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Abstract 
The study aims to contribute knowledge about children's perceptions of the leisure-time as a learning 

environment. The study can be seen as an attempt to highlight the possible learning in the leisure-time, 

formally or informally. 

The study is based on two group interviews with a total of 11 children and was conducted by an 

interview guide with question areas to be discussed freely so that the children could give as full an 

answer as possible. 

Main results of the study show that children feel that they are staying at the leisure-time to get care when 

their parents are working and that they primarily associate the leisure-time with playing. The results 

show however that children feel that they learn things when participating in the leisure-time teaches 

controlled activities. 

It is possible to draw conclusions about the child actually experienced the leisure-time as a learning 

environment, but it can be difficult to identify when and how learning actually occurs. However, 

children do not perceive that there is learning while they play. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattningar av fritidshemmet som lärandemiljö. 

Studien kan alltså ses som ett försök i att lyfta fram ett eventuellt lärande i fritidshemmet, formellt eller 

informellt.   

Studien bygger på två gruppintervjuer med sammanlagt 11 barn och genomfördes utifrån en 

intervjuguide med frågeområden att diskuteras fritt så att barnen kunde ge så uttömmande svar som 

möjligt.   

Huvudsakliga resultat i arbetet visar att barn upplever att de vistas på fritids för att få omsorg när deras 

föräldrar arbetar och att de främst förknippar fritidhemmets med lek. Resultatet visar dock att barn 

upplever att de lär sig saker när de deltar i personalstyrda aktiviteter.  

Det går att dra slutsatser kring att barn faktiskt upplever fritidshemmet som en lärandemiljö men att det 

kan vara svårt att uppfatta när och hur lärandet egentligen sker. Dock upplever barn inte att det sker ett 

lärande när de leker.  

 

Nyckelord: Barn, Fritidshem, Fritidlärarens yrkesroll, Lärandemiljö 
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1.  Inledning 
Under min utbildning till att bli lärare mot fritidshem har jag stärkts i min tidigare uppfattning om vad 

mitt pedagogiska uppdrag innebär för mig. Min lärarutbildare gjorde mig uppmärksam på att jag alltid 

bör reflektera över vad mitt pedagogiska uppdrag innebär och inom vilken verksamhet jag är lärare i. 

Det var då jag insåg att det naturligtvis är inom den fritidspedagogiska verksamheten som jag vill 

utveckla barns kunskaper och färdigheter eftersom jag studerar till lärare mot fritidshem. Enligt mina 

erfarenheter ser jag tendenser till att fritidshemsverksamheten sakta men säkert håller på att övergå till 

att större fokus läggs på barns omsorg än på deras kunskapsinlärning. Jag menar att det ska finnas en 

balans mellan dessa två därför att fritidshemsverksamhet är en verksamhet där barn lär och utvecklas. 

Mitt uppdrag som fritidslärare är att skapa en god pedagogisk miljö för lärande utifrån socialt och 

informellt lärande i fritidshemsverksamheten. Utifrån den insikten fick jag en idé om att göra 

intervjustudier med barn som vistas på fritidshem för att ta del av deras uppfattningar om fritids som en 

lärandemiljö. Jag vill, liksom Johansson (2011), förmedla att fritidshemmet absolut är en pedagogisk 

verksamhet som påverkar, formar och rustar våra barn på avgörande sätt för det framtida förhållande till 

samhällslivet de kommer att möta.  

Att synliggöra det lärande som äger rum på fritidshem kan vara ett sätt att höja fritidslärarnas status. 

Detta är viktigt eftersom forskning har visat att fritidslärare har haft svårt att beskriva vad de är och den 

professionella kompetens som yrkesgruppen har. Det i sin tur har försvårat möjligheten att skapa en 

jämbördig och ömsesidig relation till förskollärar- och lärarkollegor (Skolverket, 2011). Från och med år 

2001 får de som utbildar sig mot fritidshemsverksamhet en lärarexamen med inriktning mot fritidshem 

(Johansson, 2011), vilket skulle kunna vara en del i att skapa en mer jämbördig relation mellan 

fritidlärare och kollegor med annan utbildningsbakgrund. Som redan nämnts har jag kommit till insikt 

om att det är inom fritidshemsverksamheten jag besitter störst kompetens och det är där jag upplever att 

jag har mitt huvudsakliga uppdrag. Att titulera mig själv som fritidslärare istället för fritidspedagog gör 

jag för att jag vill att andra ska uppleva att jag är stolt och trygg i min yrkesroll därför att jag är 

medveten om mina kompetenser och min specifika profession. Dessa insikter vill jag förmedla till andra, 

såsom lärarkollegor, föräldrar och politiker så att även de får förståelsen av syftet med mitt arbete på 

fritidshemmet. På så vis synliggör jag alltså min roll i det viktiga lärande som sker i 

fritidshemsverksamheten och genom att andra ställer krav på mig som lärare, gör det att jag måste 

utveckla mig själv som professionell lärare mot fritidshem och lära mig att beskriva och förklara mitt 

yrkesutövande.  

Jag vill alltså belysa det informella lärandet som sker i fritidshemsverksamheten och den absolut 

viktigaste gruppen jag vill uppmärksamma om detta är barngruppen. Jag vill göra barnen i min 

pedagogiska verksamhet medvetna om att de lär sig nya saker och tillvägagångssätt varje dag så att de 

kan hjälpa mig som fritidslärare att visa att det sker ett lärande. Ett naturligt vardagligt lärande när de 

konstruerar i snickarrummet, när de samarbetar och skapar vackra torn av olika byggmaterial, uttrycker 

sina känslomässiga upplevelser när de målar konstnärliga tavlor eller när de resonerar och diskuterar 

vilken taktik som lämpar sig bäst för att klättra upp i trädet. Enligt mig finns det oändligt många 

exempel på aktiviteter inom fritidshemsverksamheten som visar på informella läranden som sker varje 

dag och det är det som jag vill uppmärksamma i min yrkesroll som fritidslärare. Och till min hjälp har 

jag de fantastiska barnen. 
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2. Bakgrund 
I skollagens (Utbildningsdepartementet 2010) fjortonde kapitel står fritidshemmets syfte och omfattning 

beskrivet. Där framkommer det att fritidshemmet ska komplettera den undervisning som bland annat 

sker i grundskolan och stimulera barns och elevers lärande och utveckling genom att erbjuda en 

meningsfull fritid och tid för rekreation. Detta ska ske utifrån en helhetssyn på barn och elever som 

enskilda individer och utifrån deras behov.  Fritidshemmet ska erbjudas för barn och elever att vistas i 

under den skolfria delen av dagen och lov. Skollagen beskriver även att en och samma läroplan gäller för 

grundskolan som skolform och fritidshemmet. Skolverket (2011) beskriver övergripande mål och 

riktlinjer för utbildning och aspekter som normer, värden och elevers inflytande tas även upp. Enligt 

styrdokumentet gäller denna del likväl för fritidshem och förskoleklass som för skola, men dock som 

tillämpliga delar.    

Skolverket (2010) visar på fler exempel av kvalitetsarbeten på olika fritidshem i landet. Man menar att 

det är viktigt att satsa på god kvalitet i fritidshem därför att uppdraget tyvärr inte alltid är så tydligt, inte 

minst för huvudmännen. Huvudmännen behöver ha en klar idé och tanke med vilka måluppfyllelser 

fritidshemsverksamheten bör ha och som kan knytas till skollag, läroplan och allmänna råd. Den idén 

ska sedan ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I Lärarförbundets förslag, Kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna (2012) tas det upp att det 

pågår undervisning på fritidshemmet, alltså målstyrda processer som lärare mot fritidshem leder för att 

syfta till att barn och elever hämtar in kunskaper och värden utifrån de gemensamma läroplansuppdraget 

för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärarförbundet upplever att den nya läroplanen ändå inte är 

tillräckligt tydlig när det gäller fritidspedagogikens uppdrag och därför har Lärarförbundet skrivit detta 

förslag på en kursplan för fritidsverksamheten för att lyfta fram och tydliggöra de ämnes- och 

verksamhetsspecifika kunskaper som fritidspedagogiken kan bidra med till skolans undervisning.  

2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om barns uppfattningar om fritidshemmet som lärandemiljö.  

2.2 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar lyder:  

 Vad upplever barn att de lär sig på fritidshemmet? 

 Hur upplever barn att de lär sig på fritidshemmet?  
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3. Litteraturgenomgång 
Jag vill med detta kapitel ge läsaren en mer omfattande bild av vad fritidspedagogik innebär. Jag 

kommer först att redogöra för hur fritidshemmen har växt fram ur ett historiskt perspektiv, sedan 

kommer jag sammanfatta de uppdrag som fritidspedagogiken har enligt olika styrdokument utifrån en 

lärandesynpunkt. Jag kommer vidare att beskriva skillnaden mellan det formella och det informella 

lärandet där det senare främst gäller för fritidshem och för att ytterligare styrka fritidshemspedagogikens 

informella undervisning kommer jag beskriva ett förslag på en kursplan som Lärarförbundet har tagit 

fram och som kan ses som ett komplement till läroplanen. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för 

vilka uppdrag som fritidsläraren har i sin yrkesroll utifrån lärandesynpunkt samt hur en god 

lärandekvalitet skapas och behålls i den fritidspedagogiska verksamheten.  

Klerfelt och Haglund (2011) skriver att de har saknat litteratur som riktar sig till lärarstuderande och till 

personal som arbetar på fritidshem eller som berör fritidshemsverksamheten. Författarna finner brister i 

forskning som är inriktat mot fritidspedagogik och dess verksamhet och det antas att den stora orsaken 

till avsaknaden är att sådan forskning har varit eftersatt en längre tid. Fritidshemsverksamhetens innehåll 

och syfte anses vara ”tyst” i stora delar på så sätt att den är svår att finna som skriftligt formulerad och 

istället är lättare att se i praktisk handling. Genom att forska, studera, analysera och beskriva den 

fritidspedagogiska verksamheten, kan det som äger rum på fritidshemmet tydliggöras.  

3.1 Fritidshemmets historik 
Johansson (2011) skriver att i jämförelse med skolan har fritidshemmet en kort historia. Utvecklingen 

mot det som idag benämns det moderna fritidshemmet har gått via arbetsstugor och eftermiddagshem. 

Dessa verksamheter kommer i här att beskrivas mer i detalj. 

3.1.1 Arbetsstugor 

Enligt Johansson (2011) var arbetsstugan den första verksamheten där barn fick offentlig omsorg. Det 

bottnar i att Sverige fortfarande var ett fattigt samhälle under 1800-talet. Den största delen av 

befolkningen bodde på landsbygden och en liten del bodde i städerna. Under den senare delen av 1800-

talet tog industrialiseringen ordentlig fart vilket gjorde att allt fler flyttade in till städerna. Denna 

folkomflyttning gjorde att det skapades större skillnader mellan olika sociala grupper i samhället och 

många av de som flyttade in till städerna var fattiga. Vid denna tidpunkt började många kvinnor att 

lönearbeta utanför hemmet och det gjorde att barn fick lämnas ensamma hemma utan tillsyn av föräldrar 

eller andra vuxna. Problemet blev alltså att ett större behov av omsorg och social kontroll eftersöktes. 

Barn vars föräldrar var fattiga arbetare i städerna ansågs vara en riskgrupp och skulle förmodligen bli 

småkriminella, börja delta i gängbildning eller annat beteende som inte önskades och orsakerna var 

bland annat bristen på tillsyn och att föräldrarna arbetade långa arbetspass. De dåliga 

bostadsförhållandena var också en bidragande orsak. Den första arbetsstugan öppnades 1887 i 

Stockholm men idén spred sig sen till fler stora städer. Arbetsstugorna var oftast öppna på eftermiddagen 

mellan klockan fem till sju och vände sig helt till barn som hade fattiga föräldrar. Barnen fick komma till 

stugorna varannan dag och det vanliga var att pojkarna fick komma ena dagen och flickorna fick komma 

den andra dagen. I slutet av 1800-talet provade man att ha arbetsstugorna öppna längre och det första 

försöket gjordes vid den stugan som startades i Stockholm allra först. Syftet med stugorna var att barn 

skulle veta om en fast punkt som de kunde gå till och vistas i utöver hemmet. Barn skulle också lära sig 

att arbete hade stor betydelse för deras framtid. De skulle fostras till ökad självdisciplin, flit och ärlighet. 

Barn fick mat i stugorna vilket underlättade de fattiga familjernas försörjning. Huvudman för stugorna 

bestod av privata sällskap och ideella föreningar och finansieringen bestod av donationer, både från 

kyrkans församling och privata bidrag. Men eftersom arbetskraften i stugorna bedrevs ideellt till större 
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del, var kostnaderna inte så höga. Men ibland var det svårt att få fatt i ideell arbetskraft så man började 

avlöna personalen. Förskolelärarinnor tjänstegjorde oftast i stugorna efter att skolan hade slutat för 

dagen de fick lön för det arbetet. Barn ansågs även behöva lära sig olika hantverksarbeten så man 

anställde bland annat korgmakare, bokbindare, snickare eller skomakare som skötte den undervisningen. 

Vid sekelskiftet 1800/1900-talet expanderade verksamheten till att ha 15 stugor inrättade i Stockholm 

där cirka 1500 platser fanns till förfogande. Barn fick komma om de ville och de kom faktiskt ganska 

regelbundet. Samhället genomgick på 1920-talet en del förändringar som påverkade stugornas innehåll 

och inriktning. År 1919 blev arbetstiden rejält mycket kortare och i samband med det minskade 

barnafödandet kraftigt. Däremot ökade istället välståndet i samhället och det gjorde att antalet fattiga och 

barnrika familjer minskade. I början av 1930-talet vann socialdemokratin den politiska makten och man 

ändrade inställning till den verksamheten som arbetsstugorna bedrev. Man ville ta bort 

fattigvårdsstämpeln och samhället skulle öka sitt ansvar över samhällsmedborgarnas välfärd.  

3.1.2 Eftermiddagshem 

År 1944 ändrades stugornas namn till eftermiddagshem då det infördes särskilda statliga bidrag till 

förändringen. Johansson (2011) förklarar att eftermiddagshemmen var öppna för barn att vara där efter 

skolan och verksamheten lade större kraft på att barn skulle läsa sina läxor och återhämta sig snarare än 

att lära sig om hantverk och arbete. Under slutet av 1940-talet ökade statusen kring begreppet utbildning 

och omfattade nu större grupper i samhället. Man menade att för att prestera mer framgångsrika resultat i 

skolan behövde man återhämta sig och det skulle barn ha möjlighet att göra på eftermiddagshemmen. 

Här lades mer fokus på omsorg jämfört med arbetsstugornas innehållsdominans av tillsyn. I samband 

med att barn kunde vila och återhämta sig i eftermiddagshemmen ville man också att barn skulle 

utveckla och stimuleras i hobbyintressen. I slutet av 1940-talet fick samhällsmedborgare plötsligt fritid 

då de inte behövde arbeta hela tiden för att försörja sig tack vare de stora och växande 

befolkningsgrupperna. Barn skulle också få möjlighet att läsa in läxor och förbereda sitt skolarbete i 

eftermiddagshemmen och man anställde speciella läxläsningsfröknar som stöttade barnen. 

