen prov på ett lärande i samspel där den 

mer kunnige är en stötta för den mindre kunnige (Vygotskij, 1999).  

4.4 Fritidshemmet som organisation 

Som bland annat Andersson (2013) och Haglund (2004) redogör för så har fritidshemmet en 

komplex roll där de ska ansvara för att dels komplettera skolan och dels ansvara för att göra 

barnens tid på fritidhemmet utvecklande och stimulerande. Mitt resultat visar att 

fritidshemmet får olika funktioner i skolans organisation.  

4.4.1 Fritidshemmet = serviceinrättning 

Fritidshemmet ska enligt Skolverket (2007/2013a) verka för att föräldrar kan kombinera 

föräldraskapet med förvärvsarbete. Följande observation visar på vad detta har för inverkan på 

barnens fritidshemsvistelse.  

 

Vid ett observationstillfälle hade fritidshemmet ordnat ett lärandetillfälle, i detta fall 

för att stärka språket och inte matematik, genom att visa filmen Nils Karlsson 

pyssling. Filmen skulle visas i ett av klassrummen som fritidshemmet har till sitt 

förfogande under eftermiddagstid. Barnen anländer in i rummet i olika omgångar och 

en pedagog står i dörren och möter dem. De får veta att de idag ska få se på en film 

och att de kan gå och sätta sig på en valfri plats. Till slut kan filmen starta. En lärare 

som sitter i ett angränsande rum kommer och plockar ut några elever, en i taget, 

under lärandetillfället. En stund in i filmen kommer Emils förälder för att hämta 

honom. Emil protesterar lite men säger hejdå och lämnar sedan rummet.  

 

I denna observation har pedagogerna förberett ett tillfälle för lärande. Syftet med tillfället är 

att stärka barnens språk och pedagogen Maj berättar för mig: 

 

Vi brukar försöka stanna upp och prata om ord som finns i filmen för vi känner att 

barnen behöver stärka sitt språk.  

 

Här säger Maj att fritidshemmet känner ett behov av att stärka barnens språk. För Emil, vars 

förälder kom för att hämta honom, och de barn som blev utplockade av läraren i det 

angränsande rummet innebar detta att det av fritidshemmet planerade syftet inte kom dem till 

godo.  
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Utifrån min frågeställning att identifiera hinder för fritidshemmet som matematisk 

lärandemiljö samt fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan anser jag att detta utdrag är 

relevant. Rohlin (2001) menar i sin avhandling att fritidshemmet bara fungerar som 

komplement till skolan för de barn som går där. Denna observation visar på en svårighet för 

fritidshemmet att komplettera skolan även bland de barn som får vara på fritidshemmet.  

4.4.2 Fritidshemmet = lärandemiljö 

Att barngrupperna på fritidshemmet har ökat kraftigt är ett konstaterat faktum (Skolverket, 

2013b). Resultatet från mina observationer visar hur de stora barngrupperna kan påverka 

lärandesituationer. Följande utdrag är från en utedag: 

 

Pedagogen som skulle ta med barnen till skogen hade i förväg kollat vilka barn som 

skulle vara på fritidshemmet denna eftermiddag. När vi samlades för att gå iväg 

saknades några barn på hans lista. Pedagogen gick då iväg för att höra med sina 

kollegor och barnens lärare om de visste något om de aktuella barnen, ifall de var 

sjuka eller hade gått hem. Efter en lång stunds efterforskande visade det sig att något 

barn var sjukt och något barn skulle på utvecklingssamtal en stund senare och satt 

därför och väntade på en förälder. Under tiden har barnen som var på plats hunnit 

sätta igång med nya aktiviteter och pedagogen får återigen samla dem för avfärd. 

 

Nedanstående observation gjordes när barnen på fritidhemmet hade erbjudits en 

skapandeaktivitet efter mellanmålet: 

 

När jag kom in i rummet där aktiviteten skulle ske satt en flicka och väntade vid ett 

bord. Pedagogen som skulle starta aktiviteten fanns inte på plats. Istället såg jag 

henne tillbringa närmare 10 minuter på att kontrollera så att alla barn som skulle vara 

kvar på fritidshemmet fanns på plats innan hon kunde ägna sig åt den skapande 

aktiviteten som erbjudits barnen.  

