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Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs fritidshemmens framväxt samt hur fritidshemmen ser ut i dag. Även 

den pedagogiska miljön samt lekens betydelse belyses. Gällande styrdokument och gransk-

ning från skolinspektionen samt barnkonventionen beskrivs under bakgrund. Utgångspunk-

ten i studien framställs i den teoretiska ramen. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka barns syn på lärandet som sker inom fritidsverksamheten.  

 

Metod 
Studien grundar sig på en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med barn i fritidsverk-

samheten. Intervjuerna har genomförts på tre olika fritidverksamheter. Sexton barn intervju-

ades. 
 

Resultat 
I resultatet framkommer situationer där barnen anser att det sker ett lärande. Barnen beskri-

ver lärandet i olika aktiviteter  som de deltar i. Barnen förknippar också lärandet med regler 

som råder inom fritidsverksamheten. Lärandet beskrivs även utifrån det samspel som upp-

kommer i olika situationer. I resultatet framkommer barns syn på olikheter i lärandet mellan 

skola och fritidsverksamhet. 
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Inledning 
 

Idén till vår studie föddes av detta uttryck ”Jag lär mig inget på fritids” som vi fick förklarat 

för oss av en flicka i nioårsåldern. Detta väckte våra tankar hur barn ser på fritidsverksamhe-

ten som en lärande miljö. För att få fram barnens tankar kring ämnet genomförde vi inter-

vjuer med barn på olika fritidshem. Barns fria tid som bedrivs inom fritidsverksamheten 

grundar sig på lek och meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska tillgodose varje barns 

behov av omsorg samt stöttning i den individuella utvecklingen. 

 

Leken inom verksamheten utmynnar i många olika sysselsättningar som barnen själva på-

verkar. En viktig del i verksamheten är också barns relationer till varandra som inverkar på 

de lärande situationer som uppstår inom fritidsverksamheten. När vi tog del av skolinspek-

tionens granskning förstärktes vårt intresse för barns medvetande kring lärande inom fritids-

verksamheten. Genom granskningen blir det mer tydligt för oss vilket oerhörd stor betydelse 

fritidsverksamheten har för barnens lärande utanför det som sker inom det traditionella skol-

arbetet. 

 

I skolinspektionens granskning (2010:3) framgår det att en god fritidsverksamhet skall gyn-

na barnens kunskapsutveckling i skolan. Fritidshemmen behöver vara mer flexibla för att 

verksamheten skall främja alla barn. Vi anser att fritidshemmen som verksamhet har en stor 

funktion att fylla för de barn som vistas där. Det sker ett informellt lärande som inte är 

påtvingat utan sker i den sociala gemenskapen som råder inom fritidsverksamheten.  

 

 

Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka barns syn på lärandet som sker inom fritidsverksamheten.  

 

Frågeställningar 

 

 Vad innebär lärande för barn i fritidsverksamheten? 

 Vilken medvetenhet har barnen om att det sker ett lärande? 

 Hur ser barn på olikheter i lärandet mellan skola och fritidshem? 
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Bakgrund 
 

Under bakgrunden presenteras en historisk tillbakablick och hur fritidsverksamheten ser ut 

idag. Fritidspedagogens roll belyses samt den pedagogiska miljö som verksamheten innefat-

tas av. Vidare presenteras lekens betydelse för lärandet och även gällande uppdrags beskriv-

ning för fritidsverksamheten. Avslutningsvis kommer skolinspektionens kvalitetsgranskning 

att tas upp. 

 

 

Fritidshemmens framväxt 

Rohlin (2003) beskriver fritidshemmens födelse redan vid slutet av 1800-talet då ett behov 

sågs av att barnen behövde någonstans att ta vägen när deras föräldrar arbetade. Anna Herta- 

Retzius blev den person som lade grunden för det som vi i dag kallar fritidsverksamhet. Hon 

startade arbetsstugorna med ett syfte som var att ge barnen en start för vuxenlivet, nämligen 

att lära sig ett hantverk. Vidare beskriver Rohlin (2003) att efter ett tag utökades verksamhe-

ten med lekar och sagor. Verksamheten skulle ses tillsammans med skolan. Barnavårds-

nämnden tar över arbetsstugorna en bit in på 1900- talet och fick då namnet eftermiddags-

hem. Tankarna kring arbetet ändrades och synen på vad barnen behövde förändrades från 

moralisk fostran till rekreation och en meningsfull sysselsättning på fritiden. Trädgårdslära-

rinnorna som var de som arbetade med barnen ville att barnen själva skulle hitta på olika 

saker att göra. De såg också vikten i att barnen behövde vila efter en skoldag. Rohlin ( 2003) 

beskriver detta som ett sätt att redan runt början av 1900- talet arbetades en verksamhet fram  

där tanken var att barnen skulle erfara världen och socialiseras in i den ordning som krävdes. 

Detta förespråkades av Alva Myrdal. 

 

Runt 1960 talet eftersökte personalen en utbildning för sitt yrke och först 1964 införlivades 

fritidspedagogutbildning personalen benämndas då som fritidpedagog efter genomförd ut-

bildning (Hansen 1999). Enligt Rohlin (2003) blev det återigen ett namnbyte på verksamhe-

ten från eftermiddagshem till fritidshem. På 70- talet ändras förhållanden igen för barnen.  

Städerna var i behov av arbetskraft och de vuxna försvann in i arbetslivet och då minskades 

kontakten med vuxna för barnen. Fritidshemmen förenades med förskolorna och på det viset 

blev fritidsbarnen sammanförda med förskolebarnen. Barnens fritid var inte prioriterat. Det 

blev en ekonomisk fråga, ett billigare alternativ för kommunerna att sammanföra verksam-

heterna en (Rohlin 2003).  

 

Rohlin (2003) tar upp begreppet ”den problematiska tiden” där författaren beskriver  fritids-

hemmets roll som skiftande både när det gäller tillhörighet samt innehåll. Under åren har det 

genomförts olika utredningar som har haft en betydande roll för fritidshemmens framväxt. 

Utredningar som Barnstugeutredningen 1968, SIA-utredningen 1974 samt utredningen kring 

Barns fritid 1974 har påverkat fritidshemmens hemvist och mening. 
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Fritidshemmen idag 

Idag är fritidshemmen integrerade och tillhör grundskolan men samverkan sker i olika grad i 

olika delar av landet enligt Klerfelt (1999). Fritidspedagoger som ingår i samverkan träffar  

barnen under olika former på dagen, dels under skoltid dels under fritidshemstiden.  

Hur verksamheten ser ut är beroende på vad för tillgångar skolan har (Klerfelt 1999). Förfat-

taren beskriver att barnen både kan medverka i planlagda aktiviteter samt att själv bestämma 

över den egna tid. I skolinspektionens rapport (2010:3) Kvalitet i fritidshem framgår det att 

barnantalet har tre dubblats sedan 1990. I granskningen blir det tydligt att fritidsverksamhe-

tens uppdrag mer kan ses som förvaring än en pedagogisk verksamhet .Enligt rapporten så 

beskrivs en ökning av barnantalet där grupperna är stora i förhållande till personaltätheten. 

Elofson (2008) menar att fritidshemmens kvalitet har försämrats på grund av att barngrup-

pernas storlek ökat detta relaterar till att fritidspedagogerna upplever svårigheter i att ansva-

ra för barnens lärandeprocess. 

 

Skolverket (2006) beskriver att fritidshemmens uppdrag är ”hur ett ömsesidigt möte mellan 

de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveck-

ling och lärande” (Skolverket 2006 s.14 ). Elofson (2008) anser att frågan kring lärande på 

fritidshemmen kommer att vara av stor betydelse för att kvalitén kring lärandet bör expande-

ras. Det framkommer av författaren att det blir viktigare för fritidspedagogerna att kunna 

påvisa hur lärandet sker och på vilket sätt detta genomförs i verksamheten. 