Eftermiddagshemmen låg ofta i anknytning till daghem eller barnträdgårdar lokalmässigt och under 

förmiddagarna nyttjades eftermiddagshemmens lokaler till deltidsförskola. I slutet av 1940-talet tillsattes 

en statlig kommitté inom Socialdepartementet som undersökte situationen för och innehållet i daghem 

och förskolor, även eftermiddagshem inkluderades. Man menade att det inte var gynnsamt för de små 

barnen i förskolan att blandas med skolbarnen på grund av en stor infektionsrisk och skolbarnens 

högljudda volym. Kommittén menade också att ett lämpligt barngruppsantal var 15 och gruppen skulle 

ledas av förskollärarinnor eller barnträdgårdslärarinnor som tjänstegjorde på heltid. Verksamheten skulle 

också samarbeta med skolan och ett förslag om ett namnbyte från eftermiddagshem till fritidshem togs 

upp.  

3.1.3 Fritidshem 

Fritidshemmen skulle också bedriva heldagsomsorg. Enligt Johansson (2011) gick detta 

förändringsarbete trögt och först i slutet av 1950-talet som sagt förekom fritidshem som ett begrepp i en 

publikation från Socialstyrelsen. Samhället förändrades igen och under 1960-talet gjorde den industriella 

utvecklingen att fler människor behövdes inom arbetslivet, bland annat kvinnor som hade barn i 

förskole- och skolåldern. Ett ökat behov av tillsyn och omsorg av barn utanför skoltid eftersöktes och i 

samband med detta byggs då fritidshemmen upp. Vid mitten av 1960-talet utbildades det en ny 

yrkeskategori som skulle arbeta i fritidshem, nämligen fritidspedagoger. Då startade den kommande 

utbyggnaden av antalet platser i fritidshem men man prioriterar ändå antalet platser i förskolan trots det 

stora behovet av omsorg för skolbarn. Men under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet 

skulle ändå den stora utbyggnaden av fritidshemssektorn börja. Det fanns goda finanser och tilltron till 
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stödinsatser var stor och förankrad väl hos politiker. I samband med detta startade i slutet av 1960-talet 

en reformering av grundskolan. Man tillsatte en statlig utredning, en SIA-utredning som skulle granska 

och omforma skolans inre arbete. Strax efter tillsatte man en till statlig utredning, Barnstugeutredningen 

som skulle undersöka förskolans innehåll och utveckling. År 1974 kom Barnstugeutredningen med en 

rapport om en form där fritidshem och skola kopplas samman. Formen kallades öppet fritidshem och 

målet med den verksamheten var att lärare i skolan och pedagoger på fritidshem skulle samarbeta i 

arbetslag och gemensamt ansvarar för barnen under hela dagen. Under 1970-talet sattes fler försök igång 

med dessa öppna fritidshem. Resultatet visade att det fanns svårigheter att etablera samarbetet därför att 

det bestod av två helt olika traditioner och pedagogiska kulturer. Skolan var mer undervisningsorienterad 

med ordentlig inramning och tidsstyrning medan fritidshemmet hade en omsorgs- och tillsynsorienterad 

kultur med mjukare inramning och fri tid för fria aktiviteter utifrån barns fria val. Visionen var bra men 

svår att praktisera. Därför blev försöken med öppna fritidshem ingen större succé och fritidshem och 

skola låg fortfarande i olika lokaler och på olika platser. Men man fortsatte bygga ut fritidshemmen och 

en tredje kommitté, Fritidshemskommittén, utredde ytterligare en gång möjligheterna till samverkan 

mellan skola och fritidshem. Kommittén tillförde ett nytt begrepp, skolbarnomsorg, i hopp om att den 

framtida fritidshemsverksamheten skulle samverka med skolan, både innehållsmässigt och lokalmässigt. 

Kommittén menade att detta var nödvändigt för att bägge verksamheterna har hand om samma barn och 

man bör samverka för att sträva mot gemensamma uppdrag. Det mest väldokumenterade försöket till en 

sådan samverkan gjordes i centrala Stockholm men resultatet där visade att det största hindret var av 

praktiska skäl, att fritidspedagoger och lärare i skolan hade för stora skillnader i arbetstid och att 

lokalerna disponerades olika. Ytterligare en statlig utredning tillsattes, Skolbarnomsorgskommittén, som 

undersökte möjligheterna till samverkan mellan skola och fritidshem. Man tryckte hårdare på vikten av 

att samarbeta i arbetslag där olika professioner och resurser kunde nyttja varandra. Det gjordes ändringar 

i lagstiftningen och det suddade ut gränsen att fritidshem och skola hade olika huvudmän och det slutliga 

steget mot att räkna in även fritidshem i utbildningssektorn togs år 1996 och 1998, då Skolverket tog 

över tillsynsansvaret av skolbarnomsorgen från Socialstyrelsen. Utbildningsdepartementet tog även över 

huvudmannaskapet från Socialdepartementet och samtidig reviderades läroplanen och nu skulle även 

fritidshemmets verksamhet inkluderas.  

3.2 Fritidspedagogikens uppdrag ur lärandesynpunkt 
Skolverket (2011) skriver om fyra uppdrag som fritidshemmet har, att komplettera utbildningen i 

förskoleklassen och skolan, att stimulera elevernas utveckling och lärande, att erbjuda en meningsfull 

fritid samt att främja delaktighet och inflytande. Att integrera god omsorg med pedagogisk verksamhet 

är en av de viktiga grunderna i fritidshemmets pedagogik. Innehållet utgår mer från barns intressen och 

erfarenheter än ett innehåll som är planerat i förväg.  

3.2.1 Komplettera skolundervisningen 

Skolverket (2011) skriver som sagt att fritidshemmet har i uppdrag att komplettera skolan och att den 

verksamheten är aktiv under den skolfria delen av dagen. Fritidshemmet kompletterar skolan på så sätt 

att det erbjuder barn olika fritidsaktiviteter som på olika sätt kan kopplas ihop med och förstärka 

läroplanens mål. Fritidshemmet kan inrikta sitt arbete genom att utveckla vissa kunskaper och 

kompetenser hos barn när det gäller mål och riktlinjer för normer och värden och även mål om att barn 

utvecklar kunskaper och kompetenser om att använda och ta del av olika uttrycksformer. Fritidshemmet 

kan också förstärka skolans kunskapsinnehåll. När barn lär sig om mått och mängdenheter i olika 

konstruktionsskapanden eller snickeriaktiviteter kan fritidshemmet bidra till läroplanens mål att barn ska 

få kunskaper i att kunna lösa problem och omsätta idéer i praktisk handling och på ett kreativt och roligt 

sätt. På så sätt, menar Skolverket (2007), skapar fritidshemmet mångsidighet, helhet och kontinuitet i 
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barns utveckling och lärande. Skolinspektionen (2012) menar också att verksamheten bör behandla 

andra aktiviteter som har anknytning till skolämnen men som genomförs i mer praktiska och vardagliga 

sammanhang.  

3.2.2 Stimulera till utveckling och lärande 

Skolverket (2011) säger att begreppen stimulera och lärande står beskrivna i styrdokumenten idag vilket 

gör att fritidspedagogikens uppdrag har förstärkts. Begreppet lärande betraktas som något som sker i fler 

andra sammanhang än bara i skolan. Barn som är i fritidshemsåldern utvecklar en medvetenhet om sig 

själva i relation till omgivningen, i samspel med andra och i sitt ansvartagande. Fritidshemmet har en 

stor roll i barns vardagliga tillvaro idag och i fritidsverksamheten ska alla barn få möjlighet att utveckla 

sina sociala färdigheter och utveckla sin identitet genom att lära sig ta ansvar över sig själva och andra, 

beroende på ålder och mognad. Barn i fritidshemmet kan både skapa och vidareutveckla 

kamratrelationer och känslan av grupptillhörighet och alla barn har behov av att få vara delaktiga i 

stabila grupper. Då är fritidshemmet en viktig plats för det.  

Skolinspektionen (2012) har i sin tur tolkat fritidshemmens uppdrag inför arbetet med att 

kvalitetsgranska pedagogiken och verksamheten. Även här finner man att en pedagogisk utgångspunkt 

är att fritidshemsverksamheten ska präglas av att göra omvärlden begriplig och hanterbar för barn som 

vistas där. Man håller med om att verksamheten ska syfta till att stödja barn i deras intellektuella, 

sociala, emotionella och fysiska utveckling på ett lustfyllt och varierat sätt och att den ska bygga på en 

god balans mellan barns fria tid och val och pedagogers initiativ. Skolverket (2011) menar vidare att 

barn alltså ska få möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser inom sociala och relationella såväl 

som tekniska, praktiska och estetiska områden som då är kopplade till läroplansmålen. Vidare ska 

aktiviteter inom miljö, hälsa, natur och läsning, skrivning och räkning ingå i verksamheten i allra högsta 

grad. Det läggs stor vikt vid att skapa ett syfte där meningsfulla och sociala sammanhang ska bidra till 

en allsidig utveckling hos barn och fritidspedagogiken utgår från ett arbetssätt där relationer mellan 

människor, vuxna som barn, är viktiga redskap för att stötta barn i deras förståelse för omvärlden. 

Skolverket (2007) skriver också att denna allsidiga utveckling hos barn ökar om den pedagogiska 

verksamheten grundas på insikten av att barn utvecklas och lär hela tiden i alla sammanhang. Barn 

utvecklar sin identitet och sina intressen och i samband med det blir också kamratgruppen och dess 

värderingar allt viktigare för dem. Skolverket (2011) skriver vidare att för att fullgöra fritidshemmets 

uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande krävs det att det finns en pedagogisk arbetsidé och 

en väl strukturerad planering som ska fungera som grund för de valda pedagogiska aktiviteterna. Men 

omsorgens betydelse minskar inte bara för att begreppet lärande har fått ett uppsving. Det betyder alltså 

inte att barn kan eller ska klara sig på egen hand utan lärande och utveckling bör ske i samspel med 

andra som stöttar och utmanar. Fritidspedagogiken präglas fortfarande av en integrering mellan omsorg 

och pedagogik. 

3.2.3 Meningsfull fritid 

Skolverket (2011) skriver som tidigare nämnt att fritidspedagogiken och dess verksamhet har i uppdrag 

att erbjuda barn en meningsfull fritid under den tiden de spenderar på fritidshemmet. Men begreppet 

fritid kan tolkas på fler sätt och det kan leda till att den pedagogiska praktiken kan se mycket olika ut vid 

olika fritidshem. Haglund (2009) skriver att fritidshemmen inte ges eller tar upp speciellt mycket plats i 

media och forskningssammanhang. Men det som går att utröna är att fritidshemmen har vuxit fram ur 

synvinklar med socialpolitiska, familjepolitiska och utbildningspolitiska skäl. Med detta i tanken 

beskriver Haglund sin tolkning av begreppet fritid utifrån fem olika perspektiv; en personlig upplevelse 

av fritid, verksamheten sedd som överbliven tid, verksamheten sedd som tid för aktiviteter, 
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verksamheten sedd som tid för nyttiga aktiviteter och slutligen verksamheten sedd ur ett holistiskt 

perspektiv. 

Haglund (2009) menar alltså att begreppet fritid ofta betraktas som en kvantitetstid, det vill säga tid som 

avviker från andra delar av dagen som är präglade av måsten och tvång. Här diskuteras alltså den 

enskilda individens personliga upplevelse av vad fritid innebär för denne. Det handlar om att den 

enskilda individen upplever en känsla av frihet att själv bestämma vad denne vill göra på sin fritid. 

Eftersom fritidshemsverksamheten riktar sig till barn är det av största intresse att lyfta fram deras 

personliga upplevelser av fritid. Att barn vistas på fritidshem är ett beslut som deras föräldrar eller 

vårdnadshavare fattar, inte barnen själva. Därför bör barn ha stor möjlighet att påverka innehållet i 

verksamheten så att de upplever det som fritid. Det är viktigt att inga aktiviteter upplevs som påtvingade 

av barn. Vidare skriver Haglund om den tid då barn vistas på fritidshemmet och där fritiden ses som 

överbliven tid, kan göra att man ser verksamheten som en plats där barn upplever trygghet, omsorg och 

tillsyn. Fritidshemmet blir på så sätt en så kallad mellanstation som barn kan vistas på utan att behöva 

utföra mer betydelsefulla aktiviteter. Man kan även beskriva det som en verksamhet som mer eller 

mindre passar och förvarar barn medan deras föräldrar och vårdnadshavare arbetar eller studerar. Dessa 

mellanstationer menar Haglund stämmer inte överens med det som står skrivet i styrdokumenten, att 

barn på fritidshemmet ska erbjudas meningsfull fritid där lek, skapande verksamhet och stöd i 

utvecklingen. Men man ska heller inte glömma bort att det finns barn som har behov av och uppskattar 

detta mellanrum då tiden är helt fri från planerade aktiviteter.  

Ett annat sätt att förstå fritid är som en tid för aktiviteter. Fritid kan ses som en tid att själv välja 

aktiviteter som man frivilligt vill delta i. Lek är något som ofta förknippas med fritidshemsverksamhet. 

Barn upplever lek som något roligt och motiverande och deltar gärna i dessa aktiviteter just för att de är 

roliga, inte egentligen för att de ska syfta till att barn ska utveckla speciella förmågor eller färdigheter. 

Leken är en central del i innehållet, både som initierad av barn själva men också under ledning av vuxen. 

Haglund (2009) refererar till Pedagogiskt program för fritidshem som Socialstyrelsen formulerade under 

1980-talet där det står skrivet att barns lek på fritidshem ses som en del i den pedagogiska verksamheten 

som syftar till att utveckla barns kvaliteter och förmågor. Enligt Haglund ställde sig Skolverket (2006) 

däremot kritiska till detta och menade att verksamheten var bristfällig och enformig. Även om barn fick 

stora möjligheter till fria aktiviteter ansågs den så kallade fria leken med dess regler och innehåll inte 

vara tillräckligt utvecklande för barn. Ytterligare en annan förståelse av fritid är som en tid för nyttiga 

aktiviteter som alltså upplevs som att man lär sig något under tiden som man utför aktiviteten. 

Fritidshemsverksamheten erbjuder barn att utöva nyttiga aktiviteter som inte helt är akademiskt 

relaterade, utan lek, skapande verksamhet, idrott och rekreation öppnar upp ögonen på ett lärande som 

innefattar skolkunskaper såväl som social kompetens och personlig utveckling. Slutligen skriver 

Haglund (2009) om fritid ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga som en helhet och hänvisar till Kraus 

som menar att den pedagogiska verksamhetens olika delar och aktiviteter inte delas upp beroende på om 

de är fysiska, mentala eller kreativa. Inte heller begrepp som arbete, religion och fritid delas upp utan de 

ses som delar av en helhet. Ur detta perspektiv ser man allt deltagande som möjligheter för individerna 

att utforska sina förmågor samtidig som de tar del av andras berikande upplevelser och förverkligar sig 

själv genom att vara kreativ. 

