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Abstract 
 

The purpose of this study was to find out how leisure educator´s reason about children’s learning and 

development, and their view of their own role in the process. Four leisure educators were interviewed to 

answer these questions. The study is based on qualitative interviews, wich means that the interviewer 

must interpret and understand what the respondents want to say. This is to get a deeper knowledge of the 

subject. 

 

The results show that the leisure educators believe they have a large and important role in children's 

development and learning. It is important that the correct conditions exist for them to be able to see each 

child's needs and interests. The conditions are that the presence of trained staff, adequate staff and a 

good working relationship with the school. However, all respondents believe that there is insufficient 

knowledge of principals and school management. They argue that we need more knowledge about their 

professional role in child development and learning. This is to carry out a solid work with the children. 

 

Keywords: leisure centers, leisure educator, development of children´s learning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidspedagoger resonerar kring barns lärande och 

utveckling, samt deras syn på sin egen roll i processen. Fyra fritidspedagoger har intervjuats för att 

besvara dessa frågor. Studien utgår från kvalitativa intervjuer, vilket innebär att den som intervjuar 

måste tolka och förstå det respondenterna vill säga. Detta för att få en fördjupad kunskap inom ämnet. 

 

Resultatet visar på att fritidspedagogerna anser att de har en stor och viktig roll när det gäller barns 

utveckling och lärande. Viktigt är att de rätta förutsättningarna finns för att de ska kunna se till varje 

barns behov och tillgodose deras intressen. Förutsättningarna är att det ska finnas utbildad personal, 

tillräckligt med personal och ett gott samarbete med skolan. Dock anser samtliga respondenter att det 

saknas tillräcklig kunskap från rektorer och skolledning. De menar att det behövs mer kunskap om deras 

yrkesroll när det gäller barns utveckling och lärande. Detta för att kunna utföra ett gediget arbete 

tillsammans med barnen.   

 

 
Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagog, utveckling av barns lärande 
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1. INLEDNING 

  

I detta kapitel kommer jag skriva om bakgrunden till varför jag valt mitt ämne och vad syftet 

med studien är. Frågeställningarna kommer även de att skrivas här.  

 

1.1. Bakgrund 

 

Fritidspedagoger har ett mycket varierat yrke och ska finnas som stöd för barnen i deras 

utveckling och lärande. Fritidshemmet styrs av olika styrdokument som skollagen, läroplanen 

och skolverkets allmänna råd. I skollagen står skrivet vad syftet med fritidshemmet är:  

 

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
1
 

 

Det är ett av våra största uppdrag och ska tas på stort allvar. Alla är olika och behöver olika 

typ av stimulans för att utveckling och lärande ska ske. I allmänna råd och kommentarer, 

Kvalitet i fritidshem, står att det är viktigt att fritidspedagogerna erbjuder en varierad fritid och 

att de utgår från barnens behov och deras intressen.
2
 För att kunna skapa en meningsfull fritid 

för barnen måste verksamheterna vara trygga, roliga och stimulerande. Leken och skapandet 

är viktigt och pedagogerna måste se till barnens nivå och möta dem där de är vad gäller ålder, 

mognad, behov, intressen och vilka erfarenheter de har.
3
 Det innebär att fritidspedagogen har 

en viktig roll och ett stort ansvar här för att lärande och utveckling ska ske. 

 

År 2010 har 77 fritidshem blivit granskade av skolinspektionen. Resultaten visar bland annat 

på att de flesta av fritidshemmen skulle kunna förbättra sig när det gäller att bidra till att 

stimulera barnens utveckling och lärande. Granskningen visar även på att det behövs större 

variation av aktiviteter i verksamheterna för att man ska kunna tillgodose barnens intresse, 

behov och erfarenheterna de har. De har funnit att det på några fritidshem saknats medveten 

pedagogisk avsikt till att stödja barnens utveckling. En av orsakerna kan bero på att det inte 

                                                           
1
 SFS 2010:800, 14 kap, 2 § Skollagen 

2
 Allmänna råd och kommentarer, kvalietet i fritidshem, Skolverket 2007 

3
 Ibid s 23 
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finns tillräcklig kunskap eller kännedom om uppdraget att stödja barnens utveckling och 

lärande.
4
 

 