 

 

Fritidspedagogens roll 

Klerfelt (1999) framställer fritidspedagogens roll som en aktiv deltagare där pedagogens roll 

framkommer som en mer deltagande pedagog där det ingår att leda barnen i samspelet med 

barn och vuxna i omgivningen. Gällande fritidspedagogens roll menar Hansen (1999) att den 

många gånger ses som ”luddig” både av pedagogerna själv och av omvärlden. Calander 

(1999) anser att fritidspedagogernas kvalifikationer är av stor vikt i skolan men att deras roll 

blir mer likt den som gäller i skolan än att lärarna tar efter en fritidpedagogs roll. Hansen 

(1999) beskriver i sin studie att fritidspedagogs rollen inte uppmärksammas av lärarna då de 

förknippas med fritidsledare. Det framgår också att lärarna brister i kunskap om vilka styr-

dokument fritidspedagogerna har att förhålla sig till. Fritidspedagogens uppdrag är att 

/…/”genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fri-

tid och stöd i utvecklingen”. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem Skolver-

ket 2007 s.11). Lärarförbundet (2005) menar att som fritidspedagog skapa gynnsamma för-

hållanden som bidrar till en meningsfull fritid vilket relaterar till att barnen blir aktiva aktö-

rer i samhället. I Elofson  (2008) framgår det att fritidspedagogerna upplever att fokus läggs 

under skoltiden och därför saknas kraften att bedriva pedagogisk verksamhet under fritids-

verksamheten. Vidare beskriver  Hansen (1999) i sin studie om fritidspedagogens uppgift att 

de tillsammans med barnen skapar regler såsom skolans, däremot handlar fritidshemsregler-

na mer om det sociala handlandet till skillnad från skolans regler /…/ ”skolans regler gäller 

framförallt barnen där läraren främst har rollen som arbetsledare” (Hansen 1999 s. 264). 

Skulle däremot fritidspedagogen inta rollen som arbetsledare skulle fritidspedagogen arbeta 

emot sina tankar kring de pedagogiska förhållningssättet i fritidsverksamheten menar (Han-

sen 1999). 
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Fritidshemmets pedagogiska miljö 

Klerfelt (1999) menar att fritidshemmens verksamhet grundar sig på att skapa en utvecklan-

de miljö där omsorg och pedagogik står i fokus. Vidare beskriver Klerfelt fritidsverksamhe-

ten som en institution där krav på formellt lärande inte står i centrum likt skolan, utan verk-

samheten bygger på informellt lärande och socialisering. Lärarförbundet (2005) skildrar 

fritidspedagogiken som en helhet som innefattats av att stärka hela individen genom att stöd-

ja barnen i deras identitetsskapande samt kamratrelationer. Samlärande beskrivs av Williams 

(2001) som att barn i en interaktion oberoende av ålder och kön lär av varandra genom olika 

kontexter. Barns tidigare erfarenheter och färdigheter fokuseras mer än anta att de äldre bar-

nen lär de yngre. Vidare beskriver författaren pedagogernas synsätt på lärandet och att dessa 

ska ge barnen förutsättningar för ett samlärande och hur det ska ske. Pedagogernas mål med 

samlärande bör vara att alla barn känner delaktighet i den miljö de vistas i där samspel och 

kommunikation sker naturlig. Williams (2001) menar att det är viktigt att inte bara fokusera 

på samlärandet utan det är viktigt att detta sker i ett sammanhang där innehållet är vikigare 

än ramarna. Vidare beskriver Williams (2001) vikten av rutiner och regler för barnen som 

vistas i fritidsverksamheten som har en stor betydelse för att barnen tillsammans ska sociali-

seras in i gruppen. 

 

Ur ett sociokulturellt synsätt på lärande framgår det att det måste till en social gemenskap 

för att lärande skall ske menar Säljö (2000). Carlgren (1999) menar att det sociokulturella 

perspektiv på lärandet inlett nya vägar att se och tolka nya pedagogiska verksamheter. För 

att förstå lärandet som sker i pedagogiska verksamheter måste man fokusera på barnen dess-

utom på verksamheten för att se lärandet som förekommer. Löfstedt (1999) anser att med-

verkan i en social praktik är det grundläggande, fenomenet vid lärande. Detta förklaras i ett 

analytiskt begrepp: legitimt, perifert deltagande (LPP) ( Löfstedt s.38). Inom det ”legitimt 

perifert deltagande” sker lärandet genom alla deltagare inom den sociala praktiken där alla 

deltagare medverkar med sina kunskaper och erfarenheter.  Detta dynamiska begrepp avser 

att det sker en fullständig medverkan i en social praktik. Vidare förklarar Löfstedt att genom 

deltagande i denna praxisgemenskap ses lärandet som ett perspektiv av all aktivitet som sker 

i den sociala praktiken. 

 

Davidsson (1999) beskriver det sociokulturella perspektiv på lärandet inom en social prak-

tik. Författaren anser att genom en interaktion sker lärandet och människor utbyter kunska-

per och erfarenheter i olika situationer. Dessa situationer kan se olika ut beroende på vilket 

sammanhang och syfte. Klerfelt (1999) skriver om vikten i ett sociokulturellt lärande är att 

skapa autentiska miljöer där det informella lärandet sker i egenskap av att baka. Vidare be-

skriver författaren att det inte bara är en form av bakning utan att det sker ett omedvetet  

naturligt lärande i form av läsning och räkning. Här menar författaren att utifrån autentisk 

skapad miljö startar en reflektion inom barnet som senare leder vidare till nya erfarenheter, 

detta beskrivs också som en viktig del i fritidshemmets ansvar för barns socialisering. Vida-

re beskriver författaren lärandet på fritidshemmet som ”utveckling av sociala och emotionel-

la kompetenser likväl som kognitiva kompetenser” (Klerfelt.1999 s.86). Förutsättningar för 

lärandet inom fritidsverksamheten är att lärandet som sker ” varken behöver kontrolleras 

eller utvärderas” ( Klerfelt 1999  s. 86). Dessutom skriver författaren om den kommunikati-

va verksamhet som fritidshemmet är. Inom fridsverksamheten sker en pågående kommuni-

kation där samtal äger rum hela tiden. 
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Dysthe (2003) beskriver centrala aspekter ur det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Författaren redogör för lärandet som situerat det vill säga att det sker i verkliga samman-

hang. Illeris (2007) menar att situationer inte bara påverkar lärandet utan är en del av det.  

Vidare beskriver Dysthe detta som att hitta sammanhang som efterliknar livet utanför och 

skapa autentiska miljöer där lärandet sker. Dessutom sker lärandet huvudsakligen socialt det 

betyder att lärandet sker i en interaktion med andra. I ett socialt samspel sker lärandet genom 

att lärdomar och upplevelser byts med varandra och på det viset uppstår ett nytt  lärande. 

Dysthe skildrar också lärandet som distribuerat där det finns ett stort antal olika kunskaper 

som sedan kan sammanlänkas och bilda en helhetsförståelse. Dysthe (2003) menar att all 

denna kunskap är viktig för att nå helhetsförståelsen. Vidare beskriver författaren om det 

medierat lärandet som innebär att lärandet kan ske utifrån ett redskap eller en annan persons 

kunskap. Det sista av aspekterna som Dysthe beskriver är språket. Säljö (2000) anser att 

genom språket kan vi delta i olika sociala sammanhang som utvecklar vårt sätt att tänka vil-

ket gör att vi kan interagera med andra människor i olika situationer. Dessutom framställer 

författaren kopplingen mellan en tänkande individ och omgivning i vad en social situation 

innebär.  