Haglund (2009) skriver sammanfattningsvis angående avsaknaden av vetenskaplig forskning kring 

fritidens och fritidshemmens betydelse att: 

”Sammantaget borde en ökad forskning kring verksamheten vid fritidshem/../ kunna bidra till att 

innehållet i dess[a] verksamhet[er] tydliggöras och utvecklas. Det finns här anledning att fokusera 
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på fritid som vetenskapligt område inom ramen för fritidshemmens verksamhet. Ett tydliggörande 

och utvecklande av vad fritid i anslutning till fritidshemmens verksamhet förväntas vara borde ge 

möjligheter att öka vår förståelse av fritidens betydelse för vårt välbefinnande men även vara en 

möjlighet att få djupare förståelse för barns möjligheter till att utveckla kunskaper och kompetenser 

under sin fritid.” (Haglund 2009 s 40) 

Skolverket (2011) skriver att för barn som är föreningsaktiva kan den fria tiden på fritidshemmet 

innebära frihet från dem och mer tid för lek och vila. För barn som inte har samma förutsättningar att 

delta i föreningsaktiviteter kan den fria tiden på fritidshemmet inspirera dessa barn att aktivt delta och bli 

engagerade. Det är viktigt att tänka på att hitta och behålla en balans mellan den fria tiden som barn 

upplever som meningsfull här och nu och den tid och de aktiviteter som pedagoger skapar och stimulerar 

till utifrån barns erfarenheter och intressen. Skolinspektionen (2012) beskriver uppdraget vidare när det 

gäller att skapa en meningsfull fritid och stöd för barn i deras utveckling och menar att verksamheten bör 

ha musik, bild, dans, drama och rörelse och hälsa som grundläggande inslag. Det bör även ske ett 

medvetet arbete med identitets- och genusfrågor, kamratskap och respekt.  

Skolverket (2007) menar att när det gäller att skapa en meningsfull fritid för barn som vistas på 

fritidshem är förutsättningarna att de upplever verksamheten som trygg, rolig och stimulerande och att 

de får stort utrymme för att leka och skapa utifrån sin ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. 

Därför blir också innehållet i verksamheten varierat. Barn har behov av att utvecklas och lära och då 

gärna i form av lek. Verksamheten bör variera av olika inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande 

verksamhet som drama, musik, dans, bild och form. Även studiebesök och utflykter bör innefattas i 

verksamheten. När barn leker, utvecklar de sitt tänkande, problemlösande och hantering av information, 

likväl som sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. I leken kan barn prova att kliva in i olika roller 

som läggs till grund för sin identitet. De kan också utveckla sin förmåga att läsa av andra för att få 

förståelse för hur de tänker och på så sätt utveckla sin empatiska förmåga.  

3.2.4 Inflytande och delaktighet 

Fritidshemmets uppdrag att främja barns delaktighet och inflytande i verksamheten, handlar enligt 

Skolverket (2011) om att barn som vistas på fritidshemmet kan få förståelse för begreppen demokrati 

och demokratiska processer genom att de får möjlighet att påverka val av olika aktiviteter och att känna 

ansvar att välja var, när och hur aktiviteten ska äga rum. Arbetet med barns inflytande och delaktighet 

ska ske medvetet och uttalat inom fritidspedagogiken och barns uttryckta vilja ska respekteras. Barn får 

öva sitt inflytande genom att göra olika val av aktiviteter men också genom någon form av råd eller 

möte, till exempel fritidsråd. Men det enklaste sättet att främja barns inflytande är att uppmärksamma 

det i barns spontana aktiviteter och lekar. Att ha inflytande innebär att ha ansvar och inom 

fritidspedagogiken och dess verksamhet får barn många tillfällen att utveckla den kompetensen. 

Skolverket (2007) menar vidare att skapandet av gemensamma regler på fritidshem som kan följas och 

brytas gör att barn utvecklar sitt demokratiska tänkande och då är fritidshemmet också en bra plats för 

barn att ta del av andras olikheter och åsikter och lära sig att respektera dem.  

Skolinspektionen (2012) menar också att den demokratiska fostran och att barn övar på att göra sin röst 

hörd och lyssna på andra är inslag som fritidspedagogiken har som uppdrag att utforma i verksamheten. 

Barn får öva på det genom att utveckla sina intressen och sin tillit till sig själva och på så sätt bli 

självständiga. Fritidshemmet ska bistå barn med en god omsorg som präglas av respekt och ge barn 

upplevelser av tillit, trygghet, tillhörighet och sammanhang såväl som att värna om barns fysiska 

välmående.  
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3.3 Lärandets form och innehåll  
Jensen (2011) ställer sig frågan om det är värdefullt att vara införstådd med barns lärande när man 

arbetar på fritidshem. Om svaret spontant är nej menar man antagligen att lärande är något som hör ihop 

med skolan. Om svaret är en aning tveksamt kan det bero på att man menar att det visst sker lärande på 

fritids men att det inte är så viktigt att barn och personal är insatta i det. Jensen själv menar att det 

absolut är värdefullt att vara insatt i det lärande som sker på fritids och det är det som han redogör för i 

sitt kapitel.  

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) skriver att enligt deras erfarenhet att barn menar att de lär 

sig i skolan och leker på fritids. Liknande beskrivningar har getts av lärare, föräldrar, andra vuxna i 

skolan och av politiker. Barn upplever lek som något bra och positivt men ur vuxenperspektiv får 

begreppet lek ett annat värde. Man försäkrar att lek är ett centralt innehåll för barn som vistas på 

fritidshem och den anses vara väldigt viktig för deras utveckling och välbefinnande. Man har 

uppfattningen att skolan rår om barns lärande medan fritidshemmet är en plats för endast lek och fritid. 

Det hela handlar om verksamheternas status där lärande har en högre status och väger tyngre än leken 

som sker på fritidshemmet. Man kan då ställa frågan vilket syfte och uppdrag som fritidshemmen och 

fritidslärarna har förutom att ge barn tillsyn och omsorg efter skolan och på vilket sätt skolbarnomsorgen 

bidrar till barns utveckling och lärande menar Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson. Fritidshemmet och 

skolan ska komplettera och stödja varandra för att ge barn en allsidig utveckling eftersom 

verksamheterna har olika förutsättningar, innehåll och kunskaper att lära ut.  

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) fortsätter med att lyfta fram barns lärande i fria miljöer 

som ett komplement till lärandet som sker i skolan. Med det menas det lärande som sker utanför och 

parallellt med skolans formella lärande och som inte styrs av ramar eller ämnen på samma sätt. Men 

lärandet i fria miljöer kan ses både som en styrka och som en svaghet. En styrka är att lärandet bygger på 

barns egna initiativ där deras motivation och genuina intresse blir stora drivkrafter i utvecklingen. En 

svaghet är att denna form av lärande är osynligt i verksamheten vilket gör att man inte uppfattar den utan 

menar att den inte finns. Tre olika aspekter på kompletterande lärande som fritidshemmet har till skolan 

beskrivs: 

 Fritidshemmet är en miljö som erbjuder barn avslappning och rekreation från skolan där lärandet 

kan vara både tungt och svårt. 

 

 Fritidshemsverksamhetens innehåll ska stödja skolans arbete som till exempel läxhjälp, bidrag 

vid temaarbeten eller specifik ämnesundervisning framförallt i de praktisk-estetiska ämnena. Det 

kan tolkas som att det lärande som sker i skolan är det viktigaste och därför behöver stöd.  

 

 Fritidshemsverksamheten ska tillsammans med skolan stödja barns lärande som sker utanför 

skolan och koppla det till det lärande som sker i skolan. Fritidshemmet och skolan har alltså ett 

gemensamt ansvar.  

Jensen (2011) skriver att fritidslärare behöver uppvärdera det lärande som sker på barns fria tid där 

fritidshem är lärandemiljön i förhållande till det lärande som normalt sker i skolan. Jensen vill lyfta fram 

begreppet informellt lärande eftersom det anses vara den dominerande formen av lärande som sker på 

fritidshem. Detta framlyft görs i förhoppning om att skapa större förståelse av det lärande som i regel 

pågår under barns fria tid på fritidshem. Jensen menar vidare om att man kan se på lärande utifrån dess 

form och dess innehåll. När det gäller lärandets form menar man lärandets hur och när det gäller 

lärandets innehåll menar man lärandets vad. Lärandets form handlar alltså om situationsbeskrivningen, 
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det vill säga på vilken plats lärandet sker, vilka som deltar och dess relationer till varandra, hur 

lärandeakten faktiskt går till och när den äger rum. Sammanfattat talar man om var, vem, hur och när, 

när man talar om lärandets form. När man talar om lärandets innehåll talar man som sagt om vad. Det 

kan tilläggas att lärandets form kan varieras medan innehållet ofta är detsamma. Barn kan lära sig 

samma innehåll men i olika former och situationer. Antingen i skolan där läraren leder lektionen på valt 

vis eller så kan barn lära sig samma sak fast på fritids då barn tipsar och upplyser varandra om hur de 

ska gå tillväga för att hämta in den nya kunskapen. Under den fria tiden är lärandets vägar mindre 

reglerade och styrda och det ena eller andra sättet passar inte alla barn. När man går i skolan får man 

höra att man går där för att lära sig något och skolan är ju starkt förknippad med lärande och därför tror 

man att det är i skolan man lär sig. Det kan innebära att det är mer vanligt att barn får frågan hemifrån 

vad de har lärt sig under skoldagen än vad de har lärt sig på fritids. Det finns starka skäl att belysa det 

informella lärandet eftersom lärande sker i många olika situationer och man lär sig mer utanför skolan än 

inom skolans planerade verksamhet. 

3.4 Lek som lärandeform 
Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) beskriver leken som en lärandeform där man skiljer på 

fritidshemmets och skolans verksamheter med begrepp som lek och arbete. Visst förekommer det lek 

även i skolan men den är styrd mot ett mål om att fördjupa och befästa kunskapsinnehåll. På fritids 

handlar leken om att barn frivilligt väljer vad de ska leka och lära sig och vilka som ska delta i leken 

vilket gör att den inte blir styrd på samma sätt som i skolan. Det finns även fritidslärarledda aktiviteter 

och lekar på fritidshemmet som är styrda mot specifika mål men målet är av mer socialt drag där barn 

utvecklar förmågor att hantera olika sociala situationer. Men dessa mål måste inte nödvändigtvis vara 

kopplade till styrdokumenten, menar Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson. 

Johansson (2011) relaterar lärande till kamratkultur. Han menar att lek har en framträdande roll i barns 

kultur då de ökar sitt kunskapsintag genom att utveckla sin fantasi och förmåga att konstruera föreställda 

situationer vilket skapar mening för dem. Kamratkulturen spelar också en viktig roll för barns 

socialisation och utveckling. Begreppet kamratkultur definieras som en rad stabila aktiviteter, rutiner och 

värden som barn skapar tillsammans i grupper de interagerar med. Vidare menar Johansson att barn 

möter varandra i olika situationer där de väljer själva i vilken utsträckning de vill ingå och delta i olika 

sammanhang och med vilka kamrater de vill leka med. De lär av varandra spontant samtidigt som de har 

roligt. Barn utvecklar sitt lärande i alla situationer och där spelar kamrater en stor roll. Dessa processer 

kan beskrivas som samlärande och betyder att samarbete innefattar lärande mellan människor och 

kulturer. Det är situationen och det sociala klimatet som styr lärandet. I många fall behöver inte vuxna 

närvara men det innebär inte att behovet inte finns. Den vuxne har en viktig roll i denna process genom 

att arrangera situationer och samtala med barn för att göra dem medvetna om värdet av att ta del av 

varandras uppfattningar. Grundläggande för denna medvetenhet är att barn utvecklar sin kommunikativa 

förmåga och förmågan att se utifrån andras perspektiv. Denna förmåga utvecklas lätt genom den positiva 

inverkan som kamratskap har på barns utveckling av sin empati, sin vänlighet och respekt för andras 

åsikter och perspektiv. När barn aktiverar sig tillsammans lyssnar de på varandras idéer och lär av 

varandra. Desto större åldersspann gruppens deltagare har desto mer kunskaper och erfarenheter kan de 

byta ut. De ser på varandra som resurser. Kamratgruppen är som sagt en väldigt viktig grupp för barn i 

skolåldern. Johansson drar slutsatsen att den här formen av aktivt deltagande som barn har i grupp gör 

att de skapar ett ömsesidigt samarbete tillsammans och kommer framtill en gemensam plan för lärandet.  

Kane (2011) beskriver utifrån samtida lekteorier leken utifrån ett holistiskt perspektiv:  
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 Den inre individuella världen handlar om barnets förstånd där deras känslor blir motivationen till 

lek samtidigt som de leker med känslor, till exempel testar gränser för hur stark rädsla de har för 

att klättra i träd. Vanligt i denna värld är att barn låtsat vara någon annan eller låtsas att pinnen är 

ett svärd.  

 

 Den yttre individuella världen handlar om barnets uppfattningar av sin fysiska förmåga där de 

provar och utvecklar den när de springer, klättrar eller klänger. De upptäcker nya delar av 

världen när de leker med till exempel vatten. Barn använder alla sina sinnen i den här världen.  

 

 Den inre kollektiva världen handlar om barns kulturella uppfattningar där barn får möjlighet att i 

olika rollekar experimentera med olika identiteter och förebilder. I den här världen skapar barn 

scenarier och historier, både som reella och ur fantasin och medan de gör det skapar de sina egna 

världar där endast dem själva vet vilka regler det är som gäller.  

 

 Den yttre kollektiva världen handlar om barns sociala värld där de skapar relationer med andra 

med hjälp av leken. Barn kommunicerar både med tal och med praktiskt agerande. Barn kan till 

exempel leka att de är arga på varandra fast alla som deltar är medvetna om att så inte är fallet.  

 

3.5 Formellt och informellt lärande 
Lärande diskuteras ibland i termer av informellt och formellt lärande. Jensen (2011) uppmärksammar 

detta och han menar att lärande i skolans sammanhang ofta är starkt reglerat. Det finns tidsanvisningar 

som förväntas följas och de inblandade vuxna är handplockade som på uppdrag kliver in i rollen som 

lärare. Lärare har alltså större makt än vad elever har och därför blir deras relation ojämn vilket gör att 

lärare reglerar lärandesituationen. Själva lärandeaktiviteten i skolan bör heller inte gå till hur som helst 

utan den planeras och genomförs med noggrannhet. Man vill inte lämna något åt slumpen. Även 

lärandets innehåll är reglerat i form av läroplaner och styrdokument och detta gör att hela 

lärandesituationen kan betraktas som formell.  

Det informella lärandet är i högre grad oreglerat. Det kan ske när som helst, var som helst, hur som helst, 

oberoende vilka som deltar och på alla tänkbara sätt. Lärandesituationer som är informella är inte 

förutbestämda, alltså sällan organiserade eller styrda av uppsatta mål. Barn har istället stor frihet att 

själva reglera innehållet av sitt lärande och att välja den form som passar dem bäst just där och då. Det 

informella lärandet utgår från individen. Och mycket lärande sker som sagt utan att vara förknippat med 

skolan. Jensen (2011) hävdar att det vanligaste och enklaste sättet att kategorisera och skilja på lärande 

är just med begrepp som formellt och informellt. I regel är man överens om att det formella lärandet 

huvudsakligen sker i skolan. Det är däremot inte lika klart vad lärandet som sker utanför skolans ramar 

kallas men man tar upp benämningar som: informellt lärande, icke-formellt lärande och självutbildning. 