 

Resultatet av de två observationerna ovan visar att fritidspedagogerna får lägga mycket tid på 

att kontrollera så de barn som ska vara på fritidshemmet är där. Det i sin tur innebär minskad 

tid till de planerade lärandetillfällena. I skollagen står skrivet att barngrupperna på 

fritidshemmet ska ha en lämplig storlek och sammansättning (SFS 2010:800). De positiva 

effekterna av att lära i grupp, som fritidshemmet bygger på, riskerar att istället att generera 

motsatt effekt om gruppen blir för stor i förhållande till personalstyrkan.  
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4.4.3 Planerad verksamhet = kvalitet 

Under mina intervjuer har jag frågat pedagogerna hur deras tilllgång till planeringstid ser ut. 

På båda fritidshemmen finns liknande upplägg gällande gemensam planeringstid.  

 

- Vi har 1,5 h gemensam planeringstid för fritidshemmet varje vecka. Då börjar vi 

gemensamt och sen delar vi oss avdelningsvis…..Planeringstiden räcker inte till för 

att göra alla pedagogiska planeringar och uppföljning som vi ska göra nu, om vi ska 

göra ett bra jobb. 

 

- Hos oss har vi 1,5 h/vecka då vi planerar gemensamt på fritidshemmet. Under 

denna tiden planerar vi också skolfritids. När vi planerar så sitter vi här i det 

gemensamma arbetsrummet och det händer att lärarna kommer och frågar om saker 

så visst blir vi störda ibland. Jag tycker nog att vi har ganska bra med planeringstid 

men den räcker inte till för att utveckla fritidshemmet i stort. 

 

Resultatet ovan visar på att fritidspedagogerna ges 1,5 h/v för att gemensamt planera 

fritidshemmets verksamhet. Det framgår att pedagogerna inte tycker att planeringstiden räcker 

till för att göra ett bra jobb och utveckla verksamheten.Enligt Skolverket (2000) visar studier 

att planeringstiden för fritidshemmets verksamhet varierar stort och att det på vissa fritidshem 

inte ges möjlighet till gemensam planering av verksamheten. Torstensson-Ed och Johansson 

(2000) menar att planeringstid för den fria tiden behövs lika mycket som för skoltiden. Annars 

riskerar fritidshemmet hamna utanför den helhet som samverkansarbetet syftade till.  
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5. Diskussion 

Till att börja med vill jag klargöra att jag under min studie har granskat och värderat 

fritidshemmets verksamhet med matematikglasögon. Jag är fullt medveten om att 

fritidshemmet är en arena för lärande på många fler sätt än det jag försöker påvisa i min 

studie. 

 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt fritidshemmet kan utgöra en matematisk 

lärandemiljö för att komplettera skolan. Genom mina fältstudier har jag funnit ett antal 

situationer och aktiviteter (formella och informella) i fritidshemmets verksamhet där 

matematik förekommer. Jag har påvisat att fritidshemmet genom sin verksamhet kan bidra till 

att utveckla områden som taluppfattning, mätning och rumsuppfattning samt klassificering 

och sortering som enligt Engvall (2007) är en viktig del av den grundläggande 

matematikutvecklingen. Barns tidiga matematikinlärning handlar till stor del om att utveckla 

ett ordförråd där begrepp som jämförelseord och specifika matematikord måste ges innebörd 

och befästas (Malmer, 2002). Pedagogens roll är att skapa ordning bland begreppen för att 

underlätta för den mer abstrakta matematiken som barnen möter senare (Gallenstein, 2005). 

De informella aktiviteter som mitt resultat visar exempel på innehåller situationer där barnen 

samtalar med varandra. En svårighet är här att pedagoger sällan är närvarande och därför inte 

kan stödja barnen i deras begreppsutveckling.  