 

 

Lekens betydelse för lärandet inom fritidshemmen 

Leken är av stor betydelse inom fritidsverksamheten. Genom leken utvecklar barnen en kun-

skap om sig själva och de utvecklar även lärdomar om omgivningen (Lärarförbundet 2005). 

I leken ligger grunden för att utveckla den egna identiteten samt att barnet får möta och inta 

olika sociala roller. Bardon ( 2008) menar att på fritishemmet får barnet möjlighet att inta 

olika roller genom leken som påverkar utvecklingen och vidgar kunskaperna. Mycket utav 

fritidsverksamhetens aktiviteter sker utifrån en demokratisk anda. Barnet får inta roller som 

påverkar den social sfären. Barnet får också inflytande över verksamheten genom att ta del 

av regler samt att träna på att ta och ge i olika situationer  som framkommer i en verksamhet 

som bygger på en demokratisk medvetande vilket krävs för att kunna deltaga i den kultur 

som råder inom fritidshemmet. Lärarförbundet ( 2005) hävdar att genom leken får barnet 

möjlighet att göra en rekonstruktion av och behandla det som upplevs.  

 

Enligt Davidsson (1999) framgår leken som en social praktik vilket gynnar barnet i sin ut-

veckling av det kognitiva mognandet. Författaren menar att i leken kan barnet frambringa en 

verklig vidd samtidigt som barnet också får möjlighet att gå ifrån det som är befintligt. Vida-

re beskriver Davidsson att leken gör det möjligt för barnet att möta fasta och obestämda reg-

ler som konstrueras i leken. Johansson , Pramling och Samuelsson (2007) tar också fasta på 

att i leken framkommer det som barnet erfarit i sin livsvärld. De menar att leken är en kom-

munikativ social process där både tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck blir starkt 

sammansvetsade. Författarna hävdar att i leken lyfts den kommunikativa kompetens som 

vidare är en inkörsport för att bli medveten om andras perspektiv.  
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Johansson och Pramling Samuelsson (2007) kan i leken och lärandet se förenade likheter 

såsom lust, kreativitet, valmöjligheter meningsskapande samt olika former av kontroll. För-

fattarna beskriver att barnen redan i tidig ålder har förmågan att ett föremål eller person kan 

vara något annat. Det är en begåvning som barnet har att kunna se bortom ”här och nu” och 

se att det kan företräda något annat. Johansson och Pramling, Samuelsson hävdar att det är 

samma process som sker vid ett lärande. Förståelsen av detta fenomen av att se att något kan 

vara något annat är relaterat till de samspel som sker mellan individer. Detta sker vid den 

dialog som uppkommer i samspelet mellan barn och barn eller lärare och barn oavsett om 

det är vid lek eller lärande .Författarna hävdar att lek och lärande inte går att skilja på i bar-

nens värld   då de antyder att redan i pedagogiskt syfte så /…/”är barn lekande lärande indi-

vider som är riktade mot sin omvärld för att försöka erövra en förståelse och ett kunnande i 

denna” ( Johansson och Pramling Samuelsson s. 28).Med detta menar de att lek och lärande 

är en förutsättning för att det ena ska ge det andra. Lindqvist (1999) beskriver utifrån Vy-

gotskijs syn leken som ett redskap för skaffa sig kunskaper om framtiden. Vidare beskriver 

Lindqvist  att i leken gestaltar sig barnens tankar. Leken ses som en metod där barnen lär sig 

att bli medvetna om sina tankar.   

 

 

Gällande styrdokument 

I skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) framgår det att fritidsverksamheten ska ”till-

lämpa” skolans läroplan i så stor omfattning som möjligt. De riktlinjer som innefattas av  

Skolverket (2006) gällande normer och värden gäller fritidsverksamheten lika mycket som 

skolan. Vad avser kunskapsmålen så kan fritidsverksamheten arbeta utifrån sin specifika 

sociala kontext. De grundläggande värden som ska förankras i skolan enligt Skolverket 2006 

är: 

 
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläg-

gande värden som vårt samhälle vilar på.” (Skolverket 2006 s.3) 

 

Vidare beskriver Skolverket (2006) att: 
 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten”. (Skolverket 2006 s.3) 

Som kommentar till ovanstående citat hävdar Klerfelt (1999) att reflektera över sitt egna 

agerande tillsammans med andra kan genom fritidsverksamheten bli ett lärande tillfälle som 

inte förekommer i andra lärande miljöer. Vidare beskriver författaren att fritidshemmets 

uppdrag kan vara förknippad med en mer omsorgsbaserad pedagogik där barnets framsteg 

sätts i fokus. 

Skolans uppdrag enligt Skolverket ( 2006) är att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar 

i det aktiva lärandet ” (Skolverket 2006 s. 5). Klerfelt (1999) anser att skapandet av autentis-

ka sysslor ger en förtydligande bild av verkliga situationer .Genom dessa autentiska sysslor 

sker på så vis ett informellt lärande.  
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Kvalitet i fritidshem 

De allmänna råden för kvalitet i fritidshem riktar sig till personal som arbetar i fritisverk-

samhet men är även till för kommunerna. De allmänna rådens viktigaste del grundar sig på 

fritidshemmens uppdrag som finns beskrivna i skollagen. Sambandet till läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidsverksamheten är tydlig. Förutsättning-

ar för ett väl fungerande fritidshem ges i de allmänna råden då de riktar sig till verksamma 

kommuner där råd angående styrning och ledning. uppföljning och utvärdering, personaltät-

het, barngruppens storlek, personalens kompetens, lokaler och miljö (Skolverket 2007). 

 

För ett gynnsamt arbete i fritidshemmet förespråkar de allmänna råden att pedagogerna i sitt 

arbete lägger tyngdpunkten utifrån normer och värden, jämställdhet, barns delaktighet och 

inflytande , ett mångkulturellt fritidshem, särskilt stöd ,samarbete mellan fritidshem, hem 

och andra verksamheter. De allmänna råden kan även fungera  som stöd för föräldrars delak-

tighet i verksamheten  (Skolverket 2007). 

 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som Sverige har förbundit sig till. Detta 

rättsliga internationella avtal godkändes av FN:s generalförsamling 20 november 1989. 

Sammanlag så innefattas barnkonventionen av 54 artiklar. Av dessa är fem artiklar väsentli-

ga i frågor gällande barn.  

 Att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

 Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

 Att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

 Att alla barn har rätt till att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)  

 Att alla barn har rätt till vila ,fritid, lek och rekreation.( artikel 31) 

  

                                                                                               ( Barnkonventionen s. 4 och 28)  
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Kvalitetsgranskning 

Runt 350 000 barn i åldrarna 6 till 12 år vistas dagligen en stor del av sin fria tid inom fri-

tidsverksamheten. Urvalet för den gällande granskningen är 77 fritidshem. Skolinspektio-

nens mening med granskningen är att förbättra kvaliteten inom dessa 77 fritidshem. Men det 

finns en förhoppning om att granskningen ska spridas till övriga verksamheter. Förhopp-

ningen är också att det sker ett förtydligande kring fritidshemmen som verksamhet( Skolin-

spektionen 2010:3). 