Informellt lärande betyder inte att det sker avsiktligt utan det kan också vara en tillfällighet. Det icke-

formella lärandet sker utanför skolans ramar men den som söker ny kunskap kan avsiktligt söka upp en 

organiserad lärandeaktivitet. Det viktiga är dock att situationen för lärandet inte ska vara en typisk 

skolsituation och att den som söker kunskapen själv väljer att söka sig till situationen. Självutbildning 

handlar om att en individ vill lära sig något specifikt och därför söker information som kan bidra till 

kunskapsinlärningen. Det troligare är också att självutbildningen sker utanför skolans ramar men 

använder ändå skolans expertis som kunskapskällor.  
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Jensen (2011) skriver om att när man bestämmer över sin egen fria tid blir lärandet huvudsakligen 

informellt. Eftersom barn har sin fria tid på fritidshem är det särskilt intressant att titta på det lärandet 

som sker där. Men oftast är fritidshem integrerade i skolors byggnader och lokaler och den är ibland ledd 

av fritidslärare vilket gör att det förekommer både formellt och informellt lärande i verksamheten. Vissa 

situationer som till exempel samlingar, matsituationer och styrda aktiviteter är på ett sätt reglerade vilket 

gör dem formella. Och andra situationer och aktiviteter är helt oreglerade, det vill säga baserade på barns 

intressen och fria val. Dock vistas ju barn på fritidshem under schemalagd tid men valbarheten av 

aktiviteter och lärandesituationer är trots allt relativt hög. Fritidsverksamheten erbjuder barn ett brett 

sortiment av lärandesituationer och det är förenligt med att barn själva får välja vilka situationer de vill 

delta i och därmed uppleva informellt lärande.  

För att vidareutveckla dessa lärandesituationer beskriver Jensen (2011) ett exempel där barn är aktiva i 

att bygga ett torn av kaplastavar som är ett vanligt material på fritidshem. Ett lärande sker när barn bland 

annat utvecklar sina muskler, sin fin- och grovmotorik och avståndsbedömning när de bygger ett högt 

torn. Ett lärande i begreppskunskap om höjd och bredd sker också hos barn när de jämför sitt torn med 

andra höga föremål. De reflekterar över hur stabilt tornet är och om det i så fall går att bygga vidare på. 

Om tornet är högre än vad barn når måste de utveckla sin problemlösning som är ett annat lärande då 

någon måste ställa sig på en stol för att nå. Nästa problem blir att bevisa för andra som inte deltog att 

byggandet lyckades. Ett tredje lärande är det som sker när barn helt enkelt bygger tornet och utvecklar 

sin färdighet där störande faktorer kan vara nervositet och darrig hand vilket betyder att varje rörelse 

måste ha fullt fokus. Även ett fjärde lärande, ett grupplärande, kan räknas med i byggandet eftersom 

barn samarbetar. Gruppen har ett gemensamt mål att nå upp till, till exempel att tornet ska nå ända upp 

till taket. Det målet skulle vara svårt för den enskilda att klara av själv. Samarbetet är att ett barn står på 

en stol för att nå upp till toppen på tornet och fortsätta bygga, ett annat barn håller i stolen för att ge 

balans och stadga medan ett tredje barn förser barnet på stolen med fler kaplastavar hela tiden.  

3.5.1 Kursplan för den fritidspedagogiska verksamheten 

Som ett stöd till den redan befintliga läroplanen har Lärarförbundet (2012) kommit ut med ett förslag på 

en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna. Skriften kan ses som ett komplement till 

läroplanens målbeskrivningar och i förslaget beskrivs syftet med den fritidspedagogiska verksamheten. 

Verksamheten ska, som tidigare nämnts, utveckla barns och elevers allsidiga bildning och sociala 

integration men även verka som en brygga mellan hemmet och lärandet utanför skolan. Att använda 

fritidspedagogiken systematiskt kan hjälpa till att öka likvärdigheten mellan skola och fritids och ge alla 

barn och elever möjlighet att vistas i stimulerande miljö för lärande där de får erfara andra 

kunskapstraditioner än skolans. Fritidshem betonas till stor del av identitetsskapande vilket har stor 

betydelse för att lära att lära. På fritidshem kan barn och elever utveckla olika förmågor och intressen 

vilka kan hjälpa dem i deras identitetsutveckling. Ett lärande som är intressestyrt gör att barn och elever 

lär av varandra i grupp och då kan barn öva sig i att samtala, leka och prova på estetiska uttryck utifrån 

deras egna initiativ så att de uppmanas och utvecklas till kunniga, självständiga och demokratiska 

samhällsmedborgare.  

Lärarförbundet (2012) beskriver fritidspedagogikens centrala innehåll i förslaget om en kursplan och 

sedan sammanfattar och förtydligar det som punkter under rubriker som etik och livsfrågor, social och 

medborglerlig kompetens, tekniska, estetiska och praktiska verksamheter, natur och miljö och 

kommunikation och digital kompetens; 

 Området etik och livsfrågor handlar om att barn och elever får lära känna sig själva och sina 

kompisar som individer och kulturbärare. De får då möjlighet att utvecklas till trygga och 
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ansvarsfulla människor på så sätt identifiera och hantera sina egna känslor och andras för att få 

djupare förståelse för andras känslor och upplevelser. Här diskuterar och praktiserar man bland 

annat livsfrågor, hälsa och livsstil, identitet och självförtroende och sig själv och andra.  

 

 I nästa område, social och medborgerlig kompetens, övar sig barn i att stärka sin demokratiska 

och sociala utveckling såväl som sin förmåga att hantera konflikter och skapa relationer med 

andra. Här diskuterar och praktiserar man bland annat att upprätta och följa regler, samarbete och 

relationer, demokrati, konflikthantering och ansvar.  

 

 

 Det tredje området, tekniska, estetiska och praktiska verksamheter handlar om att barn övar sig i 

att bli självständiga initiativtagare och på så sätt utveckla och fördjupa sina personliga intressen. 

Genom att barn och elever erbjuds att delta i praktiska och estetiska verksamheter på fritidshem, 

utvecklar de förmågan att förverkliga sina idéer som ligger till grund för sitt framtida 

entreprenörskap. Här diskuterar och praktiserar man bland annat olika estetiska uttrycksformer, 

tillverkning och konstruktion och hantverkskunskap.  

 

 I det fjärde området, natur och miljö, får barn delta i aktiviteter som utvecklar deras relation till 

natur och utemiljö, vilket ger dem sinnliga upplevelser och allsidig kroppslig rörelse. Aktiviteter 

som värnar om miljön ingår också. Här diskuterar och praktiserar man bland annat hur man ska 

agera och bete sig i naturen och lära av den, miljö och hållbar utveckling och friluftsteknik.  

 

 Det femte och sista området är kommunikation och digital kompetens. Barn får då utveckla sina 

kompetenser i räkning, skrivning och läsning och de får också prova på att använda digitala 

verktyg och därigenom utveckla sin digitala kompetens. Här diskuterar och praktiserar man 

bland annat språklig träning, vardagsmatematik och användning av digitala verktyg.  

 

Lärarförbundets förslag till kursplan för fritidshemmet kan ses som ett försök att lyfta fram och 

synliggöra dess pedagogiska verksamhet och det värde den har för barns lärande och utveckling i olika 

avseenden.  

3.6 Fritidslärarens roll ur lärandesynpunkt 
Skolverket (2007) skriver i allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem om olika faktorer 

som på något sätt påverkar kvaliteten av verksamheten och personalens kompetens är en av dessa 

faktorer. Råden säger att det ligger i kommunens arbete att sträva efter att anställa personal som har 

pedagogisk högskoleutbildning som är inriktad på den tilltänka åldersgruppen och pedagogiska 

verksamheten. Kommunen ska sträva efter att ge personalen kompetensutveckling för att se till 

verksamhetens behov och då också tillhandahålla den tid de behöver för att utveckla verksamheten. I de 

efterföljande kommentarerna står det att personalens kompetens är avgörande för 

fritidshemsverksamhetens kvalitet och kommunen ansvarar för att denne har lämplig kompetens. Därför 

är pedagogisk högskoleutbildning högst önskvärd. För att arbetet på fritidshem ska kunna ske enligt 

läroplanens föreskrifter måste personalen ha goda kunskaper om yngre skolbarns utveckling och lärande, 

ha kompetens i att planera och genomföra en god pedagogisk verksamhet som anpassas till varje enskilt 

barns behov såväl som gruppens behov och även att, med kritiska ögon, granska och vidareutveckla 

verksamheten. Personalen bör även ha god kompetens i att stötta grupper av barn i deras sociala samspel 
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och på så sätt stärka varje individs identitet och självkänsla. Skolverket (2011) skriver att många 

pedagoger tyvärr har för liten kunskap om det egna uppdraget och att det krävs aktiva fritidslärare som 

ser värdet i sitt uppdrag och att bekräfta varje enskild individ för att fritidspedagogikens visioner ska bli 

verklighet.  

Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning av fritidshemmets arbete tar också upp pedagogens roll. 

All personal bör utgå från att alla barn är olika, har olika erfarenheter och förutsättningar, behov, 

intressen och ålder. Därför kan inte verksamheten se likadan ut hela tiden utan måste utvecklas och 

anpassas för varje barngrupp. All personal måste se till att verksamheten ger barn sammanhang och 

mening och att det som sagt är viktigt att verksamheten planeras utifrån nationella mål och krav. 

Regelbunden diskussion och utvärdering av verksamhetens pedagogiska syfte och mål är en viktig 

uppgift hos personalen liksom att ha en inställning till nolltolerans mot kränkningar och hjälpa barn att 

hantera konflikter. Hippinen (2011) har gjort en rad olika studier kring fritidslärarens yrkesroll där 

fritidslärare har intervjuats och gett sin bild av hur de ser på sin yrkesroll. Studierna visar ett gemensamt 

exempel som handlar om det sociala samspelet utifrån grupp och individ där fritidslärarna själva agerar 

som pedagogiskt verktyg och organiserar upp pedagogiska miljöer där barn kan utveckla sitt relations- 

och identitetsskapande i grupp och individuellt.  

3.7 Kvalitet i fritidshem  
Skolverket (2011) skriver om vem som ansvarar för fritidshemmens kvalitet. För att verksamheten ska 

hålla god kvalitet ligger ansvaret hos många men det yttersta ansvaret har skolhuvudmannen, alltså 

kommunen och de ansvariga politikerna. Huvudmannen ska se till att verksamheten bedrivs utifrån 

styrdokument och att den ges rätt förutsättningar för att nå målen. Huvudmannen ansvarar även för att 

systemet med resursfördelningen går till så att fritidshemmens behov tas hänsyn till. Nästa steg i 

ansvarsledet står rektor som har ansvar för att tillhandahålla med förutsättningar och resurser inom den 

enhet där fritidshem ingår. Rektors pedagogiska ledning spelar stor roll för kvaliteten i fritidshem samt 

personalens utbildning och kompetens. Skolverket (2007) skriver också att kommunen som huvudman 

tydligt ska beskriva hur fritidshemsverksamheten ska styras och ledas för att behålla en god kvalitet. 

Därför är det viktigt att fritidshemmets ledning har goda kunskaper om de mål och uppdrag som 

verksamheten har och då även ha god insikt i dess praktiska vardag. Detta aktiva ledarskap skapar i sin 

tur förutsättningar så att verksamheten kan utvecklas mot de uppsatta nationella målen. Verksamheten 

ska regelbundet och systematiskt kvalitetsgranskas och redovisas för att sedan uppföljas och utvärderas 

så att den kan utvecklas och förbättras. Detta ansvarar ledning och kommunen för och det som 

kvalitetsgranskas är personaltäthet, barngruppers storlek och sammansättning, personalens kompetens, 

lokaler och miljö och slutligen måluppfyllelser utifrån fritidshemmets uppdrag.  

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) har gjort en studie för att undersöka vilka möjligheter till kunskap 

som den fritidspedagogiska verksamheten erbjuder samt vilken slags kunskap det handlar om. För att få 

fram sitt resultat har de intervjuat verksamma fritidspedagoger på två olika fritidshem. När pedagogerna 

berättar hur de ser på sitt uppdrag och det pedagogiska innehållet i verksamheten framkommer de 

centrala begreppen erbjudanden, ideal, legitimering och kontroll. De aktiviteter som erbjuds i 

verksamheten enligt pedagogerna är organiserade för att barnen ska uppleva dem som frivilliga men 

pedagogerna ser helst att barnen hålls sysselsatta med meningsfulla aktiviteter. Pedagogerna talar om att 

aktiviteterna erbjuds för barnen och det kan tolkas som ett sätt att försöka skapa skillnad mellan 

fritidshemsverksamheten flexibla och skolans reglerbara innehåll och styrning. Vidare menar 

pedagogerna att det skapas bilder av den ideala fritidshemsverksamheten, det vill säga att vissa 

aktiviteter anses vara ideala medan andra klassas som onyttiga, genom att lyfta fram fritidshemmets och 

professionens egenart. Några av de intervjuade pedagogerna berättar att det upplevs som lite pinsamt när 

föräldrar kommer för att hämta sina barn och då barnen sitter vid datorn och för att undvika att bli 
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ifrågasatta och kritiserade sätter pedagogerna upp lättillgängliga anslag i hallen för föräldrar att läsa och 

ta del av vilka ”riktiga” aktiviteter som deras barn har blivit erbjudna under dagen. I ett försök att skapa 

förståelse för syftet med verksamhetens aktiviteter sätter man beskrivningar av dessa i relation till 

sådana aktiviteter som anses vara onyttiga. Arbetet med kvalitetsredovisning ses av de intervjuade 

pedagogerna som ett sätt att motivera syftet med de pedagogiska aktiviteterna samt att öka sin 

professionella status, fortsätter Saar, Löfdahl och Hjalmarsson. Pedagogerna anser inte att de arbetar på 

något annorlunda sätt är tidigare mer än att de nu måste tänka på hur deras pedagogiska arbete ”ser ut i 

texten”. Med hjälp av kvalitetsredovisningarna kan aktiviteterna anknyta till ett pedagogiskt och 

akademiskt sammanhang vilket gör att verksamheten kan beskrivas på så sätt att 

fritidshemsverksamheten legitimeras som i sin tur bidrar till ett ökat anseende och en ökad 

professionalisering. Pedagogerna på det ena fritidshemmet menar att de har bytt ord på vissa aktiviteter 

som till exempel ”pyssel” som nu beskrivs som ”kreativ verksamhet” i ett försök att sträva efter ökad 

legitimitet och status för sin yrkesroll och den pedagogiska verksamheten. De villkor som påverkar 

pedagogernas arbete är stora barngrupper, tid och plats. Barn slutar skolan vid olika tider, kommer från 

olika klassrum och har varierande vistelsetider under eftermiddagen. Det måste även tas hänsyn till 

pedagogernas olika arbetstider samt tid för mellanmålsservering. Utifrån dessa organisatoriska villkor 

struktureras verksamheten vilket kräver att pedagogerna har god överblick och kontroll. Detta 

kontrollarbete tar en stor del av pedagogernas arbetsdag samt att en annan aspekt av kontroll, nämligen 

den att pedagogerna ska ha förmågan att överblicka och uppmärksamma de enskilda barnens utveckling 

som att se vem som behöver nya utmaningar eller befinner sig i en jobbig livssituation.   
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att beskriva den urvalsprocess jag har gjort. Jag börjar med 

att beskriva den forskningsmetod jag använde, alltså kvalitativa intervjuer, jag fortsätter med de etiska 

överväganden jag har gjort för att sedan beskriva mitt val av intervjupersoner och praktiska 

tillvägagångssättet. Jag avslutar kapitlet med att beskriva hur jag har bearbetat och analyserat mitt 

insamlade material.  