 

Fritidshemmet utgör en informell miljö där lärande uppstår genom erfarenheter i samspel 

mellan barn eller mellan barn och vuxna (Johansson, 2011). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan fritidshemmet som lärandemiljö bidra till ett lärande där barn och vuxna 

fungerar som stöttor i varandras lärande. Här finns även möjligheter för vardagliga samtal och 

interaktion, vilket enligt Säljö (2000) utgör den viktigaste lärandemiljön inom det 

sociokulturella perspektivet. I mitt resultat har jag visat att det uppstår matematiska 

lärtillfällen även i dessa vardagliga och informella möten.  

 

Resultatet av min studie visar att det i stor utsträckning görs matematik på de studerade 

fritidshemmen, både genom formella och informella aktiviteter. Dock får jag uppfattningen av 

att den inte uppmärksammas och tydliggörs för barnen. Detta kan antas bero på bristande tid 

och medvetenhet från pedagogernas sida men även på oklara direktiv från de högst ansvariga 

för verksamheten. I ett betänkande från matematikdelagationen (SOU 2004:97) som syftade 
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till att lyfta matematiken framkom att initiativ och aktiviteter som främjar 

matematikutvecklingen utanför matematiklektionerna borde uppmärksammas. Ett förslag på 

hur detta kan ske är att ”Fritidspedagoger kan (min kursivering) erbjudas 

kompetensutveckling med fokus på matematik på fritiden” (SOU 2004:97, s 129). Om denna 

formulering istället varit bör så hade det, enligt mig, visat på att matematikdelegationen ser 

fritidshemmet som en matematisk lärandemiljö. Om fritidshemmet ska komplettera skolan i 

barns matematikkunnande så bör det även finnas matematisk kompetens bland 

fritidspedagogerna.  

 

Bland de hinder för att fritidshemmet ska utgöra en matematisk lärandemiljö visar mitt 

resultat bland annat kopplingar till material och miljö. Idag är många fritidshemslokaler 

integrerade i den ordinarie skolverksamheten som fallet är på Storfritids. De hinder som jag 

funnit där för matematiskt lärande, i form av låsta skåp och bristfälliga möjligheter att spara 

bygglek, finns inte på Lillfritids. Här utgör miljön istället en möjlighet då det endast är 

fritidshemmet som förfogar över lokalerna. Mitt resultat visar även att pedagogerna anser att 

den gemensamma planeringstiden är bristfällig i deras ambitioner att erbjuda en god kvalitet 

på fritidshemmet.  

 

Jag anser att det finns goda möjligheter för fritidshemmet att utgöra en matematisk 

lärandemiljö. Här ges möjlighet att ta tillvara på barnens intressen och utgå från dem samt 

koppla lärandet till vardagssituationer. För att nå så långt som att komplettera skolans 

matematikundervisning behövs dock mer tid för planering, samverkan och utvärdering samt 

matematisk kompetens bland pedagogerna på fritidshemmet. Även storleken på barngrupper 

bör ses över då dagens stora barngrupper ofta gör det omöjligt för pedagogerna att organisera 

lärtillfällen där alla får synas och komma till tals.  

 

5.1 Pedagogiska implikationer 

För att fritidshemmet ska kunna komplettera skolan när det gäller matematik så behöver det 

finnas pedagoger med matematisk kompetens på fritidshemmet men det måste även finnas tid 

för planering, samverkan och utvärdering. För att detta ska ske anser jag att fritidspedagoger 

måste erbjudas kompetensutveckling inom matematik samt att det måste göras möjligt för 

fritidspedagoger att planera och utvärdera verksamheten med en matematiklärare.  
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Fritidshemmet har idag ett antal åläggande gällande att komplettera skolan, att erbjuda en 

meningsfull och stimulerande fritid samt att stödja barnens intellektuella, fysiska, sociala och 

emotionella utveckling (Skolverket, 2007). För att leva upp till dessa krav tror jag att det i 

framtiden kommer att behövas olika sorters pedagoger på fritidshemmet. Haglund (2004) 

visar på olika yrkespraktiker gällande samverkan mellan lärare och fritidspedagog där han 

menar att den integrerade praktikern gör det möjligt för skolans och fritidshemmets världar att 

mötas. Andersson (2013) såg i sina studier fyra olika yrkespraktiker som utgick ifrån en 

kunskapsbas innehållande värdegrundsfrågor samt utvecklandet av relationer, sociala 

kunskaper och färdigheter. Utifrån denna bas befann sig sedan fritispedagogerna i ett 

spänningsfält mellan skola – fritidshem och ämneslära – social och relationell lära.  