 

Punkter som skolinspektionen granskat är följande: 

 

 Meningsfull fritid 

 Stöd i utvecklingen  

 God omsorg under morgnar, eftermiddagar och lov 

 Pedagogiska utgångspunkter 

 

I resultatet framkommer det att fritidshemmen inte lever upp till gällande uppdrag utifrån 

punkterna som skolinspektionen granskat. Det kan röra sig om att skapa en lustfylld och 

omväxlande pedagogisk miljö där barns utveckling och lärande bör vara i fokus. Vidare be-

skrivs att kunskap saknas hos en del anställda i personalgruppen gällande fritidshemspeda-

gogik och barns ålder i den rådande verksamheten. Många anställda som arbetar inom fri-

tidsverksamheten arbetar också inom skolan och engagemanget i arbetet  hamnar då oftast 

under skoltiden. I granskningen framkommer det dock att många barn trivs på fritidshem-

men, det är först och främst kompisarna och tillfället till lek som nämns men också persona-

len (Skolinspektionen 2010:3). 
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Teoretisk ram 
 

Vår teoretiska ram i studien grundar sig utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Vygotskij 

grundade och Säljö förespråkar. Lev Vygotskij  är grundaren av teorin av det sociokulturella 

synsättet på lärande. Vilket bygger på individens egna erfarenheter i en interaktion som ska-

par förutsättning för lärande. Vygotskij (1934/2001) menar att det krävs sociala kommunika-

tioner för att språk och tanke ska utvecklas. Vidare beskriver författaren barns lärande i en 

interaktion med vuxna i den rådande sociala kulturen. Lärandet sker när barnet tar del av 

vuxnas och andra barns erfarenheter. Vygotskij (1930/1995) skildrar barn erfarenheter så här 

/…/”Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. 

Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre 

rika” (Vygotskij 1930/1995 s.19). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Säljö (2000)  anser att lärandet sker i en interaktion mellan barn/barn och barn/pedagog i en 

sociokulturell miljö. Vidare beskrivs att det grundläggande i ett sociokulturellt perspektiv 

inte är i fall människor lär sig något eller inte, utan det viktiga är vad de lär sig utav de för-

hållanden som uppstår. Människans lärande  sker i stor utsträckning utan att  medvetandet 

finns menar Säljö (2000). Vidare uttrycker författaren /…/ ”människor kan inte undvika att 

lära” ( Säljö 2000 s. 28 ). Lärandet är en livslång pågående process vilket sker hela tiden i 

vårt samhälle och är på det viset en viktig del i vårt sätt att införskaffa oss ny kunskap ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Vidare poängterar författaren vikten av att förstå samspelet mel-

lan det som sker inom den institutionella verksamheten och det individuella för att vidare se 

hur dessa båda är gynnsamma för varandra. 
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Metod 
 

Den hermeneutiska vetenskapsteorin grundar sig enligt Thurén (2007) på en sanning som 

redan finns men kan ändras under tiden då det krävs tolkning och förståelse. För att koppla 

vetenskapsteorin till vår undersökning kommer vi att utgå ifrån den hermeneutiska synen. Vi 

förfogar över en förförståelse inom området men kommer att försöka gå in i undersökningen 

med nya ögon för att få en mera nyanserad bild över området. Thurén tar upp begreppet för-

förståelse som är förknippat med den hermeneutiska synsättet där det sker ett växelspel mel-

lan förförståelse och erfarenhet, en så kallad hermeneutisk spiral. Erfarenheter som vi bär 

med oss påverkar vår förförståelse vilket utmynnar i en större helhet. Våra egna erfarenheter 

bör inte speglas i vårt arbete utan för oss handlar det om att få fram ett material som bygger 

på hög trovärdighet.  

 

I vår undersökning har vi använt oss utav en kvalitativ metod som grundar sig på intervjuer 

med barn i fritidsverksamheten. Vi vill genom vårt syfte ta del av hur barn ser på lärande i 

fritidsverksamheten och därför har vi i vår undersökning intervjuat barn för att ta del av de-

ras olika erfarenheter. Doveberg och Pramling Samuelsson (2000) ser en fördel med att spe-

la in intervjuerna för att de anser att det finns en svårighet med att skriva ner allt som fram-

kommer under samtalets gång. Vidare beskriver författarna att det är viktigt att planera och 

tänka igenom allt som kommer att beröra det som sker under samtalens gång. Barnen ska 

känna sig bekväma och det är viktigt att se över val av plats, tidpunkt och längden på samta-

let. Vidare menar Doveborg och Pramling Samuelsson att det är betydelsefullt att skapa en 

god relation som ska relatera till att bygga ett förtroende mellan barnen och oss som genom-

för samtalen.   

 

Vi anser att formuleringen av samtalsfrågorna har en betydande roll för hur resultatet utfal-

ler. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans. En av oss har haft en mer aktiv roll under 

intervjuerna och den andre en mer observerande roll. 

 

 

Urval 

Eftersom vi var intresserade av att få ta del av hur fritidshemsbarn tänker om vad de lär sig 

på fritidsverksamheten tog vi kontakt med tre olika fritidshem. Nedan kommer vi att beskri-

va hur vi kom fram till vårt urval 

 

Vi planerade att i undersökningen rikta in oss på nioåringarnas medvetande om lärande inom 

fritidsverksamheten. Efter utlämnandet av missivbrev (se bilaga 1) och medgivande fann vi 

att uppslutningen av nioåringarna var för få. Detta relaterade till att vi även fick vända oss 

till åttaåringarna för att få en större urvalsgrupp till undersökningen. Antalet barn i den totala 

undersökningen innefattades av sexton barn varav elva flickor och fem pojkar. Utifrån för-

äldrarnas medgivande visade sig antalet flickor var större än pojkarna. De olika fritidshem 

som har ingått i undersökningen och är placerade i två olika kommundelar. 
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Genomförande 

Vi valde att intervjua barnen i fritidshemmet för att ta del av deras tankar och erfarenheter 

kring lärande i fritidsverksamheten. Kvale (1997) beskriver samtalen enligt följande:  

 
Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra 

 -  de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta nå-

got om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar  om den värld de lever (Kvale 1997 s. 13).  

 

Genom en intervju som grundade sig på ett naturligt samtal med barnen upplever vi att den-

na form gett oss möjligheter att ta del av barnens tankar och erfarenheter i den omvärld de 

erfar. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna fann vi det gynnsamt att genomföra samtalen i grupp. 

Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att fördelar med gruppintervju är att det 

väcker nya tankar och idéer  hos varandra vilket kan relatera till att nya tankebanor skapas.   

Under samtalets gång kan barnen delge varandra information som relaterar till att alla vågar 

komma till tals vilket kan vara en fördel då vi inte träffat barnen innan. Barnen kan på detta 

sätt uppleva trygghet  när intervjun  genomförs i grupp. Efter genomförda intervjuer påbör-

jades transkriberingen som utfördes av oss båda tillsammans. Vid transkriberingen startade 

dessutom analysarbetet. Efter första analys arbetet upptäckte vi att vi hade för lite data i vårt 

insamlade material. Detta relaterade till att vi lämnade ut ytterligare missivbrev för mer in-

tervjuer.  

    

När vi delade ut missivbrevet informerade vi föräldrarna om Vetenskapsrådet rekommenda-

tioner som innefattas av följande fyra huvudkrav gällande skydd av individen som ingår i 

undersökningen. Individskyddskraven innefattas av fyra huvudkrav , dessa är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet ( Vetenskapsrådet 2002). På följande sätt 

har vi förhållit oss till dessa fyra huvudkrav. Vi informerade föräldrarna om syftet med vår 

undersökning och hur vi tänkt genomföra den. Genom vårt missivbrev (se bilaga) fick för-

äldrarna denna information, samt ta ställning till om deras barn fick medverka i undersök-

ningen eller inte. I brevet framgick det dessutom att allt material gällande barnet och fritids-

verksamheten skulle behandlas konfidentiellt. Enligt nyttjandekravet kommer vårt material 

att finnas tillgänglig  för andra forskningsändamål. 

 

I genomförandet av intervjuerna var barnen indelade i mindre grupper. I en av intervjuerna 

genomförde vi samtal med fem barn i gruppen. Vid resterande samtal var barn antalet tre i 

varje grupp. Vi ett tillfälle föll det sig så att det bara var ett barn vid intervju tillfället. An-

ledningen till att det föreföll sig så vid intervju tillfället var att vi ville genomföra intervjuer-

na under fritidstiden därför fick vi anpassa oss efter barnens schemalagda tider 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Kihlström (2007) menar att reliabiliteten ökar om man är två personer vid intervjutillfället. 