4.1 Intervju som forskningsmetod  
Trost (2010) skriver att om man är intresserad av att försöka förstå människor i deras resonemang, 

reaktion och agerande är det rimligt att göra en kvalitativ undersökning. Man vill förstå och hitta 

mönster. Den metod som jag använde till min undersökning är den som Trost (2010) kallar för 

kvalitativa intervjuer eller informella intervjuer. Sådana intervjuer kan vara ostrukturerade, det vill säga 

att intervjufrågorna är öppna på så sätt att den intervjuade kan bestämma strukturen på frågesvaren. 

Även Johansson och Svedner (2010) skriver att det i en kvalitativ intervju bara är frågeområdena som är 

bestämda, inte själva frågorna utan de kan variera vid olika intervjutillfällen beroende på vilka svar och 

aspekter den intervjuade tar upp. En kvalitativ intervju syftar till att den intervjuade ska ge så 

uttömmande svar som möjligt vilket betyder att frågorna måste anpassas utifrån den intervjuade så att 

denne får möjlighet att tala från hjärtat. För min undersökning gjorde jag semistrukturerade intervjuer, 

det vill säga jag hade en intervjuguide som gav mig möjlighet att ställa frågorna i den ordning som var 

lämplig vid respektive intervjutillfälle, men också möjlighet att ställa följdfrågor. Jag hade däremot klart 

för mig att även om min intervjuguide inte var identisk vid varje intervjutillfälle försäkrade jag mig om 

att innehållet i resultatet av de båda intervjutillfällena gick att jämföra med varandra för att 

sammanställas och analyseras. Intervjuguiden (se bilaga) var uppdelad i två frågeområden som utgick 

från de frågeställningar som ligger till grund för min undersökning, nämligen vad barn uppfattar att de 

lär sig på fritidshemmet och hur de uppfattar att de lär sig på fritidshemmet.  

Trost (2010) skriver att det kan vara annorlunda att intervjua barn jämfört med vuxna men menar att det 

inte finns någon större skillnad mellan dem eftersom de är människor med olikheter. Däremot finns det 

vissa drag som utmärker barn som intervjuas. Barn kan ha svårt att sitta still under en längre tid och 

samtidigt vara koncentrerade på intervjufrågorna och därför brukar intervjuer med barn bli relativt korta. 

Det gäller för intervjuaren att motivera och intressera barnen för intervjun. Jag var säker på att jag ville 

intervjua barn istället för vuxna därför att jag ville ta del av dessa barns synvinkel på hur de upplever 

fritidshemmet som en lärandemiljö. Jag anser att man får en mer lättolkad förklaring därför att barn är 

spontana och de berättar utifrån hjärtat utan att lägga någon tanke på om det är korrekt eller inte. 

Berättandet blir avskalat och ärligt på ett annat sätt än om jag hade intervjuat vuxna som jag tror svarar 

och berättar det som de tror jag som intervjuare vill höra och som förväntas vara korrekt. Båda 

intervjuerna varande i ca 20 minuter och det var ungefär så länge som barnen orkade för dem började så 

småningom skruva på sig och bli lite rastlösa.  

Jag valde att göra intervjuerna för denna undersökning med den metod som Trost (2010) kallar för 

gruppintervjuer, alltså att fler personer blir intervjuade samtidigt. Fördelar med gruppintervjuer menar 

Trost kan vara att deltagarna får utrymme att socialt integrera med varandra och få större insikt om 

varandras enskilda tankar och funderingar så att de får chans att utveckla varandras idéer. Valet av 

gruppintervjuer var medvetet från min sida eftersom jag ville att barnen skulle skapa ett gemensamt 

samtal där de fritt kunde diskutera de frågeområden jag gav dem även om jag var medveten om att det 

också kunde betyda att allas individuella synpunkter inte skulle komma fram. Men om det hade varit 

mitt syfte hade jag naturligtvis gjort enskilda intervjuer. Men att göra gruppintervjuer kan medföra 
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problem när det gäller etiska aspekter och gruppens storlek menar Trost. Gruppen får inte vara för stor 

att intervjuaren inte kan hålla alla deltagare koncentrerade. Ett lämpligt antal för en gruppintervju är 

cirka fem personer. Därför valde jag att göra två grupper med fem respektive sex barn i varje. Dock blev 

detta inte fallet vid något av intervjutillfällena eftersom några av deltagarna inte kunde delta på grund av 

sjukdom och oväntat ledighet. Vad det gäller de etiska problemen menar Trost att det inte går att förlita 

sig på att alla intervjudeltagare håller sin tystnadsplikt på det sätt som intervjuaren måste lyda. Dessutom 

kan intervjudeltagarna påverka varandra negativt genom att enskilda synpunkter och tankar kanske inte 

kommer fram i samma utsträckning som de skulle om intervjuerna hade gjorts enskilt. Eftersom jag var 

tydlig med att förklara min tystnadsplikt för barnen och försäkrade om att jag inte skulle spela upp 

inspelningarna för någon annan än mig själv påverkade det barnen positivt genom att de faktiskt inte 

pratade med obehöriga om vad som hade sagts under intervjuerna. Ytterligare en nackdel som Trost 

skriver om kan vara att deltagare som är språksamma och dominanta till stor del dominerar samtalet eller 

intervjun så att bara deras synpunkter lyfts fram med de som är mer tystlåtna och blyga då får vika 

undan. För att förhindra att detta skulle uppstå var jag noga med att låta alla få chans att berätta och jag 

gav varje enskilt barn god tid att fundera en stund även om de inte kom fram till något speciellt att 

berätta. Jag var också noga med att varje frågeområde var färdigdiskuterat innan jag gick vidare. På det 

sättet lyfte jag fram fördelarna med att göra gruppintervjuer som Trost (2010) hävdar. Han menar att det 

är intervjuarens ansvar att få de intervjuade att känna sig bekväma och avslappade under intervjun. 

Denne måste skapa en vi-känsla i gruppen och samtidigt styra samtalet så att alla känner sig sedda, hörda 

och får chans att delge gruppen med sina känslor och upplevelser utan att sedan ångra vad han eller hon 

sa. Intervjuaren ska med fördel skapa ett förtroende mellan sig själv och de intervjuade men också 

mellan de intervjuade. Jag lyckades få fler av barnen om än inte alla att slappna av och känna sig trygga 

och bekväma så att de kunde ge mig väl uttömmande svar. Jag tror stor del i det är att jag sen tidigare 

har en väldigt god relation till barnen så att de märker att jag respekterar dem och uppskattar dem.  

Trost (2010) fortsätter med att intervjuaren måste välja en plats där intervjun ska äga rum. Det får inte 

finnas några obehöriga åhörare med under intervjun och miljön ska vara ostörd så gott som möjligt. 

Miljön ska också upplevas som trygg för den intervjuade. Det finns både för- och nackdelar med många 

platser och det är då viktigt att det för ett resonemang och en analys kring den valda platsens påverkan 

på intervjuresultatet för att datainsamlingen ska vara trovärdig. När jag valde ut platsen där intervjuerna 

skulle äga rum ville jag att den skulle vara välbekant för barnen så att de kände sig trygga och bekväma 

att vistas där. Rummet låg i samma byggnad som fritidshemmet direkt i anknytning, men avskild med en 

dörr, till det stora lekrummet på nedervåningen på fritidshemmet. I rummet fanns ett runt lågt bord 

omringat av tre fåtöljer och det fanns även ett skrivbord och en skrivbordsstol. Fåtöljerna var ämnade för 

barnen att sitta i för att sitta bekvämt och ”lyxigt” under intervjuerna. Jag själv satt på golvet intill bordet 

i mitten och syftet med att jag satt på golvet var att barnen skulle uppleva en känsla av att det var de som 

hade överhuvud och egentligen skulle sköta intervjun själva med guidning av mig. Jag var medveten om 

att det fanns risk att de intervjuade barnen kunde bli störda av att andra barn lekte i lekrummet bredvid. 

Trost (2010) menar att intervjuaren måste göra ett val i att använda eller inte använda en ljudupptagare 

under intervjun. En fördel är att intervjun går att spela upp fler gånger för att vara säker på att inte gå 

miste om något. Man lär sig även av sina misstag genom att lyssna på sig själv och sitt tillvägagångssätt. 

Dessutom kan man bättre koncentrera sig på vad den intervjuade säger istället för att föra anteckningar. 

Men det finns också nackdelar med att använda en ljudupptagare och det är att det tar både tid och 

energi att lyssna på inspelningarna som ska dokumenteras skriftligt. Många människor vill inte bli 

inspelade för de känner sig obekväma även om de flesta snart vänjer sig och glömmer bort att intervjun 

spelas in. Viktigt att tänka på för intervjuaren är att inga rörliga eller ljudliga delar märks av med 

ljudupptagaren för det påminner den intervjuade om att denne blir inspelad. Innan intervjuerna började 
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förklarade jag att jag ville spela in det som barnen berättade för att vara säker på att inte missa något 

viktigt och det skapade delvis en aning av nervositet hos barnen men det skapade ännu mer spänning och 

nyfikenhet och jag upplevde att barnen förstod att uppgiften var viktig, tog på sig ansvaret och gjorde sitt 

bästa. Ljudupptagaren jag använda gav inte ifrån sig något ljud eller någon bild men det lyste ett svagt 

ljus från den som barnen uppmärksammade till en början men ganska snart glömde bort. När jag sedan 

skulle sammanställa intervjuerna och lyssnade på inspelningarna fick jag avsätta gott om tid för det tog 

längre tid än jag trodde. Men jag ser ändå större fördelar med att göra på det sättet för inspelningarna 

finns kvar så länge jag behöver dem. Dessutom kunde jag ha fullt fokus på det som barnen berättade och 

kunde ställa följdfrågor ifall det var något som jag ville att de skulle vidareutveckla under själva 

intervjuerna.  

4.2 Etiska överväganden 
Trost (2010) skriver om några faktorer som intervjuaren bör beakta inför en kommande intervju. Vad det 

gäller tystnadsplikt ska intervjuaren upplysa den tilltänka intervjudeltagaren om att det som säg under 

intervjun är strängt konfidentiellt, det vill säga det som den intervjuade säger inte kommer röjas eller 

kännas igen av någon utomstående. Ingen ska få veta vem som har sagt vad eller gjort vad. Däremot kan 

det vara svårt att hålla en intervju helt anonym, alltså att varken intervjuaren eller den intervjuade känner 

till varandras namn. Tystnadsplikten handlar alltså om att skydda den intervjuade mot allt och alla 

obehöriga aspekter och i en eventuell avrapportering ska den intervjuade anonymiseras för läsaren. 

Riktigt så ingående var jag inte när jag förklarade min tystnadsplikt för barnen men för föräldrarna och 

vårdnadshavarna var jag mer noga. Informationsbrevet (se bilaga) som delades ut innehöll information 

om vem jag var, vad jag ville undersöka och varför, syftet med min undersökning, en försäkran om att 

alla deltagarnas identiteter skulle hållas anonyma, att jag ville spela in intervjuerna men att allt inspelat 

material skulle förstöras så fort mitt examensarbete blivit godkänt samt kontaktuppgifter och en 

svarstalong.  

Som Trost (2010) skriver vidare om att skapa den första kontakten med dem tilltänka intervjupersonerna 

behövs inga långa förklaringar utan det räcker att jag som intervjuare berättar vem jag är och i vilket 

syfte jag vill intervjua personerna. Den här första kontakten är naturligtvis väldigt viktig för att intervjun 

överhuvudtaget ska bli av men det går aldrig att tvinga någon att delta i en intervju utan det måste vara 

frivilligt. När det gäller intervjuer med barn som är minderåriga, det vill säga barn som är under 16 år 

går det dock lite annorlunda till. Dels behöver intervjuaren fortfarande barnets tillåtelse men det krävs 

också att föräldrar och vårdnadshavare informeras om intervjustudien och förhoppningsvis ger denne sitt 

tillstånd att barnet får bli intervjuat. Alltså, först förälders och vårdnadshavares tillstånd och sen barnets 

tillåtelse. Viktigt att komma ihåg att inte ta för givet att bara för att förälder har gett tillstånd betyder inte 

det att barnet automatiskt kommer delta i intervjun. Barn har en egen fri vilja och en egen integritet. När 

jag ställde frågan till barnen, efter att ha fått deras föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd, gjorde jag 

på det sättet att jag samtidigt bad om deras hjälp för att göra klart mitt sista skolarbete så att jag skulle 

bli klar med min utbildning så att jag kunde få börja arbeta på riktigt. Jag ville få dem att känna min 

uppskattning och tacksamhet, att deras åsikter och upplevelser var viktiga för mig men samtidigt att de 

inte var tvungna att delta om de inte ville. Men eftersom jag känner dessa barn sen tidigare vfu perioder 

var jag övertygad om att de ville hjälpa mig och ställa upp på att bli intervjuade, dock tog jag ändå inte 

för givet att de ville hjälpa mig. Jag menar att för att resultatet i min undersökning ska upplevas som 

sant, uppriktigt och tillförlitlig var det viktigt för mig att ge barnen alla förutsättningar och möjligheter 

att reflektera över sitt beslut att hjälpa mig eller inte. Dessa etiska överväganden är viktigare än vad jag 

har förstått innan jag skrev detta arbete, därför är jag av samma åsikt som Trost (2010) som skriver att, 

om studien till exempel inte tar upp några etiska aspekter vid datainsamlingen och avrapporteringen av 
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resultatet kan alltså trovärdigheten ifrågasättas. När det sedan var dags för själva intervjuerna 

intervjuades vid det första tillfället fyra av fem barn då det femte barnet hade insjuknat och därför fick 

vara hemma. Vid det andra intervjutillfället intervjuades tre av sex barn då två av dem hade insjuknat 

och ett fick oväntad ledighet från fritidshemmet. Innan jag påbörjade någon av intervjuerna förklarade 

jag för barnen vad som skulle hända, att jag skulle ställa några frågor som handlade om fritids och vad 

de gör där och att jag skulle spela in intervjuerna för att vara säker på att få med allt som barnen 

berättade men jag lovade dem att ingen annan än jag själv skulle lyssna på inspelningen efter att 

intervjun avslutades.  