Detta fångade mitt intresse och jag vill undersöka hur fritidspedagogerna resonerar kring 

barnens utveckling och lärande. Hur gör fritidspedagogerna för att uppnå målet att stötta 

barnen i deras utveckling och lärande och vad innebär det? Vilken roll har vi fritidspedagoger 

när det gäller utveckling och lärande? Min erfarenhet är att lärande sker hela tiden men det 

kan varar svårt att se till varje individ i en barngrupp. Vi ska erbjuda alla barnen en 

meningsfull fritid så att lärande och utveckling sker. Jag ser det som mycket viktigt att ha 

kunskap om detta ämne då jag själv utbildar mig till fritidspedagog och vill kunna se till varje 

individ och deras utveckling och lärande. Intressant är även att lärande är ett vidgat begrepp 

som kan tolkas olika och det är också en av anledningarna till mitt valda ämne. Erfarenheter 

från fritidspedagoger bidrar förhoppningsvis till fördjupade kunskaper inom detta ämne.  

 

I boken Inspiration meningsfull verksamhet får vi ta del av Jessica Bergkvist och Helena 

Fuhrmans erfarenheter kring fritidshem och fritidspedagogik. Deras erfarenheter visar bland 

annat på att allt lärande som sker på fritids, sker i möten mellan barnen och mellan barnen och 

oss pedagoger.
5
 Det visar på hur viktig fritidspedagogens roll är.  

 

Detta med hjälp av kvalitativa intervjuer kan hjälpa mig att få fördjupad kunskap om hur 

fritidspedagoger ser på sin roll när det gäller barnens utveckling och lärande i mötet med 

barnen. Med detta som bakgrund hoppas jag på att bygga vidare den kunskap jag redan har 

och förbereda mig inför framtida arbete i fritidshem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf s 20 

5
 Bergkvist Jessica, Fuhrman Helena Inspiration meningsfull fritid Natur & Kultur, Stockholm 2011 , s 14 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
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1.2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur fritidspedagoger 

resonerar kring barns utveckling och lärande samt vilken roll pedagogerna har i processen. 

 

1.3. Frågeställningar 

 

För att besvara arbetets syfte formulerades följande frågeställningar. 

 

 Vilken roll anser sig fritidspedagogen ha när det gäller utveckling och lärande hos 

barn? 

 Hur möter fritidspedagogen barnens intresse och behov i arbetet för att uppnå 

lärande? 
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2. METOD 

 
I detta kapitel kommer metoden i undersökningen att presenteras.  

 
 

2.1.  Kvalitativa intervjuer 

 

 
I undersökningen används kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

frågeområdena redan är bestämda och svaren kan variera, då det inte finns några fasta 

svarsalternativ. Intervjuaren kan ställa följdfrågor vid behov. Syftet med denna typ av intervju 

är att få så grundläggande och uttömmande svar som möjligt. Det handlar om att anpassa 

frågorna så att intervjupersonen får säga allt den vill säga i frågan. Kvalitativa intervjuer 

spelas ofta in på bandspelare eller liknande, så att svaren sedan kan analyseras eftersom det 

kan vara pauser eller olika tonfall som kan ha stor betydelse i tolkningen av svaren.
6
 Det krävs 

att den som intervjuar förklarar vad syftet med undersökningen är och att intervjupersonen 

känner förtroende så att svaren blir så utvecklade som möjligt. Intervjupersonen blir 

informerad och försäkrad om att det är anonymt och att ingen får reda på vilka svar den har 

gett. Viktigt är även att först fråga om intervjupersonen går med på att bli inspelad. Det har 

med etiska ställningstaganden att göra, man ska ha respekt för de som deltar.
7
  

 

Bakgrunden till valet att göra kvalitativa intervjuer är för att den ofta ger intressanta och 

fördjupade resultat. Det handlar om att tolka och förstå det respondenten säger. Den kunskap 

som kommer fram i resultatet är mycket användbar i läraryrket, då det finns möjlighet till 

fördjupad kunskap inom det område som studeras. Det handlar även om att få en insyn i hur 

respondenterna känner inom ämnet som undersöks.
8
 Det kan finnas en svaghet med att 

använda sig av enbart kvalitativa intervjuer och det är att underlaget kan bli för tunt. Det beror 

på att det oftast är en liten grupp som representerar en större grupp och det kan vara svårt att 

dra några generella slutsatser.
9
 I mitt fall ser jag det inte som en nackdel då det handlar om 

resonemang kring utveckling och lärande och att få en inblick i hur de tänker kring det. Syfte 

är att undersöka hur fritidspedagoger resonerar kring utveckling och lärande och då är denna 
                                                           