 

På de två fritidshem där jag har genomfört min studie har, enligt mig, fritidspedagogerna 

påbörjat en utveckling mot den fritidshemspedagogiska pol som Andersson (2013) tar upp. 

Genom sitt arbete med skolfritids och fritidspedagogisk verksamhet erbjuder de lärande 

utifrån en gemensam kunskapsbas (utveckling och lärande av relationer och sociala 

färdigheter samt värdegrunden) där leken är i fokus. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

I min studie har jag undersökt hur man gör matematik på fritidshemmet. Jag har enbart 

observerat aktiviteter där matematik sker eller skulle kunna ske. En utveckling av denna 

studie skulle kunna vara att undersöka pedagogens roll i matematikutvecklingen på 

fritidshemmet. Det vore även intressant att se hur barnen uppfattar lärandet av matematik på 

fritidshemmet. Detta förutsätter dock att det finns ett syfte och mål att matematiskt lärande 

ska ske.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka om fritidshemmet kan spela en roll för att elever ska 

nå kunskapsmålen i skolan. I TIMMS (Skolverket, 2012) påvisades att hem där matematiska 

aktiviteter förekom påverkade elevernas prestationer positivt. Idag går 86 % av alla barn i 

åldern 6-9 år på fritidshem. Kan fritidshemmet med sina aktiviteter utgöra ett komplement till 

hemmet i avseende att förbättra matematikkunskaperna hos elever? 
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Intervjuguide 
 

• Hur ser du på samverkan med skolan? 

 

• Hur ser en typisk arbetsdag ut för en fritidspedagog på skolan? 

 

• Hur mycket planeringstid har du? 

- Enskilt? 

- Med övriga fritidspedagoger på avd.? 

- I arbetslag? 

 

• Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

 

• Upplever du att yrket har förändrats? Isf, hur? 

 

• Tror du att fritidshemmet kan bidra till att utveckla barns matematikkunnande?
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Tranås 2013-04-17 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Linda Larsson och jag är nu inne på den sista delen av min utbildning till lärare 

med inriktning mot fritidshem samt lågstadiet. 

Det examensarbete som nu ligger framför mig har jag valt att fokusera på kopplingen mellan 

fritidshem och matematik. Anledningen till mitt fokus är att jag personligen anser att 

kunskaper i matematik är en viktig demokratisk rättighet samt att alltför många barn idag har 

negativa tankar kring ämnet. Idag tillbringar många barn sina eftermiddagar på fritidshemmet 

och jag vill därför undersöka på vilket sätt matematiken finns och görs inom fritidshemmets 

verksamhet. Kanske kan fritidshemmet bidra till att barnen utvecklar matematiska förmågor. 

Jag kommer i min studie att observera situationer i den dagliga verksamheten på 

fritidshemmet. Jag kommer även att samtala och eventuellt intervjua barn och pedagoger om 

deras tankar kring matematiska aktiviteter. Mitt fokus ligger inte på att observera enskilda 

barn utan de situationer där matematik förekommer.  

Det material som jag samlar in kommer att behandlas med sekretess och enbart användas i 

mitt examensarbete. De barn som eventuellt omnämns i mitt arbete kommer att ha påhittade 

namn och det kommer heller inte framgå var det observerade fritidshemmet är beläget.  

Om ni inte vill att ert barn ska delta i min studie så kontakta XXXXXX eller  

mig senast 7 maj 2013. 

Har du frågor kring min studie, tveka inte att kontakta mig eller min handledare Helene 

Elvstrand (universitetslektor vid Linköpings universitet).  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Linda Larsson 

linla887@student.liu.se 

Handledare: 

Helene Elvstrand 

Universitetslektor 

helene.elvstrand@liu.se 

Tel. 011-363355 
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