4.3 Urval 
Mitt val av vilket fritidshem jag ville utföra min undersökning på grundade jag på hur pass trygg och 

stabil relation jag hade med barnen som jag önskade skulle delta i min intervjustudie och därför var det 

ett naturligt val att använda det fritidshem där jag har gjort all min vfu på. Tanken med det valet var 

också att eftersom barnen kände mig och var trygga med mig skulle det generera i att de vågade öppna 

upp sig och berätta vad de tyckte kring mina frågeområden från hjärtat. Nästa val var att välja vilka barn 

som jag önskade skulle delta och det var också ett naturligt val att välja barnen som nu gick i åk 2 därför 

att jag har fått möjligheten att följa dem både i klass och på fritidshemmet under flera av mina vfu-

perioder från att barnen gick i förskoleklass, åk 1 och nu åk 2. Jag upplevde att vi hade skapat en trygg 

och stabil relation med varandra vilket jag menar skulle underlätta samtalet. Jag fick hjälp av 

klassläraren i åk 2 att dela ut informationsbrev (se bilaga) till alla de barn i klassen som vistas på 

fritidshemmet eftersom det var fritidshemmets miljö för lärande jag ville undersöka. Brevet fick barnen 

ta hem till sina föräldrar och vårdnadshavare därför att jag var tvungen att ha deras tillstånd att intervjua 

deras barn eftersom de var under 16 år. Informationsbrev lämnades ut till sammanlagt 17 barn och 11 

svarstalonger samlades in varav en muntligt i form av ett telefonsamtal gjort av mig själv. Inför 

intervjuerna delades barnen delades in i två könsblandade grupper. Faktorer som beaktades var först och 

främst att fråga barnen, vars svarstalonger som hade samlats in, om de själva ville delta i min 

undersökning. I och med det tog jag sen hänsyn till vilka dagar och tider barnen vistades på fritids under 

den aktuella veckan för intervjuerna och vilken tid mellanmålet serverades de valda dagarna för att se till 

att ha gott om tid för intervjuerna. Jag hade också en tanke om att låta barnen få något praktiskt, till 

exempel papper och pennor, att hålla på med under intervjuerna för att de skulle känna ännu större 

avslappning men valde till slut att inte låta dem göra det eftersom jag inte ville riskera att barnen skulle 

tappa fokus på mina intervjufrågor. 

4.4 Bearbetning av material 
Vid den här tiden är det dags för att bearbeta, analysera och tolka sitt insamlade material menar Trost 

(2010) men han påpekar också att det inte finns några specifika förhållningsregler till hur sådana här 

kvalitativa intervjuer ska bearbetas och analyseras. Det är upp till den som författar studien att göra på 

bästa sätt. Eftersom jag ville ta del av de intervjuade barnens uppfattningar och upplevelser betydde det 

att jag ville tolka mänskliga handlingar och livsyttringar, det vill säga göra en tolkningslära utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv (Patel och Davidsson 1994). Jag började bearbetningen av materialet genom 

att lyssna av de två inspelade intervjuerna flera gånger och transkriberade dem var för sig ordagrant. 

Därefter sammanställde jag anteckningarna till ett gemensamt material som stämde överens med 

strukturen på min intervjuguide (Trost 2010) utifrån barnens beskrivningar av likartade upplevelser och 

tankar så att materialet blev lättare att analysera. Jag har alltså lämnat ute ovidkommande innehåll som 

kroppsrörelser, gäspningar, ansiktsuttryck (Trost 2010) och så vidare, som inte anses ha varit väsentligt 

för studiens syfte.  
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5. Resultat 
I det här kapitlet kommer jag att presentera undersökningens resultat i enlighet med mina två 

forskningsfrågeställningar om vad barn upplever att de lär sig och hur barn upplever att de lär sig på 

fritidshem. Resultatet syftar till att visa på dem specifikt utvalda barnens uppfattningar som framgås av 

de kvalitativa intervjuerna som ligger till grund för undersökningen för att sedan sammanfattas och ge en 

mer generell bild av barns uppfattningar kring dessa forskningsbaserade frågeställningar. Jag är 

medveten om att mitt resultat inte kan generaliseras till alla fritidshemsbarns perspektiv på 

fritidshemmet som lärandemiljö och det är heller inte min avsikt. Jag vill istället visa hur detta kan 

uppfattas av fritidshemsbarn, i ett visst socialt, geografiskt och historiskt sammanhang. För att göra min 

resultattext mer levande och inbjudande har jag valt att citera några av barnens utsagor och dessa 

markerar jag med kursiv stil.  

5.1 De intervjuade barnens uppfattningar om vad de lär sig på fritidshemmet 
Till att börja med berättar barnen att de går till fritids och lämnar sina saker där efter skolan. Sedan är 

det ibland ute och leker krig eller leker vid rutschkanan eller gungorna. Om de istället går in och leker 

inomhus på fritids spelar de spel, ritar eller leker i det stora lekrummet på nedervåningen eller i 

klassrummet som ligger i samma byggnad som fritids där fritidsbarnen får vistas efter en viss tid på 

eftermiddagarna. Barnen fortsätter förklara vad ett fritidshem egentligen är och menar att de är på fritids 

medan deras mammor och pappor jobbar och att de leker och får mellanmål där. Här uttrycker något 

barn sin upplevelse av att fritids är som en skola fast man inte får några läxor eller uppgifter varpå ett 

annat barn upplever att man visst kan få uppgifter ibland som att till exempel hämta vissa saker från 

specifika platser. När barnen själva får välja vilken aktivitet de ska göra på fritids berättar de att de gärna 

är ute och leker vid rutschkanan om det är fint väder, annars är de inne och spelar spel, ritar, pysslar, 

dansar eller leker i lekrummet. Om det istället är fritidspersonalens om bestämmer vad barnen ska göra 

berättar barnen att de brukar har samlingar där de bestämmer och pratar om viktiga saker till exempel 

om någon har gjort något dumt eller om hela fritidshemmet ska gå och åka skridskor. Då får barnen den 

informationen under samlingen för att sen informera sina föräldrar om det. Ibland bestämmer personalen 

att barnen ska sitta stilla och spela spel eller rita, lyssna på en saga i samlingen, att de inte får springa 

inne eller vara i lekrummet eller att de måste vara ute och leka. Ett barn menar att: ”Det är bara att 

respektera, ibland säger de att vi ska rita, sitta stilla och spela något, vara ute. Bara och respektera.” ( Pojke, 9 

år) 

Barnen fortsätter berätta att de tror att personalen vill att de gör dessa aktiviteter ibland för att till 

exempel få frisk luft när de måste vara ute och leka för det inte är bra att sitta inne hela dagen, att 

personalen vill att barnen ska vara mer med varandra eller för att de ska lära sig att vara lite tystare och 

inte springa inne för det blir så hög ljudnivå då. Vidare berättar barnen att det finns vissa saker som de 

skulle vilja göra på fritids men varken får eller kan göra. De skulle till exempel vilja få spela TV-spel 

eller datorspel på fritids men det finns ingen tillgång till några tekniska apparaterna för det. Men om 

apparaterna skulle införskaffas på fritids har barnen ett förslag på hur de alla skulle kunna turas om att 

spela dessa spel på exempelvis fredagar genom att skriva upp sig på en lista. Ibland bestämmer 

personalen vilka som får vara i lekrummet vilket betyder att vissa barn som egentligen har önskemål om 

att få vara där inte får det. När barnen är ute och leker kull finns det önskemål om att kunna springa runt 

hela fritidsbyggnaden men det går inte för det är staket i vägen och det staketet, tillsammans med 

personalens uppmaning, stoppar också barnens önskemål om att under eget ansvar kunna gå till skogen 

som ligger precis intill fritidsgården och leka. Ett barn menar dock att de ju kommer få gå till skogen och 

leka själva när de går i åk 4 i skolan men önskemålet gällde på fritidstiden, inte under skoltiden. Att ha 

fungerande CD-skivor att lyssna på i lekrummet är också ett önskemål vilket skapar problem för barnen 
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därför att de skivor som finns på fritids är trasiga och repiga och går inte att lyssna på. Men personalen 

vill inte köpa några nya och barnen uttrycker sin upprördhet över att skivorna inte tas om hand på ett bra 

sätt utan de som lyssnar på dem lägger inte tillbaka dem i sina fodral utan låter dem bara ligga vilket gör 

att de blir repiga. Den ända lösningen finns berättar barnen är att ta med sig skivor hemifrån. Som 

avslutning på det första frågeområdet berättar barnen om vad för aktivitet eller situation som de upplever 

har varit svår tidigare men som de nu upplever som enkel. Ett av barnen berättar att han har blivit bättre 

på att vara rädd om spelens olika delar för det har han gjort sen han var liten och gick i förskoleklass och 

åk 1. Barnen berättar också att de har blivit bättre på att leka flickor och pojkar tillsammans nu till 

exempel i leken ”mamma, pappa, barn” och det menar barnen är jätteroligt. Ett barn berättar att:  

”Alltså, grejen är att, det är lite speciellare när killar är med för de brukar leka krig och med lego 

och så. Då är det ganska speciellt att de vågar vara med oss tjejer.” (Flicka, 9 år) 

Samma barn uppmanas att vidareutveckla sin fundering kring vad det kan bero på och berättar att: 

”De har blivit större och klokare eller vad man säger och då känner de kanske att man inte bara 

ska leka med killar hela tiden.”  (Flicka, 9 år) 

Fler av barnen höll med om att det är roligare att leka flickor och pojkar tillsammans och att det blir 

tydligt när de leker bollkull i lekrummet. Vanligtvis när det bara är pojkar som leker går leken bara ut på 

att pricka varandra med bollen men när flickorna är med blir det roligare för de springer och gömmer sig 

mer.  

5.2 De intervjuade barnens uppfattningar om hur de lär sig på fritidshemmet 
Frågeområdet utifrån frågeställningen hur barn upplever att de lär sig på fritids, tar inledningsvis upp de 

intervjuade barnens uppfattningar om hur de har fått hjälp med något på fritids som de har upplevt som 

svårt, Vidare berättar barnen hur de har löst svårigheter på egen hand, när de har fått hjälp av kompisar 

eller fått hjälp av vuxna.   

Alla barnen berättar att de har haft svårigheter och problem någon gång på fritids som till exempel att 

lära sig ett nytt kortspel eller om någon har slagit sig eller om någon har varit elak mot den. Då brukar 

barnen be fröknar om hjälp men om det inte finns någon fröken i närheten frågar de sina kompisar. 

Oftast frågar de sina kompisar men det beror också på vilken slags hjälp de behöver. Vidare berättar 

barnen hur de har löst problemen och svårigheterna på egen hand. Ett barn berättar att han hade problem 

när han skulle sy en kudde men han gav inte upp utan fortsatte försöka och tillslut kunde han lösa 

problemet själv. Ett annat barn berättar att hon på egen hand lyckades ta sig upp från en grop som hon 

hade ramlat ner i. Ett barn berättar att han hade problem att dra upp dragkedjan på jackan men lyckades 

lista ut vad problemet var, att en tygremsa hade fastnat i vägen och sen gick dragkedjan att dra upp. Ett 

annat barn berättar att hon en dag var orolig över att hennes mamma inte hade hämtat henne från fritids 

på utsatt tid vid mellanmålet men att hon på egen hand kom på att mellanmålet inte hade serverats på 

fritids ännu. Barnen berättar att det är bra att försöka lösa problem på egen hand för då kan man visa för 

andra att man klarar sig själv och kan göra saker själv. Det är också bra att barn som bråkar försöker lösa 

konflikten själva för då behöver ingen vuxen få veta att man har varit osams och att man inte alltid 

behöver få hjälp av en vuxen. Ett barn menar att: ”Ja, så man klarar sig själv och kommer vidare i livet.” 

(Pojke, 9 år) 

Ibland har barnen problem som de får hjälp av kompisar att lösa berättar de. När de leker krig och har 

jättemånga fiender i leken, då är det bra att få hjälp av kompisar och det är roligare om man leker fler 

tillsammans. Ett barn berättar att han hade problem att knyta rosetter på sina skor en gång och han 
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hittade inget skohorn men då fick han hjälp av en kompis att knyta. Ett annat barn berättar att hon gjorde 

illa sitt ben en gång och inte kunde flytta sig. Då fick hon hjälp av två kompisar som höll upp henne så 

hon kunde hålla balansen och hoppa på ett ben för att ta sig till en vuxen och få hjälp. Det är bra att be 

kompisar om hjälp berättar barnen för kompisarna finns oftast i närheten och man kan lära känna 

kompisarna bättre. På det här fritidshemmet finns det en regel som alla barn och vuxna på fritidshemmet 

har tagit beslut om, att man ska hjälpa varandra. Ibland kanske man råkar säga något dumt till någon fast 

det inte var meningen utan det bara flög ut berättar ett barn och då är det bättre att man försöker reda ut 

det själva som kompisar istället för att säga till en vuxen. Och om det är två som bråkar eller om någon 

gör sig illa men inte vågar säga till fröken, då kan man skicka en kompis att göra det istället berättar 

barnen.  

Barnen fortsätter berätta att de ibland får hjälp av en vuxen att lösa problem som till exempel att trä in 

tråden i nålen när man ska sy en kudde ifall kompisen inte lyckades trä in tråden heller. När några barn 

bråkar brukar de vuxna hjälpa dem att sluta bråka. Vuxna hjälper också till att stava svåra ord. Och om 

några bråkar och säger fula ord till varandra och kompisarna inte bryr sig eller om de inte kan låta bli 

varandra, då kan man be fröken om hjälp berättar barnen. Barnen menar att det är bra att be vuxna om 

hjälp för de har tränat mer och är bättre på vissa saker och om någon har slagit sig jättehårt är det bättre 

att be en vuxen om hjälp istället för en kompis. Ibland när några bråkar ska alla andra lägga sig i och då 

kan man inte be en kompis om hjälp för alla är ju med i bråket så då måste man be en vuxen om hjälp 

berättar ett barn. Ett barn berättar också att: 

”Om det är någon tjej på fritids som typ är ledsen, då kan man ju fråga vad som har hänt 

och om den typ har blivit slagen eller om den har ont i magen. Och då kan ju den kompisen 

hjälpa om den har ont någonstans eller så.”(Flicka, 9 år) 

Barnet bekräftar frågan om flickan i den beskrivna situationen alltså ber en kompis om hjälp istället för 

en vuxen och barnet förklarar att: 

”Ja. Man kan ju be en vuxen men om man liksom inte vågar eller är rädd eller om man 

inte vill svika den som gjorde det.”(Flicka, 9 år) 

5.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar resultatet att barnens uppfattningar om vad de lär sig på fritids framförallt 

handlar om att vara där och leka och äta mellanmål medan de väntar på sina föräldrar. Det finns dock 

funderingar om att fritids kan ses som en skola fast utan läxor och uppgifter men att det ändå finns 

upplevelser om uppgiftsrelaterade aktiviteter som att hämta specifika saker och material på begäran. När 

barnen själva får välja aktivteter beskriver de framförallt olika former av lek medan de istället beskriver 

de personalstyrda aktiviteterna, som till exempel samlingar då det tas upp viktig information som gäller 

alla, lär de sig samtidigt att vara tillsammans med kompisar och lära känna varandra bättre. De styrda 

aktiviteterna syftar också till att barnen kan lära sig att sitta stilla för att lyssna på en saga eller spela spel 

samt att förstå varför det är nyttigt att vara ute och få frisk luft och fysisk rörelse istället för att springa 

inomhus. Det finns önskemål om aktivteter på fritids som till exempel att få spela TV-spel eller 

datorspel men som på grund av brist på materialtillgång inte går att tillgodoses. Detsamma gäller 

önskemålet om nya CD-skivor. Något som barnen berättar är att de däremot har lärt sig är att vara med 

rädd om det material som finns på fritids och att leka tillsammans, även flickor och pojkar, vilket 

upplevs av barnen som något positivt och motiverande att fortsätta göra.  