Även vid transkriberingen av intervjuerna har det vara till en fördel att båda deltagit för att 

öka reliabiliteten av undersökningen för att den ska bli mer trovärdig. Vidare beskriver Kihl-

ström vikten av att spela in intervjun för att på så sätt öka tillförlitligheten i undersökningen 

för att inte missa viktiga delar som uppkommit under intervjun. Vi har genomfört intervju-

erna tillsammans på respektive fritidshem. Under intervjun har en av oss haft en mer aktiv 

roll för att föra intervjun vidare och den andre en mer observerande roll. Vi anser att det va-

rit av stor vikt att båda har deltagit vid intervjutillfällena för att vi uppfattar och ser ur olika 

perspektiv. Intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare. Doveborg och Pramling 

Samuelsson (2000) ser en fördel med att spela in intervjuerna för att de anser att det finns en 

svårighet med att skriva ner allt som framkommer under samtalets gång. Detta var till stor 

hjälp när intervjuerna transkriberades och analyserades. 

 

Analys och bearbetning 

Vid första analys arbetet insåg vi att vårt insamlade material inte gav oss tillräckligt med 

svar utifrån våra frågeställningar. Vi kontaktade därför ytterligare ett fritidshem i en av de 

kommuner som vi redan besökt.  

För att resultatet skulle bli tillförlitligt transkriberade vi genomförda intervjuer tillsammans, 

detta för att vi uppfattar respondentens svar olika. Vi valde att transkribera intervjuerna till-

sammans för att lättare kunna bearbeta och diskutera de  svar som framkom. När vi analyse-

rat vårt material från intervjuerna valde vi att gruppera in barnens svar under olika kategori-

er. Vi valde att markera svaren med olika färger för att se likheter i svaren. Kihlström (2007) 

belyser vikten av att lyssna av intervjuerna för att hitta en gemensam struktur. I resultatet har 

materialet behandlats under följande rubriker fritidsaktiviteter, regler i fritidshemmet, läran-

de situationer i fritidshemmet och olikheter i lärande mellan fritidshem och skola. Citat från 

genomförda intervjuer lyfts i resultatet som ovannämnd författare anse ökar trovärdigheten. 

När materialet analyserades under de olika kategorierna framkom likheter i barnens svar 

som vidare presenteras i resultatet.   
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Resultat 

Resultatet i vår undersökning grundar sig på genomförda intervjuer med barn inom fritids-

verksamheten. När vi benämner ordet lärare relaterar vi till den lärare som barnen har under 

skoltiden. Vi har valt att inte ge våra respondenter fiktiva namn utan benämner endast kön 

och årskurs.  

Efter att vi slutfört analysarbetet över intervjuerna har vi kartlagt barnens tankar som fram-

kom under intervjuerna. När vi presenterar resultatet av vårt material kommer dessa beskri-

vas utifrån våra samtalspunketer som låg till grund för genomförda intervjuer. 

 

Aktiviteter i fritidshemmet 

När vi frågade samtliga barn vad de gjorde på fritidshemmet framkom det i samtalen att alla 

genomförde liknande aktiviteter inom verksamheten. Det var aktiviteter som pyssel, måla, 

leka, leka i kuddrummet och spela på datorn. Vi kan i alla svar som vi fått ta del av urskilja 

att leken har en betydande roll i fritidsverksamheten. När barnen förklarar vad de gör i leken 

kan det röra sig om lekar där barnen själva konstruerar lekarna. Dessa lekar kan röra sig om 

sådant som de upplevt under skoltiden. Under den fria tiden som råder på fritidshemmet 

konstruerar barnen om den kunskap de tagit till sig under skoldagen och bearbetar dessa 

genom lek. Lekarna skapas också utifrån den rådande populärkultur som innefattas av det 

som är i ropet nu.    

”Att leka så klart”  (pojke år 2) 

”Dom flesta leker stenåldern”/…/ ”Vi jobbar med bonde, stenåldern och järnål-

dern”(flicka år 3) 

Vad heter det….  Talang! Vi har en jury och sen ska några visa sin talang”/…/ 

(pojke år 3) 

Under fritidstiden har barnen möjlighet att själva avgöra vilka aktiviteter de vill göra. På 

fritidshemmen finns det tillgång till aktiviteter som skapande, musik, spela spel, rörelse och 

utomhusaktiviteter. På vissa fritidshem kan det finnas rum som skall inbringa till lugn och ro 

på samma sätt som det kan finnas möjligheter till mer aktiva lekar. Dessutom förekommer 

det planerade aktiviteter som fritidspedagogerna erbjuder. Planerade aktiviteter som före-

kommer är ofta vistelse i gymnastiksalen samt att barnen en dag i veckan får vistas i skogen. 

Under dessa aktiviteter kan barnen på ett demokratiskt sätt utforma innehållet när det gäller 

val av aktivitet. 

” Jag brukar mest göra sådant jag känner för antigen måla, pussla eller leka i 

kuddrummet eller något jag är sugen på att göra”/…/ (flicka år 3) 

” Vi får rösta och den leken som får flest röster blir det” (pojke år 3) 

”/…/ ibland brukar vi ha hinderbanor och sånt och igår fick vi göra vad vi ville” 

(flicka år 3) 
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Regler i fritidshemmet 

När barnen vistas i skogen ges det möjlighet till att fritt leka under speciella regler. Ordet 

regler är ett återkommande begrepp i fritidshemmen. Regler som gäller under fritidstiden  

gäller dessutom under skoltiden. Dock kan vi uppfatta att det råder en viss tveksamhet hos 

några av barnen när det gäller vilka regler som råder var. Men samtidigt kan vi urskilja att 

det förekommer en klar medvetenhet hos barnen när det gäller regler rörande hur de ska för-

hålla sig till varandra. 

” Vi får leka vad vi vill. Vi får inte vara för nära stupet eller för långt bort. Vi har 

en massa regler.”(pojke år 3) 

”Man får inte svära och så inte låtsas sparka , men jag vet inte om det är dom 

reglerna” (flicka år 3) 

”Alla skolans regler ”(flicka år 3) 

” /…/ man måste visa respekt också”(flicka i år 2). 

” /…/ att alla ska få vara med och man ska vara kompisar”. (pojke år 3) 

 

 

Lärande situationer i samspel 

Det finns olika situationer i fritidshemmet som barnen förknippar med lärande. Lärande si-

tuationer som framkommer är när barnen tillsammans genomför någon form av aktivitet. 

Barnen har strategier för vem eller vilka de väljer att vara med beroende på vilken aktivitet 

som de ska genomföra..  

” En gång när jag skulle spela King , jag var nybörjare på King och grepp (flick-

an visar med händerna ) så lärde kompisarna mig att inte greppa.” (flicka år 2) 

” Jag brukar lära mig av vissa kompisar ( flickan pekar på kompisarna runt bor-

det). Jag lär mig utav dig och dig och utav Fia”/…/ (flicka år 2) 

” En gång när jag inte kunde göra en sak så var det tre kompisar som höll mig så 

kunde jag det” (flicka år 2) 

” Om jag ska lära mig något mer om lego så vill jag vara med Mats om jag ska 

lära mig att baka vill jag vara med Lisa om jag ska lära mig/…/ (flicka år 3) 
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Andra aktiviteter som framkommer som lärande moment är de skapande och mer estetiskt 

riktade lekarna. Barnen förklarade att måla och pyssla är aktiviteter som förkommer i stor 

utsträckning i fritidsverksamheten. De förklarar vidare att det är i sådana situationer  de lär 

av varandra. Då de genom iakttagelser av varandra skapar lärande situationer som formas 

utifrån  leken. I barnens egna konstruerade aktiviteter  kan samspelet urskiljas.  