6
 Johansson Bo, Svedner Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig 

utformning, 4. Uppl. Författarna och Kunskapsföretaget Uppsala 2006 s 43 
7
 Johansson Bo, Svedner Per Olov 2006 s. 44 

8
 Ibid s. 41 

9
 Ibid s. 25 
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metod användbar, då svaren blir mer djupgående.  Frågeområdena handlar om vilka 

förutsättningar de tycker bör finnas, hur de ser på sin egen roll, vilka egenskaper de har och 

om det finns tillräcklig kunskap om fritidspedagogers arbete när det gäller lärande och 

utveckling. Frågorna finns med som bilaga i denna rapport. En annan positiv aspekt när det 

gäller kvalitativa semistrukturerade studier är att det går att reda ut missförstånd och då förstår 

sig på vad respondenterna egentligen vill säga. Som intervjuare kan man ställa följdfrågor för 

att förstå vad det är respondenterna menar och tolka det utifrån det. Därför valdes dessa fyra 

respondenter som känner mig och har tillit till mig. 

   

2.2.  Urval 

 
Mina respondenter är fyra fritidspedagoger. Tre av dem arbetar på samma skola, den fjärde 

arbetar på en skola i en annan kommun. Det är två kvinnor och två män och de har arbetat 

olika länge inom skolans värld. Det är fritidspedagoger i Värmlands län. Jag valde att fråga 

dem för att jag känner till dem sedan tidigare och de känner till mig. De har förtroende för 

mig och min tanke var att få så uttömmande svar som möjligt. De har arbetat inom skolans 

värld olika länge. Den som arbetat kortast har fyra års erfarenhet i skolan och den som arbetat 

längst har 27 års erfarenhet. Det kan ge varierande svar då erfarenhet spelar en stor roll i hur 

de resonerar kring utveckling och lärande. Valet hade även att göra med att försöka få så 

fördjupande svar som möjligt och tanken var då att eftersom jag känner dem så kan jag tolka 

svaren på ett annat sätt. Förståelsen blir mer tydlig då intervjuaren vet hur respondenterna 

menar och hur de tänker. Det kan vara lättare att förstå deras uttryckssätt, hur de pratar, vilket 

tonfall de har och förståelsen i deras kroppsspråk blir tydligare vid kännedom av varandra. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de resonerar kring utveckling och lärande och deras 

egen process i det. Som intervjuare kan man ställa följdfrågor för att förstå vad det är 

respondenterna menar och tolka det utifrån det. Därför valde jag dessa fyra respondenter som 

känner mig och har tillit till mig.  

 
 

2.3.  Avgränsningar 

 
Valet föll på att intervjua fyra fritidspedagoger för att diskutera detta ämne med personer jag 

känner till. Detta för att få de svar som behövs för att få fördjupad kunskap inom ämnet. I 
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arbetet av analysen av svaren kommer de att jämföras med varandra för att få fram den 

information som behövs och då räcker med fyra personer. Jämförelser av deras svar och 

fördjupning i deras kunskaper och åsikter i ämnet är då möjligt. Valet föll enbart på 

fritidspedagoger från två skolor, då det var dem jag kände till sedan innan. Studien handlar 

inte om att jämföra skolor med varandra, utan det är fritidspedagogernas resonemang jag vill 

åt och vad de har för tankar och känslor kring ämnet. Om syftet var att föra statistik över hur 

fritidspedagoger arbetar kring utveckling och lärande hade i stället enkätundersökningar 

utförts. 

 

 

2.4.  Genomförande 

 
Respondenterna kontaktades via telefon och jag förklarade för dem att jag skriver mitt 

examensarbete och frågade om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Jag förklarade 

även vad min undersökning handlar om och att det är frivilligt att ställa upp. Alla 

respondenterna svarade att det skulle gå bra och vi bestämde tid för intervjuerna. Samtliga 

fritidspedagoger intervjuades en och en i en lugn miljö där vi kunde sitta ostört. Genom att 

intervjua dem en och en får jag som intervjuare en djupare syn i hur de tänker och resonerar 

kring ämnet. De har då inte möjlighet till att påverka varandra. Samtliga intervjuer spelades 

in.. Jag tydliggjorde att de var helt anonyma och frågade om det gick för sig att jag spelade in 

dem så att jag kan analysera svaren bättre sedan i mitt resultat och analys. Det godkändes av 

alla fyra respondenter. Jag talade även om för dem att ingen kommer att ha tillgång till 

materialet förutom jag. Efter att intervjuerna var gjorda, transkriberades de för att få fram all 

information som behövs i ämnet. Efter att transkriberingen var gjord, printades de ut på 

papper för att kunna jämföras med varandra. Jag klippte ut frågorna och lade dem i högar för 

att sedan gå igenom svarsområdena för sig. Utifrån det markerade jag det de enades om med 

understrykningspennor i olika färger för att hålla isär de olika områden som besvarats. Vissa 

av respondenterna hade långa svar där flera frågor besvarades samtidigt. Jag försökte titta 

närmare på deras förklaringar och uttryck för att se vad som överensstämde och inte.  Därefter 

analyserades svaren och kopplades till litteraturen. 
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2.5.  Studiens tillförlitlighet 