Resultatet visar vidare att barnens uppfattningar om hur de lär sig på fritids främst relateras till 

situationer då de har mött problem i olika situationer på fritids och att de då försöker lösa problemen på 
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egen hand eller ber kompisar eller vuxna om hjälp. Dessa problem handlade bland annat om svårigheter 

att på egen hand sy en kudde, att dra upp en dragkedja som hade fastnat och att ta sig upp ur en grop. 

Andra problem handlade om svårigheter att knyta rosetter, att hålla balansen för att kunna hoppa på ett 

ben och i situationer som att leka krig och ha för många fiender.  Det togs även upp problem som 

handlade om att trä in en tråd i en nål, att lösa konflikter, att trösta någon som var ledsen och att stava 

svår stavade ord. Barnen förklarar att det finns fördelar och nackdelar med de olika tillvägagångssätten 

vid problemlösning. Avsaknad av närvarande personal men tillgång till kompisars hjälp tas upp liksom 

avsaknaden av kompisars otillräckliga kunnighet i vissa situationer. En viss oro eller rädsla över vad 

personalen ska säga och tycka om de får veta att några av barnen har gjort något dumt eller elakt 

framkommer. Förhöjning av självkänslan i att visa för andra att man klarar sig på egen hand diskuteras 

men rädslan att vuxna ska få reda på eventuella handgemäng eller ordväxling av fula ord finns. Vuxnas 

bredare kunskaper inom vissa områden ses som en fördel. Barnen uttrycker en glädje i att umgås med 

kamrater och samtidig utbyta kunskaper och erfarenheter i olika situationer. Barnen upplever att de 

förstår meningen med de styrda aktiviteterna och har samtidigt goda upplevelser av att det är skönt att 

varva ner och lyssna på en saga eller sitta och rita en stund.   
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6.  Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag först att diskutera undersökningens resultat och relatera dessa till den 

litteratur jag presenterade i litteraturgenomgången (kap. 3). Därefter kommer jag att diskutera den metod 

jag valde för min undersökning och de styrkor och svagheter jag ser med mitt tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis kommer jag diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen var alltså att bidra med kunskap om barns uppfattningar om fritidshemmet 

som en lärandemiljö. Frågeställningarna som utgjorde grunden för själva undersökningen var vad barn 

upplever att de lär sig samt hur de upplever att de lär sig på fritidshem. De teman som diskuteras utifrån 

vad barnen upplever att de lär sig på fritids är lek, personalstyrda aktiviteter och kamratrelationer. De 

teman som diskuteras utifrån hur barnen upplever att de lär sig på fritids, är hur de går tillväga för att 

lösa problemen på egen hand, med hjälp av kompisar eller med hjälp av vuxna.  

6.1.1 Vad 

De intervjuade barnen förknippar fritidshemmet främst med lek vilket kan tolkas som att när barnen 

själva får välja aktiviteter som utgör deras fria tid, väljer de att leka. Som Hansen Orwehag och Mårdsjö 

Olsson (2011) skriver menar barn att det är på fritids som de leker. Barn själva upplever leken som något 

bra och positivt och detsamma tycker de intervjuade barnen. Haglund skriver att barn upplever leken 

som rolig och motiverande och barn leker gärna för att de vill och kan, inte för att nödvändigtvis lära sig 

något eller utveckla några förmågor. Jag håller absolut med vad Haglund skriver men vill tillägga att 

barn med stor säkerhet lär sig saker medan de leker. Det är bara inte är medvetna om det. Om man frågar 

barn vad de har lärt sig när de har lekt kan de förmodligen inte ge något bra svar. Men medan barn leker 

(Skolverket, 2007) utvecklar de sitt sätt att tänka, lösa problem, hantera och bearbeta information samt 

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Fritidshemsverksamheten präglas av omsorg och 

tillsyn och har ett framträdande uppdrag i att utveckla barns sociala samspel med andra. Barn har behov 

av att lära och utvecklas och gör också det med hjälp av leken (Skolverket, 2007). Tråkigt nog har lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande kritiserats. Påståenden om att en verksamhet, som ger stort 

utrymme för lek, skulle vara bristfällig har uttryckts. Det vill säga att lek som fri aktivitet ansågs inte 

vara tillräckligt utvecklande för barn (Haglund, 2009). Detta håller jag inte med om. Bevisligen sker det 

ett lärande, ett socialt lärande i leken där barn får öva sig i bland annat turtagning och rollekar som 

bidrar till barns identitetsutveckling, och regellekar. De får även öva sig i att lyssna på och ta hänsyn till 

andra vilket utvecklar barns empatiska kompetens. Att barn inte ser och är medvetna om detta så kallade 

informella lärande tror jag beror på att det är så naturligt för dem. Men om man uppmärksammar och 

frågar barn har de antagligen väldigt liten uppfattning om det lärande som sker. Att vuxna med ovana 

ögon inte heller ser det informella lärandet som sker tror jag handlar om att det lärandet inte mäts på 

samma sätt som det formella lärandet som har kunskapsmål och måluppfyllelser. Jag som utbildad 

fritidslärare har mer vana ögon att se det informella lärandet i många situationer, stora som små. Därför 

är det tråkigt att läsa vad Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) skriver, att det finns barn, vuxna, 

lärare, föräldrar och politiker som menar att det enda lärandet som sker är det som sker i skolan. Men 

eftersom det går att konstatera att barn har stort behov av att leka, att det bevisligen sker ett lärande, om 

än informellt, i leken och att leken ofta förknippas med fritidshemsverksamheten, betyder inte det då att 

faktum är att det sker ett lärande på fritids? Jag vill påstå att det definitivt gör det och det är mitt uppdrag 

och min skyldighet som fritidslärare att göra andra, både barn och vuxna, medvetna om detta. Viktigt att 

komma ihåg är dock att detta lärande måste ske utifrån barns intressen och motivation så att de inte 

känner sig tvungna utan de ska kunna påverka vilka aktiviteter de vill delta i. På det sättet kommer 

antagligen det lärande som sker genom att barnen frivilligt deltar i aktiviteterna på deras fria tid att 
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upplevas som meningsfullt för dem. Jag håller med Haglund (2009) som skriver att meningsfull fritid 

kan tolkas ur ett perspektiv av personliga upplevelser som då handlar om att individen själv får välja vad 

denne ska göra på sin fritid. Det går att tolkas som att barnen som jag intervjuade upplever att, när de 

leker, är deras fritid meningsfull för dem vilket jag menar har framkommit tydligt i min studie.  

I motsats till uppfattningen om att leken är frivillig, upplever de intervjuade barnen att de personalstyrda 

aktiviteterna har ett syfte, de ska lära sig att sitta stilla och lyssna på en saga, att delta i samlingar, umgås 

med kamrater, spela spel, vara ute och få frisk luft och fysisk rörelse. Jag delar Haglunds (2009) tanke 

om att meningsfull fritid kan ses som en tid för nyttiga aktiviteter där barn upplever att de lär sig något 

under tiden. Dessa aktiviteter kan handla om lek, skapande verksamhet och idrott och dessa stimulerar 

barnens sociala och personliga kompetensutveckling. Fritidsläraren har i uppgift att göra barnens vistelse 

på fritidshemmet så meningsfull för dem som möjligt vilket alltså handlar om att erbjuda dem 

meningsfulla aktiviteter. Ibland betyder det att läraren låter barnen vara fria att välja vad de vill göra på 

sin fria tid. Vid ett annat tillfälle är det läraren som startar upp en aktivitet, fortfarande utifrån barns 

intressen och villkor om icke påtvingat deltagande, men som har ett pedagogiskt syfte att utveckla barns 

kompetenser. De fritidslärareledda aktiviteterna (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson, 2011) och 

lekarna är styrda mot specifika mål men i motsats till de kunskapsmål som gäller för skolan har dessa 

specifika mål för fritidshemsverksamheten ett mer socialt drag där syftet är att barn ska utveckla 

förmågor att hantera olika sociala situationer. Det visar än en gång skillnader från skolan då dessa mål i 

fritidshemsverksamheten nödvändigtvis inte är anknutna till styrdokumenten. Aktiviteterna kan som sagt 

utgöras i form av lekar, fysisk aktivitet eller skapande verksamhet (Skolverket, 2007). Sådana aktiviteter 

som fritidsläraren startar upp kan också vara olika typer av samlingar som till exempel matråd eller 

fritidsråd där barn erbjuds möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens och sitt ansvarstagande 

gentemot sig själva och andra. Detta är en del av det pedagogiska arbetet med att ge barn inflytande och 

delaktighet (Skolverket, 2011) i verksamheten. En professionell fritidslärare besitter en speciell 

skicklighet att balansera fritidshemsverksamheten mellan de styrda aktiviteterna och barns fria tid att 

välja aktivitet menar jag. Att vara professionell handlar inte bra om att ha styrd pedagogisk verksamhet 

enligt min åsikt, även om det är ett av de viktiga uppdragen som fritidsläraren har. Men det är lika 

professionellt av fritidsläraren att låta barn vara att upptäcka, experimentera och prova på egen hand. Jag 

som fritidslärare måste inte alltid vara med och bistå med tips och kunskap om vad barn ska göra utan 

det är lika viktigt att jag låter dem komma fram till det själva. Barn har behov av att vara aktiva men 

barn har lika stort behov av att inte göra något alls och ibland är det nyttigt att ha ”tråkigt” som barn 

enligt min arbetserfarenhet menar.  

Ytterligare något som lyfts fram under intervjuerna är barnens upplevelser av att kamratrelationer är 

viktiga. Här framkommer alltså att ett lärande har skett eftersom barnen beskriver att de har lärt sig att 

leka tillsammans. Att ha kamrater spelar stor roll för barn (Johansson, 2011). När barn samspelar med 

varandra uppstår ett så kallat samlärande och det handlar helt enkelt om det lärande som sker mellan 

människor och kulturer. Det är alltså situationer och sociala klimat som styr lärandet. I samspelet 

utvecklar barn sin kommunikativa förmåga och lär sig att se på saker utifrån andras perspektiv. Denna 

utveckling sker lätt beroende på att kamratskapet påverkar barns empati, vänlighet och respekt för 

andras åsikter positivt. När barn samspelar, lyssnar de på varandra, tar del av förslag och idéer och på så 

sätt sker ett lärande. Det går också att se som att barn ser på varandra som resurser och kamratgruppen 

och dess relationer är väldigt viktiga för barn i skolåldern när det kommer till deras socialisering och 

utveckling då de börjar bli medvetna om sig själva och sin omgivning. Här menar jag finns tydliga 

exempel på det informella lärandet som sker utan att barn uppfattar att det sker. De intervjuade barnen 

uttrycker känslor och upplevelser av glädje och motivation till fortsatt samspel i exempelvis leken med 
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kompisar då de menar att leken blir roligare och mer utmanande när det är fler barn som deltar. Här sker 

ett tydligt informellt lärande utan barnens uppfattningar om det då barnen måste lära sig att ta hänsyn 

till, lyssna på och ta del av andras förslag och åsikter menar jag. Detta är vad jag kallar för en 

demokratisk process på så sätt att alla som deltar får göra sin röst hörd, bli lyssnad på och sedd vilket är 

ett väldigt viktigt lärande inom fritidshemspedagogikens uppgift att utveckla goda normer och värden 

hos barn.   

De slutsatser jag har kommit fram till utifrån min frågeställning om vad barn upplever att de lär sig på 

fritidshem är att de barn som jag intervjuade upplever att de lär sig att sitta stilla, lyssna på sagor, ha 

samlingar för att diskutera frågor som gäller för alla på fritidshemmet, att vara ute och få frisk luft 

samtidigt som de är fysiskt aktiva. Och allt detta lärande förknippar de med de personalstyrda 

aktiviteterna. Något av de intervjuade barnen uttrycker även att fritidshemmet kan ses som en skola 

förutom att det inte ges några läxor. Däremot kan vissa uppgifter delas ut bland barnen som att till 

exempel hämta specifika saker på önskemål från bland annat fritidslärare. Det kan tolkas som att det 

sker ett formellt lärande eftersom uppgifterna syftar till att barnen ska lära sig att ta ansvar även om inte 

just ansvarstagande är ett traditionellt kunskapsmål. Jag vill påstå att barn, åtminstone de som jag har 

intervjuat, har en uppfattning om att de lär sig något på fritidshemmet. Och det var också syftet med min 

studie att bidra med kunskap om. Men däremot har de inte någon uppfattning om att det sker ett 

informellt lärande hos dem när de till exempel leker tillsammans med sina kompisar vilket är synd 

eftersom leken verkar vara en väldigt central del för dem. De intervjuade barnen beskriver dock ett 

lärande i kamratrelationer, men det syftar snarare till att de har lärt sig att leka tillsammans, inte vad de 

lär sig av att leka tillsammans. Det finns en viss skillnad menar jag. Men faktum kvarstår att barn har 

uppfattningar om att de lär sig på fritidshemmet även om den kan anses vara ringa. 

6.1.2 Hur 

De intervjuade barnen upplever att de lär sig att klara sig på egen hand genom att inte ge upp utan 

försöka flera gånger, genom att lista ut orsaken till ett problem med en dragkedja och att komma på ett 

sätt att ta sig upp ur en grop. Fördelarna med att lösa problem på egen hand menar barnen är att man 

visar för andra att man klarar sig själv och på så sätt tar sig vidare i livet och att inte behöva vara 

beroende av vuxna i alla situationer. Här går att hänvisa till Lärarförbundets (2012) förslag om en 

kursplan som tar upp undervisningsområdet etik och livsfrågor. Barn får i sådan undervisning möjlighet 

att lära känna sig själv, sin identitet och sina känslor som leder till självförtroendeutveckling. I 

skolåldern börjar barn bli medvetna om sig själva, dels i relation till sin omgivning, när de samspelar 

med andra samt i sitt ansvarstagande. Detta är en viktig period för barn och eftersom 

fritidshemsverksamheten ingår i många barns vardag ska den hjälpa dem att utveckla sina sociala 

färdigheter och sitt identitetsskapande genom att lära sig att ta ansvar över sig själva och sina handlingar 

(Skolverket, 2011). Skolinspektionen (2012) menar också att fritidshemsbarn ska få utveckla sina 

individuella intressen och tillit både till andra och till sig själva. Att barn får känna sig självständiga är 

något som jag tycker att fritidslärare bör sträva efter i sitt pedagogiska arbete för det gör att barn 

utvecklar sitt självförtroende och sin självkänsla så att de upplever att de kan klara av saker på egen hand 

och inte behöver vara beroende av hjälp i alla situationer, precis som de intervjuade barnen berättar. Jag 

tycker Lärarförbundet (2012) ger en bra beskrivning av vad innehållet i sådan undervisning kan 

innefatta, att fritidslärare diskuterar identitetsfrågor tillsammans med barn så att de får reflektera över 

vad det innebär att vara självständig. De intervjuade barnen beskriver olika situationer då de 

självständigt kom på lösningar på sina problem vilket resulterade i det som ett barn berättade, att man 

kan ta sig vidare i livet. Det tror jag också leder till att barnen litar mer på sig själva och sin magkänsla 

av vad som är klokt att göra tack vare att de har fått prova på att lösa olika problem på egen hand.  