” Jag brukar pussla ganska mycket och det tränar hjärnan och jag läser ganska 

mycket”.(flicka år 3) 

          ” Vi leker talang , vi har en jury och sen ska någon visa sin talang”.( pojke år 3) 

” /…/ så lär man sig nya danssteg”.( pojke år 3) 

” Det är vissa kompisar som visar olika grejer, då kan jag lära mig utav det.” 

(flicka år 2) 

” Min kompis brukar lära mig att pyssla olika saker” (flicka år 3) 

I fritidsverksamheten kan det förekomma temaarbete. Detta förekommer i en av fritidsverk-

samheterna där barnen berättar om deras temaarbete. Där de täljer och målar sin egen dala-

häst. Barnen berättar att de har sett en film om tillvekning av Dalahästar som dessutom har 

inspirerat dem i deras kreativitet kring arbetet med hästarna När alla hästarna är färdiga be-

rättar barnen att de ska ha en utställning.  

” /…/ vi ska måla dalahästen och sen ska vi ha utställning/…/ (flicka år 3) 

 

 

Olikheter i  synen på lärande mellan skola och fritidshem 

Vi var nyfikna på om barnen uppfattar någon skillnad i var de lär sig. I flertalet av samtalen 

framkommer det att barnen förknippar lärandesituationer till det lärande som är sker i sko-

lan. I diskussionen kring de lärande som sker i skolan förklarar barnen att i skolan blir läran-

det tydligt för där ges instruktioner över vad barnen ska göra. Inom fritidsverksamheten 

framkommer det autentiska aktiviteter där barnen deltar och lärandet sker informellt.  

” I skolan där får man arbeta mycket och där får man läxor men det handlar lik-

som om det man lär sig i skolan” (Flicka år 3) 

 ”Mest i skolan tror jag …eller så är det ganska jämt säger en annan flicka” 

(flicka år 2) 

” På fritids leker man mest man tänker inte på att man lär sig saker” (flicka år 3) 

” Jag tror jag lär mig lika mycket på varje”. (flicka år 3) 

” Mer i skolan” (flicka år 2) 

” Jag lär mig också saker när jag gör mellanmål på fritids” (flicka år 3) 

” I skolan tycker jag man lär sig bäst /…/ man jobbar hela tiden” (pojke år 3) 
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Under samtalet kring vem barnen vill vara tillsammans med när de lär sig kan vi ur-

skilja att för barnen blir lärandet tydligt när de befinner sig med läraren i skolan. Vida-

re förklarar barnen att för dem sker lärandet i en miljö där det är lugnt och tyst vilket 

de kan relatera till skolan. 

” Min fröken då”  (pojke år 3) 

”Ja det finns det. Stina, det är min lärare. ”(flicka år 3) 
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Diskussion 
 

I vår diskussion kommer vi att presentera resultatet av barns syn på lärandet inom fritids-

verksamheten. Vi hänvisar till tidigare forskning samt våra egna reflektioner. Vi kommer 

också att under en egen rubrik diskutera didaktiska konsekvenser samt en metoddiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att redogöras utifrån vår bakgrund samt till vår valda teori. Arbetet i re-

sultatdiskussionen är uppdelat under följande kategorier, fritidsaktiviteter, regler i fritids-

hemmet, lärande situationer i sampel och olikheter i lärandet mellan skola och fritidshem.  

 

Aktiviteter i fritidshemmet 

Det som framkommer i vårt resultat är att barnen väljer aktiviteter som stimulerar dem. Le-

ken dominerar i alla aktiviteter i verksamheten. Barnen beskriver att de konstruerar egna 

lekar tillsammans. Detta beskriver pojke i år 3 då han förklarar att de leker talang. I denna 

lek intar barnen olika perspektiv och roller. Bardon (2008) menar att barn som leker och 

intar olika roller ökar sina kunskaper och erfarenheter. Davidsson ( 1999) hävdar också att 

det gynnar den kognitiva utvecklingen samtidigt som barnet kan frångå verkligheten. Vi 

anser att barnen inom fritidsverksamheten ofta kombinerar ihop lekar som är förknippade 

med deras olika intressen och även sådana lekar som de kan förknippa med den rådande 

populärkulturen. Vi ser att genom leken finns det möjlighet för barnen att inta olika roller 

som ger dem möjlighet att bekanta sig med det som verkar nytt och spännande. Lärarför-

bundet (2005) menar att i leken ligger grunden för utvecklandet av den egna identiteten.  

Barnen beskriver detta när de leker stenåldern där innehållet i leken är hämtat utifrån influ-

enser från skolarbetet, vilket vi anser är betydelsefullt att barnen genom leken får utveckla 

sin förståelse för det som möjligtvis inte är bekant och självklart i deras värld. Barnet ökar 

också sin befintliga vidd som Davidsson (1999) beskriver.  

 

Fritidsverksamheten innefattas också av planerade aktiviteter som fritidspedagogen planerar. 

Dessa aktiviteter ligger oftast på bestämda tider , barnen vet exakt vad som gäller för respek-

tive dag. I intervjuerna framgår det att barnen har ett inflytande i de aktiviteter som genom-

förs. En pojke i år 3 berättar att barnen får rösta på vilken lek de vill göra i gymnastikhallen. 

Genom ett demokratiskt beslut bestäms val av aktivitet. Lärarförbundet (2005) beskriver att 

barnen bör ha en demokratisk kännedom för att dels få inflytande men även att de får en 

möjlighet att ta och ge i olika situationer. Genom de demokratiska beslut som oftast råder i 

verksamheten stärks varje enskilt barns utveckling, självkänsla och sociala kompetens när de 

får vara delaktiga i beslut som fattas detta beskrivs av pojke i år 3 när barnen röstar fram 

vilken lek som ska lekas. Skolverket (2006) anser att genom praktiska vardagliga handlingar 

utvecklar barnen sin förmåga att respektera andra människor och samhället där de lever i. Vi 

anser att inom fritidsverksamheten pågår det ett ständigt arbete med att utveckla barnens 

sociala kompetens, som vi ser det är det en grundläggande utgångspunkt i arbetet inom fri-

tidsverksamheten.  
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Det är viktigt att ha i beaktande att det handlar om barnens fria tid när de vistas på fritids-

verksamheten. Då de själva ska ha möjlighet att fritt välja. Som flicka i år 3 beskriver att hon 

vill göra sånt som hon känner för. Klerfelt (1999) framställer att barnen både kan medverka i 

planlagda aktiviteter samt att själva bestämma över den egna tiden. 

 

Regler i fritidshemmet 

Klerfelt (1999) anser att inom den rådande fritidshems kulturen måste normer och värden 

förankras hos barnen. Reglerna har oftast skapas tillsammans med barnen. Vidare belyser 

författaren att fritidspedagogernas tanke är att barnen ska socialiseras in i gemenskapen 

dessutom bör fritidshemsreglerna bidra till att ge barnen mer av eget ansvar. Skolverket 

(2006) beskriver att fritidspedagogerna ska genom sitt arbetet förankra de grundläggande 

värden som vårt samhälle vilar på. Detta beskrivs även i de allmänna råd och kvalitéer. 

(Skolverket 2007) Genom att arbeta utifrån ett demokratiskt synsätt menar Lärarförbundet 

(2005) att barnet tränas på att vara delaktig samt att barnets inflytande över verksamheten 

påverkas. Detta relaterar till att utveckla barnets förmåga över förståelse för andra samt att 

kunna ta och ge i olika situationer. Barnen i våra intervjuer på fritidshemmen beskriver deras 

gällande regler i form av hur man förhåller sig mot varandra. Pojke i år 3 framhåller att det 

är viktigt att alla får vara med och att man är kompisar. Vi anser att en fritidspedagogs arbe-

tet grundar sig mycket på att stärka barnen i deras socialiserings process, dels i arbetet med 

barns individuella utvecklingen samt den utveckling av barn som sker i grupp. Enligt Kler-

felt (1999) är fritidspedagogens roll att leda barnen i samspel med andra. Hansen (1999) 

framställer också fritidshemsreglerna mer som socialt utformade. I Barnkonventionen 

(1989) beskrivs barns rättigheter och i flertalet av de fem väsentligaste artiklarna uppkom-

mer barns lika värde, barns bästa, utveckling och yttrande frihet och även att bli respekterad.  