 
I min studie anser jag att det finns en god validitet. Det innebär att jag har undersökt det jag 

menar att undersöka.
10

 Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har fördjupad kunskap 

av pedagogernas erfarenheter kunnat förstås.  Intervjufrågorna är anpassade efter syftet och 

frågeställningarna samt att litteraturgenomgången är relevant i studien, då jag valt ut delar 

som har med ämnet att göra.  

 

Reliabiliteten i min studie är inte lika hög som validiteten. Med reliabilitet menas att studien 

är tillförlitlig på det sätt att om det skulle utföras på liknande vis, skulle resultatet bli 

detsamma.
11

 Reliabiliteten är lägre än validiteten då respondenterna är få och studien inte går 

att generalisera i allmänhet. För detta skulle då krävas en bredare studie där fler personer 

deltar, exempelvis i en enkätundersökning. Detta är en kvalitativ metod och det innebär att det 

blir en mer ingående och fördjupad undersökning. Syftet är som nämnt innan att undersöka 

fritidspedagogers tankar och resonemang kring utveckling och lärande. Om denna studie 

skulle genomföras på liknande sätt med samma respondenter tror jag att resultatet skulle bli 

detsamma. Det är dock olika hur svaren tolkas. Om studien skulle genomföras med andra 

respondenter skulle det bli andra svar. Fokus ligger på att söka efter en djupare kunskap i och 

med att undersöka olika tankar och attityder i ämnet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning 3. Uppl. Studentlitteratur AB, Lund 2003 s 98  
11

 Patel, Davidson 2003 s 99  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 
Här kommer jag att presentera tidigare forskning och teorier om lärande i fritidshem. 

 

 

3.1. Fritidshemmets uppdrag 

 
Det står skrivet i skollagen att fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidspedagoger ska utgå från 

en helhetssyn på eleven och elevens behov.
12

 

I skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i fritidshem står det vad 

fritidshemmet uppdrag är och att det är viktigt att personalen: 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både 

              tids- och innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 

              som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

              sociala och emotionella utveckling.
13

 

 

Det är viktigt att fritidshemmet kompletterar skolan då det ger barnen en mer mångsidig 

utbildning och en helhet i barnens utveckling och lärande. Det gör att barnen får syn på olika 

perspektiv att inhämta kunskap på. Viktigt är att det finns möjlighet till varierade aktiviteter 

då barnen har olika intressen och behov. Det är även av vikt att fritidspedagoger har kunskap 

om detta så att varje individ har möjlighet att utvecklas. Genom att fritidspedagogerna har en 

insikt om att barnen lär hela tiden och att barnen själva inser att de är medskapare till sin 

utveckling kommer verksamheten att fungera väl. Trygghet är grunden för att lärande och 

utveckling ska ske, både med pedagoger och i barngruppen.
14

 

 

Lena Holmberg är rektor i Uppsala och har många års erfarenhet om att styra fritidshem- och 

förskoleverksamhet. Hon menar att fritidshemmet har ett stort ansvar när det gäller att skapa 

förutsättningar för lärande och social utveckling hos barnen. Det är viktigt att detta görs 

utifrån fritidshemmets egna möjligheter. Hon menar vidare att i samarbete med skolan och de 

olika kompetenser lärare har när det gäller lärande, har fritidspedagogen en viktig roll. Det 

                                                           
12

 SFS 2010:800, kap 14 § 2 Skollagen 
13

  Allmänna råd och kommentarer, kvalietet i fritidshem, Skolverket 2007 s 22 
14

 Ibid 
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ska finnas tydliga mål för hur verksamheten organiseras för att kunna skapa en god kvalitet 

och utveckling.
15

 

 

Fritidshemmets uppdrag ska skapa förutsättningar för ett lärande med ett vidgat 

kunskapsbegrepp. Det handlar om att prova på saker på ett annat sätt än i skolverksamheten. 