27 
 

De intervjuade barnen upplever även att de lär sig att samarbeta och samspela med kompisar för att lösa 

problem genom att hjälpas åt vid situationer där de leker krig och har för många fiender, att få hjälp att 

knyta rosetter eller att få hjälp att hålla balansen för att hoppa på ett ben. Fördelarna med att be kompisar 

om hjälp menar barnen är att kompisarna oftast finns nära tillhands, att de kan lära känna varandra bättre 

och att inte alltid behöva be vuxna om hjälp. Här går att återkoppla igen till kamratrelationer (Johansson, 

2011) där barn lär sig att, och hur, de ska samspela med andra för att komma vidare från 

problemsituationer. Även här tycker jag att Lärarförbundet (2012) ger en bra beskrivning av att barn 

utvecklar sin sociala förmåga genom att samarbeta, ta ansvar och skapa relationer. Det går även att 

koppla till det som Skolinspektionen (2012) menar, att barn ska möjlighet att utveckla sin tillit till sig 

själva och andra vilket leder till att de blir självständiga. De intervjuade barnen beskriver att de gärna tar 

hjälp av kompisar för att lösa problemsituationerna de möter och i det samspelet tror jag att ett 

samlärande (Johansson, 2011) sker då de kan diskutera och resonera sig fram till hur de ska lösa 

problemsituationen och där lärandet leder till att barnen lär sig lyssna på andras förslag, idéer och 

försöka se ur andras perspektiv vilket är väldigt utvecklande för dem. Det är det för alla människor 

menar jag. De intervjuade barnen uttrycker samtidigt känslor och upplevelser av att det är roligt att 

hjälpas åt.  

Situationer då de intervjuade barnen menar att det är bra att be vuxna om hjälp är när någon har gjort sig 

riktigt illa, när kompisar inte kan hjälpa till eller inte bryr sig, när det uppstår bråk och när de ska skriva 

svåra ord. Fördelarna med att be vuxen om hjälp är att de i allmänhet kan mer än barnen medan en 

nackdel är att barnen kan vara rädda för att be vuxna om hjälp. Här går delvis att hänvisa till Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) som menar att fritidslärarna har i uppdrag att ge barn tillsyn och 

omsorg samtidigt som det går att se som det som Haglund (2009) skriver om, nyttiga aktiviteter då barn 

upplever att de lär sig saker. Jag menar att man kan se det på ett sätt som att när barn ber vuxna om hjälp 

skapas det en lärandesituation som är lärarledd genom att fritidsläraren lär barn hur de ska lära sig att 

lösa problemsituationer, både individuellt och som grupp. Att lära för att lära, är ett uttryck som kan 

belysas här och det är. Men det betyder inte att barnen uppfattar det som att de lär sig något. Det är som 

sagt fritidslärarens uppdrag att ge barn omsorg och tillsyn (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson, 2011) 

på sättet att finnas till hands för att hjälpa barn i deras utveckling då fritidshemsverksamhetens 

pedagogik präglas av en integrering mellan omsorg och pedagogik (Skolverket, 2011). Jag menar alltså 

att den integreringen mellan omsorg och pedagogik går att förklara som att omsorgen handlar om att 

fritidsläraren finns till hands för barn medan pedagogiken handlar om det lärande som sker när 

fritidsläraren lär barn hur de ska lära sig att lösa problemen själva. Samtidigt undrar jag varför oron över 

att be vuxna om hjälp återkommer hos de intervjuade barnens utsagor och varför de upplever att de inte 

vågar vända sig till vuxna? Kan det bero på att barnen är rädda för hur det känns att bli tillsagd och 

tillrättavisad? Eller kan det bero på att barnens föräldrar i så fall kan bli tilldelade den informationen 

vilket gör barnen oroliga över om och i så fall hur de ska tillrättavisa barnen? När de intervjuade barnen 

talar om rädsla och oro för att be vuxna om hjälp sammanfaller det med att dem beskriver 

bråksituationer eller situationer som, enligt min tolkning, kan upplevas som kränkande och generande 

för barnen och att dem inte vill att det uppdagas.  

De slutsatser jag har kommit fram till utifrån min frågeställning om hur barn upplever att de lär sig på 

fritidshem är att de barn som jag har intervjuat upplever att de att de lär sig att bli mer självständiga och 

kan ta sig fram i livet på ett självständigt sätt när de lär sig hur de ska göra för att lösa problematiska 

situationer på egen hand.  Barnen menar vidare att när de lär sig att lösa problemsituationer med hjälp av 

kompisars hjälp lär de sig att hjälpas åt och samarbeta för att lösa problemet, dels genom att klara sig 

själva men också genom att hjälpas åt tillsammans. Med det vill jag påstå att barn också har en 
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uppfattning om hur de lär sig saker på fritidshem och det var också som sagt syftet med min studie att 

bidra med kunskap om. De intervjuade barnen menar att det ibland är bra att be vuxna om hjälp när de 

hamnar i svåra situationer men de beskriver inte något lärande direkt. Inte på det sättet att de vuxna lär 

barnen hur de ska lösa problemet själva utan de vuxna hjälper till genom att helt sonika lösa problemet åt 

barnen och det menar jag inte är något lärande i sig utan kan mer ses som en ”tjänst” om man vill 

hårddra det en aning.  

Efter att ha skrivit detta arbete har jag fått ta del av barns uppfattningar om fritidshemmet som en 

lärandemiljö. För fortsatta studier skulle det vara intressant att ta del av hur föräldrar och vårdnadshavare 

ser på fritidslärarens yrkeskompetens och den fritidspedagogiska verksamheten där deras barn vistas 

mycket av sin vardagliga tid. Studien får gärna fokusera extra mycket på lekens innebörd för lärandet 

eftersom det bevisligen sker ett lärande även när barn leker. Vad har föräldrar och vårdnadshavare för 

uppfattning om fritidshemmet som en lärandemiljö? Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

grundskollärare ser på fritidslärarens yrkeskompetens och hur de upplever den som användbar inom 

traditionell skolundervisning utifrån ett lärandeperspektiv. Ser de värdet i fritidslärarens kompletterande 

yrkeskunnighet eller är de av den åsikten och behovet av att använda fritidsläraren snarare som stöd och 

hjälp i klassrummet? Och hur ser de på leken som ett forum för barns lärande? 

6.2 Metoddiskussion 
Som jag skrev i metodkapitlet gjorde jag det medvetna urvalet att välja, för mig, kända barn att intervjua 

därför att jag ville att de skulle känna sig bekväma med mig som intervjuare och på så sätt berätta om 

sina upplevelser från hjärtat. Men detta kan likväl ha en negativ aspekt. Jag ställer mig frågan om barnen 

verkligen delgav mig sina personliga uppfattningar eller inte just därför att de såg mig som sin 

fritidslärare istället för en okänd intervjuare. Det kan finnas risk att barnen har diskuterat frågeområdena 

på ett sätt som de tror att jag som intervjuare förväntade mig. Jag menar alltså att det även kan finnas 

fördelar med att intervjua okända barn då de kan uppleva ett mer otvunget sätt att berätta om sina 

upplevelser därför att de inte har skapat en relation med intervjuaren än.  Jag tror att barn av natur vill 

vara till lags i de flesta situationer vilket i så fall betyder att de, i en intervjusituation med en känd 

intervjuare, berättar sådant som de förväntas berätta istället för att berätta vad de egentligen upplever.  

Att intervjua barn var något som jag upplevde som väldigt givande, spännande och egentligen inte alls 

så svårt som jag hade förväntat mig. Det är fascinerande att ta del av barns spontana tankar, och 

reflektioner och eftersom barn är nyfikna i naturen gjorde det att de två intervjuer som jag utförde gick 

väldigt lättsamt och smidigt. Barnen tog uppgiften på allvar och var fokuserade på det de skulle göra. 

Däremot hade barnen till slut en aning svårt att sitta stilla och vara koncentrerade precis som Trost 

(2010) påpekar att barn kan få. Men turligt nog var det i samband med att intervjun ändå var slut och det 

var jag medveten om och hade förutseende med det. Båda intervjuerna varade i ca 20 minuter var och 

jag är tveksam till att någon av grupperna hade orkat sitta stilla så mycket längre. Det kan ha påverkat 

resultatet av intervjuerna, hur pass utförligt barnen har orkat berättat om sina upplevelser i jämförelse 

med hur utförligt de hade berättat om intervjuerna hade kunnat vara i 20 minuter till. Barnen var lätta att 

motivera till att hjälpa mig och det tror jag kan ha att göra med det som jag skrev ovan, att jag var känd 

för barnen och de hade hjälpt mig med uppgifter tidigare under min vfu. Jag vet inte hur det hade gått att 

motivera barnen om jag inte hade känt dem lika väl men jag skulle tro att det inte skulle ha varit några 

problem. Som jag har sagt tidigare, barn är hjälpsamma och vill göra så gott de kan för att hjälpa till, 

enligt min erfarenhet. Att intervjua barnen i grupper var också ett medvetet val som jag upplever gav det 

resultat jag önskade. Barnen samspelade (Trost 2010) med varandra genom att diskutera och samtala 

kring frågeområdena och den strävansvärda vi-känslan innefann sig enligt min uppfattning. Men även 
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här kan jag ställa mig frågan hur intervjun hade gått, vilka svar jag hade fått om jag hade gjort enskilda 

intervjuer med barnen med tanke på fördelar och nackdelar med att vara känd för barnen? 

Att välja en avslappnad plats för barnen att bli intervjuade ser jag som en styrka då jag upplevde att 

barnen var bekväma och motiverade vilket gjorde att intervjuerna gick bra. Däremot lyckades vi inte 

vara helt ostörde därför att rummet där intervjuerna ägde rum låg dörr i dörr med det stora lekrummet på 

fritidshemmet vilket var fullt med lekande barn under samma tid som intervjuerna. Jag upplevde dock 

inte att de intervjuade barnen märkte av det något speciellt förutom att något barn menade att jag skulle 

pausa inspelningen för att be barnen i lekrummet att vara lite lugna medan jag gjorde intervjuerna. Jag 

håller med Trost (2010) som menar att jag som intervjuare med fördel ska välja en plats som är totalt 

ostörd och enskild för intervjuerna. Men det kan vara svårt att hitta en sådan plats på ett fritidshem. Men 

det tycker jag snarare visar på den verklighet som är på fritidshem. Verksamheten ser faktiskt ut så att 

barn och vuxna får vistas på alla gemensamma platser och rum och det är det som delvis speglar 

fritidslärarens och fritidshemsverksamhetens flexibilitet. Jag kunde dock ha valt en helt annan plats i en 

helt annan byggnad för att göra intervjuerna men det tror jag hade haft en mindre önskvärd inverkan på 

barnen. Så jag väljer att också se mitt val av plats som en styrka.  

Båda intervjuerna spelade jag in med en ljudupptagare och det ser jag främst som en styrka för min 

studie då jag tack vare den kunde lägga min totala fokusering på det som barnen berättade (Trost, 2010) 

Om jag hade valt att också föra anteckningar under intervjuerna hade jag med stor säkerhet missat 

viktigt innehåll för mitt resultat. Och eftersom barnen inte upplevde ljudupptagaren som obehaglig på 

något sätt utan snarare som spännande och motiverande ser jag det som en styrka för min studie.  

Valet att intervjua barn som är kända för mig kan ha påverkat min studies tillförlitlighet och noggrannhet 

(Johansson och Svedner 2010) eftersom barnen kan ha påverkats av min närvaro. Det är också mina 

kvalitativa intervjuer som ligger till grund för studien och eftersom jag då har tolkat mänskliga faktorer 

och handlingar kan det ge ett mindre tillförlitligt intryck på studien. Men som jag skrev tidigare är mitt 

syfte inte att generalisera för alla fritidshemsbarns uppfattningar om fritidshemmet som lärandemiljö 

utan jag vill helt enkelt visa hur detta kan uppfattas av barn på fritidshem. Något som också påverkar 

min studies tillförlitlighet är det faktum att strukturen på den intervjuguide med frågeområden som jag 

använde såg olika ut vid de två intervjutillfällena. Detta gör inte att resultatet är ofullständigt på något 

sätt men variationen i strukturen under intervjusituationerna kan göra att resultatet upplevs som mindre 

trovärdigt.   
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

Vad upplever barn att de lär sig på fritidshemmet? 

1. Kan du/ni beskriva en dag på fritids? 

2. Om du/ni skulle förklara för någon som inte vet vad ett fritidshem är, vad skulle du/ni säga då? 

3. Vad brukar du/ni göra på fritids när du/ni får välja själv/själva? 

4. Vad brukar du/ni göra på fritids när personalen bestämmer? 

5. Vad skulle du/ni vilja göra på fritids som ni inte kan/får göra? 

6. Kan du/ni ge exempel på något som du/ni tycker har varit svårt på fritids men som du/ni inte 

tycker är svårt längre? 

 

Hur upplever barn att de lär sig på fritidshemmet? 

1. Händer det att du/ni behöver hjälp med något på fritids? 

2. Vem frågar du/ni i så fall om hjälp då? 

3. Kan du/ni ge exempel på när du/ni har haft problem på fritids och löst det själv/själva? 

4. Varför är det bra att försöka lösa problem själv/själva tror du/ni? 

5. Kan du/ni ge exempel på när du/ni har haft problem på fritids och fått hjälp av en kompis? 

6. Varför är det bra att be en kompis om hjälp tror du/ni? 

7. Kan du/ni ge exempel på när du/ni har haft problem på fritids och fått hjälp av någon vuxen som 

jobbar på fritids? 

8. Varför är det bra att be en vuxen om hjälp tror du/ni? 



 

Informationsbrev 
 

 

 

 

Informationsbrev till föräldrar 

Förfrågan om deltagande i en studie om verksamheten i fritidshem 

 

Jag heter Stina Andersson och är lärarstudent vid Karlstads Universitet. Jag ska under 

vårterminen 2013 skriva mitt examensarbete som kommer att handla om barns 

uppfattningar om fritidsverksamhet som lärandemiljö.  

För att genomföra min undersökning kommer jag att intervjua barn som vistas på 

fritidshem. Intervjuerna kommer att dokumenteras skriftligt och spelas in digitalt. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Ingen mer än jag kommer att lyssna på 

inspelningarna. Direkt efter att mitt examensarbete har blivit godkänt kommer dessa att 

raderas. Jag ber dig/er som vårdnadshavare om tillåtelse att låta mig intervjua ert/era 

barn. Jag försäkrar att skolans/fritidshemmets namn eller barnets identitet inte kommer att 

röjas.  

 

Önskas ytterligare information om studien kan du/ni få det av 

Stina Andersson 

stina.andersson.84@hotmail.se  070XXXXXXX 

 

Var vänlig och fyll i lämna in talongen på nästa sida till personalen på fritidshemmet 

senast den 12 april 

 

Med vänliga hälsningar  

Stina 
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tillåter att mitt/mina barn deltar i intervjustudien 
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Förälders/Vårdnadshavares namn 
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