 

En pojke i år 3 beskriver att när de vistas i skogen så finns det speciella regler som de ska 

förhålla sig till. Dessa regler anser vi har en viktig funktion i verksamheten. Reglerna som 

barnen beskriver i intervjuerna gällande vad som är tillåtet och inte anser vi har en omsorgs 

relaterad funktion samt som också ska fungera för att skapa trygghet och utveckla ett gott 

klimat i verksamheten då många barn vistas där. Enligt Skolinspektionen (2010:3) vistats 

350 000 barn dagligen inom fritidsverksamheten. Dessa siffror anser vi talar för att grupp 

storlekarna i verksamheterna är stora och  för en väl fungerande verksamhet behövs det reg-

ler och rutiner som bygger på en trygg och meningsfull omsorg. Enligt Skolverket (2006) 

ska verksamheten bygga på omsorg om barnets välbefinnande och utveckling. Klerfelt 

(1999) anser att uppdraget för fritidshemmet ska utmynna i en pedagogik som bygger på 

omsorg och lärande.   
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Lärande situationer i samspel 

Det som barnen ser som lärande situationer är de som sker tillsammans med andra barn i 

deras omgivning. Säljö (2000) menar att samspelet som sker  en interaktion mellan barn i 

verksamheten gynnar lärandet. Detta samspel  beskriver en flicka i år 2 som får hjälp av sina 

kompisar när hon ska lära sig nya grepp i en lek.  Samspel är något som ofta sker  inom 

verksamheten där barnen hjälper varandra vid olika situationer eller aktiviteter som barnen 

beskriver under intervjuerna. De berättar att de många gånger får lära sig nya saker , dans-

steg eller  något nytt pyssel som presenteras av en kompis. Williams (2001) anser att barn i 

olika åldrar och utifrån deras erfarenheter lär av varandra i olika situationer som författaren 

beskriver som ett samlärande. Vygotskij (2001) menar att förutsättning för lärande bygger 

på individens egna erfarenheter i ett samspel med andra.  

 

Fritidshemmen är konstruerade på ett sätt som gör det möjligt att flera aktiviteter pågår sam-

tidigt. Detta beskriver flicka i år 3 när hon gör egna val av aktiviteter som hon har lust att 

göra. Upplevelser skapas och barnen får en mängd intryck av varandra vilket relaterar till att 

de blir medvetna om vilka barn i deras omgivning som bär  på vilken kunskap. Barnen kan 

genom detta välja omedvetna strategier för att ta till sig utav kompisens kunskap gällande 

olika saker . Detta framkommer av en flicka år 3 som beskriver att hon väljer att vara med 

den kompisen som kan bäst om det hon vill göra. Skolverket (2006) menar att lek och ska-

pande är väsentliga delar i det aktiva lärandet.  

 

Fritidshemmet är en verksamhet som bygger på barnens intressen och delaktighet. Verk-

samheten bör formas utefter det som barnen är intresserade av. Här ser vi fritidspedagogens 

roll som oerhört viktig, genom sin pedagogiska kompetens bör aktiviteterna  flöda i den 

form som passar respektive barngrupp. Davidsson (1999) anser att lärande sett ur det socio-

kulturella perspektiv bygger på en interaktion där barnen utbyter erfarenheter i olika sam-

manhang. Detta beskriver en flicka i år 2 när hon tar del av andras erfarenheter  för att själv 

genomföra den tänkta aktiviteten. På detta vis sker också en social gemenskap som krävs för 

att lärandet ska ske menar Säljö (2000).  

 

På fritidshemmen kan det förekomma temaarbeten som flickor i år 3 beskriver för oss. 

Flickorna skildrar deras  pågående temaarbete med dalahästarna. Under arbetets gång har 

banen deltagit i olika processer rörande temaarbetet. Detta arbete kommer att resultera i en 

utställning som blir ett tydliggörande över barnens kunskaper de erfarit kring ämnet om da-

lahästarna. I fritidsverksamheten anser vi att detta blir ett roligt och lärorikt moment där ar-

betet kan konstrueras utefter barnens intressen och utmynna i en mängd olika lärande mo-

ment. Skolverket (2006) menar att skapande och lek är betydelsefulla för att stimulera läran-

det.  
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Olikheter i lärande mellan skola och fritidshem 

Lärandet i fritidshemmen kan ske genom skapandet av autentiska aktiviteter som flicka i år 

3 berättar om när barnen tillagar mellanmål tillsammans. Klerfelt (1999) menar att skapan-

det av dessa autentiska aktiviteter gynnar barnen i deras lärande då lärandet sker informellt i 

utbyte av varandras erfarenheter. Som fritidspedagog anser vi att tillfällen som är relaterade 

till vardagsaktiviteter är till fördel för att det uppkommer situationer där lärandet sker i ett 

naturligt sammanhang. Elofson (2008) ser en fördel i om fritidspedagogerna kan påvisa att 

det sker ett lärande inom verksamheten. Författaren menar att det är av stor vikt om kvalite-

ten kring lärandet utvecklas. Dysthe (2003) framhäver också vikten av att lärandet sker i 

verkliga sammanhang som författaren beskriver som ett situerat lärande. I dessa autentiskt 

skapade miljöer byts erfarenheter mellan barnen som relaterar till att det uppstår ett nytt lä-

rande. Dysthe betraktar också att lärandet sker huvudsakligen socialt vilket betyder att lä-

randet sker tillsammans med andra. 

 

Under intervjuerna framkommer barnens önskningar vem de vill vara tillsammans med när 

de lär sig, också här blir det tydligt att barnen associerar lärandet till läraren som de har un-

der skoltiden. Här anser vi att barnen ser skolan som en mer strukturbaserad verksamhet där 

valmöjligheter inte ges i lika stor utsträckning som inom fritidsverksamheten. Klerfelt 

(1999) beskriver fritidsverksamheten som en verksamhet som bygger på informellt lärande 

och socialisering till skillnad från skolan där lärandet är mer formellt. Calander (1999) anser 

att en fritidspedagogs kunskaper är viktiga för skolan men ofta så faller fritidspedagogen i 

den rådande roll som skolan innefattas av.  

 

När barnen beskriver var de tror att lärandet sker framkommer det att lärandet för en del 

barnen till stor del är relaterat till skolsituationer. Pojke i år 3 beskriver att han lär sig bäst i 

skolan för där jobbar han hela tiden. En flicka i år 3 uttrycker att lärandet sker i skolan för 

där får honarbeta mycket och hon får läxor som för henne är relaterade till skolan och läran-

det. Våra funderingar kretsar kring om barngrupperna är så stora i dagsläget att pedagogiken 

i verksamheten inte förtydligas för barnen. Elofson (2008) hävdar att kvaliteten i fritids-

hemmen har förändrats på grund av barngruppernas storlekar då fritidspedagogerna kan upp-

leva svårigheter i att stärka barnen i deras lärandeprocess. I Skolinspektionens (2010:3)  

granskning framkommer det många anställda inom fritidsverksamheten också arbetar under 

skoltiden som bidrar till att fokus oftast hamnar under skoltiden. Fritidsverksamheten anser 

vi hamnar i bakgrunden. Fritidsverksamheten får inte den bekräftelse som behövs för att 

bedriva en pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen (2010:3) tar också upp problemet gäl-

lande yrkeskompetensen hos de anställda där de saknas kunskap om fritidshemspedagogik. 

Det framkommer dessutom av några barn att de har en uppfattning  att lärandet sker i båda 

verksamheterna. Flicka i år 3 förklarar att ”På fritids leker man mest man tänker inte på att 

man lär sig saker”. Här kan urskiljas en medvetenhet om att det sker ett lärande i fritids-

verksamheten. Bardon (2008) hävdar att leken på fritidshemmet påverkar utvecklingen och 

vidgar barnens kunskaper. Johansson, Pramling Samuelsson (2007) tar fasta på att i leken 

framkommer barns erfarenheter där det också sker en social process där tankar, fantasi, 

språk och kroppsliga uttryck bildar en helhet. Vygotskij  (2001) hävdar att barns lärande 

sker i en interaktion med utbyte av varandras erfarenheter. Där förutsättningen är att det sker  

i en kommunikativ verksamhet som grundas  av språk och tanke. 
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Lärandet för barnen inom fritidsverksamheten anser vi grundar sig i de aktiviteter som fram-

kom under intervjuerna där barnen förklarade för oss vad som sker inom fritidsverksamhe-

terna. Vi anser att det finns en förståelse över de lärande som barnen kan relatera till skolan 

och de förknippar inte lärande med fritidsverksamheten. En pojke i år 3 beskriver att han lär 

sig bäst i skolan för där jobbar han hela tiden.  

 

Metoddiskussion 
 

Vi ville i vår undersökning ta del av barns kunskap om lärande inom fritidsverksamheten. 

För att få svar på våra frågeställningar fann vi det relevant att använda oss utav intervju som 

metod. Vi upplever att vid genomförandet av barnintervjuer är det av stor vikt att ha en väl  

fungerande plan. Observation och enkät som metod fann vi inte som väsentliga i vår under-

sökning då vi ville uppleva en nära kontakt med barnen för att kunna ta del av deras tankar. 

Detta förespråkar Doveborg och Pramling, Samuelsson (2000) som menar att relationerna 

mellan barnen och vi som genomför intervjun förstärks. Efter genomförda intervjuer upp-

levde vi att det var till en fördel att vi båda var delaktiga under intervjutillfällena på samma 

sätt vid transkriberingen då vi kunde urskilja olika perspektiv i barnens svar. Vi fann det 

gynnsamt att intervjua barnen i grupp då vi upplevde att barnen kände trygghet och vågade 

komma till tals tillsammans med sina kompisar. Vi kan se fördelar med att genomföra en 

pilotstudie innan undersökningen startar för att det ger en möjlighet till att pröva sig fram 

både när det gäller samtalspunkter och att fånga upp det som framkommer under provinter-

vjuerna. Vid transkribering av pilotstudien kan den egna rollen analyseras och på detta sätt 

finns en möjlighet att förbättra samtalspunkterna samt det egna förhållningssättet. 
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Didaktiska konsekvenser 
 

Genom studien kan vi urskilja att det råder en viss kunskap angående lärandet som före-

kommer i fritidsverksamheten. En del barnen som ingått i vår undersökning hade inte en 

tydlig bild av att det sker ett lärande inom verksamheten. Barnen kunde inte urskilja att det 

försiggår ett lärande i vissa situationer som till exempel när de konstruerade egna lekar och 

tog del av varandras erfarenheter i ett samspel. Det fanns barn som ingick i undersökningen 

som hade en tydlig bild av att i situationer som inträffar i fritidsverksamheten faktiskt leder 

till ett lärande.  

 

Vi anser att lärandet inom fritidsverksamheten inte uppmärksammas i den mån som beskrivs 

i gällande styrdokument. Enligt Skolinspektionens (2010:3) granskning lever inte fritids-

hemmen upp till rådande uppdrag. Punkter som framkommit i granskningen beskrivs som att 

det saknas miljöer som främjar utveckling och lärandet. Vi har en åsikt om att fritidspedago-

gerna som arbetar i den rådande verksamheten bör uppmärksamma barnen på att de lär sig 

något i de flesta situationer som råder. Enligt Skolverket (2006) skall fritidsverksamheten 

innefattas av riktlinjer gällande normer och värden. Fritidsverksamheten skall förmedla och 

förankra de grundläggande värden som vårt samhället eftersträvar. Vår mening är inte att 

fritidsverksamheten ska grundas på formellt lärande utan att fritidspedagogerna ska ta till 

vara på de vardagliga situationer som sker och omvandla dessa till något lustfyllt som gyn-

nar lärandet. Enligt Skolverket (2006) skall verksam personal arbeta för att utveckla barnens 

uppfattning av samhörighet, solidaritet och empati för andra i omgivningen samt motverka 

mobbing och förtryck. Genom detta sätt ser vi att fritidshemmen stärks som pedagogisk 

verksamhet. 

 

 

Fortsatt forskning 
 

Under arbetes gång uppmärksammades det att det inte finns så mycket forskning om fritids-

verksamheten och lärandet som försiggår där. Vi skulle se det som en stor fördel  att det 

bedrevs mer forskning kring fritidsverksamheterna för att tydliggöra och förstärka verksam-

heterna som en pedagogisk miljö. Det skulle vara av intresse att ta del av fritidspedagoger-

nas syn på verksamheten. Även forskning om hur föräldrar upplever fritidsverksamheten 

som en pedagogisk miljö.  
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Tack  
 

Först av allt vill vi  rikta ett stort tack till alla barn som ställt upp och delgett oss sina tankar . 

Utan er hjälp hade inte denna studie varit genomförbar.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Maud Ihrskog som gett oss goda råd un-

der arbetets gång.  

 

Ett stor tack till våra familjer som uppmuntrat oss genom denna process. 

 

// Gunilla och Charlotta  
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Till föräldrar med barn inom Fritidsverksamheten. 

 
Hej. Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grund-

skolans fritidsverksamhet på Högskolan i Borås. Vi går nu vår sista termin och ska skriva 

vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka hur barnen ser på lärandet inom fri-

tidsverksamheten. För att få svar på våra frågeställningar vill vi intervjua barn inom fritids-

verksamheten. Genom detta brev vill vi be er om tillåtelse att ert/ditt barn får medverka i vår 

undersökning. Vi kommer att genomföra dessa intervjuer inom ert/ditt barns verksamhet 

under v 43. Intervjuerna kommer att spelas in. Vi följer vetenskapsrådets rekommendationer 

där det framgår att det är frivilligt att medverka samt att allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt. Inga namn vare sig på barn eller skola/kommun kommer att beskrivas. 

 

Vi behöver därför ert/ditt medgivande för att kunna påbörja vår undersökning. Var vänlig 

och fyll i nedanstående svarstalong och lämna till fritidspersonal så snart som möjligt. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar. 

 

Charlotta Lind                       Tel:  XXXXXXXXXX                  E-post: XXXXXXXXXX 

Gunilla Johansson                 Tel  XXXXXXXXXX                   E-post: XXXXXXXXXX   

Handledare: Maud Ihrskog   Tel XXXXXXXXXX                    E-post: XXXXXXXXXX 

……………………………………………………………………………………………… 

 FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuat av lärarstudenter. 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuat av lärarstudenter.  

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

 

……………… 

Datum 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift)       
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Intervjufrågor  

 

 
 Vad gör du på fritids? 

 

 Har ni planerade aktiviteter? 

 

 Under vilka situationer under fritidstiden tror du att du lär dig något? 

 

 

 Lär du dig något utav dina kamrater? Vad i så fall? 

 

 Är det någon särskild du vill vara tillsammans med när du lär dig? Varför då? Vad 

lär du dig då? 

 

 Är det någon skillnad på var du lär dig något? Hemma, i skolan på fritids eller någon 

annanstans? 

 

 Lär du dina kamrater? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