Barnen ska få testa på olika aktiviteter för att vidga sina kunskaper. Fritidshemmet ska 

erbjuda barnen en variation av aktiviteter och lärandesituationer som då ska bidra till deras 

sociala utveckling. Detta menar Malin Rohlin fil.dr i pedagogik som är verksam vid 

Stockholms universitet. Hon beskriver att man har skapat mening med något när en kunskap 

har fördjupats eller ökat förståelsen av en händelse. Det kan handla om olika aktiviteter i 

fritidshemmen som lek, drama, musik med mera.
16

 

 

 

3.2. Begreppet lärande 

 

Inge Johansson som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet beskriver bland 

annat lärande och lärande i fritidshem i sin bok Fritidshemspedagogik Idé – ideal – realitet.
17

 

Han beskriver det som ett omfattande begrepp och att det handlar om hur vi kan orientera oss 

i den tillvaro vi befinner oss i. Lärande är något som sker i samspel med andra och i relationer 

med andra i olika situationer och miljöer. Han anser även att fritidshemmet och skolan bör ha 

ett gott samarbete för att utveckling ska kunna ske. De bör ha en gemensam grundsyn och att 

barnets intresse står i fokus. Det krävs tid till gemensam planering och utvärdering för att 

kunna skapa de bästa förutsättningarna för god utveckling. Han menar även, som de allmänna 

råden tar upp, att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra genom att ge barnen olika 

typer av kunskap. På så sätt skapas mångsidighet och helhet men även kontinuitet och det 

bidrar till barnens utveckling och lärande. Johansson beskriver vidare fritidshemmet som två 

arenor där den ena styrs av innehållen i styrdokumenten som skollagen, läroplanen och de 

allmänna råden. 

 

                                                           
15

 Holmberg Lena, Styrning av fritidshemmet, Pihlgren Ann S. (red) Fritidshemmet, Författarna och 

Studentlitteratur, Lund 2011 
16

 Rohlin Malin (red.) Meningsskapande fritidshem Studio som arena för multimodalt lärande, Författarna och 
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Den andra arenan styrs av hur det egentligen ser ut på fritidshemmet, vilket betyder, hur stor 

barngruppen är, vilka barn som finns i gruppen och vilken utbildning personalen har. Han 

ställer dessa två arenor mot varandra som idealet mot realiteten. Han menar att det är viktigt 

att reflektera över detta när det gäller kvaliteten i fritidshemmet.
18

 Lärandet sker ofta under 

barnens initiativ och hur de agerar i olika situationer. Johansson diskuterar vidare att lärandet 

på fritids domineras av det informella lärandet som inte är styrt i som det formella lärandet 

som mestadels sker i skolan. Lärandet på fritids sker till största del av observationer och 

imitationer av vad andra gör och hur de fungerar i gruppen eller olika situationer som uppstår. 

Denna typ av lärande brukar kallas för förtrogenhetskunskap, så kallad oreflekterad 

kunskap.
19

  

 

Som fritidspedagog är det mycket viktigt att ha kunskap och förståelse för barns lärande i 

fritidshemmet. Det anser även Mikael Jensen som undervisar och forskar inom lek, lärande, 

kognitiv utveckling och kommunikation på högskolan i Borås.
20

 Jensen menar även han att 

den dominerande formen av lärande i fritidshemmen är det informella lärandet. Det är den typ 

av lärande som sker under den fria tiden, det vill säga barnens tid på fritidshemmen. Eftersom 

lärande är ett vidgat begrepp och som kan förstås på olika sätt har Jensen delat upp det i olika 

kategorier och begreppspar. 

 

 Konceptuellt lärande och procedurellt lärande  

 Explicit lärande och implicit lärande 

 Lärandets form och innehåll 

 Formellt och informellt lärande
21

 

 

Konceptuellt lärande handlar om vad vi lär oss om något. Kortfattat handlar det om fakta och 

förståelse. Det procedurella lärandet handlar mer om hur vi kan göra vissa saker som till 

exempel att cykla, läsa, klippa med sax. När barnen lär sig skriva går begreppen in i varandra 

då de skriver ett ord som till exempel bil och förstår dess betydelse som bygger på 

konceptuellt lärande. Det procedurella lärandet bygger i det här fallet på att de vet hur de går 

tillvägs för att skriva ordet.  
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Explicit och implicit lärande handlar mer om avsikt och medvetenhet. Sådant lärande som 

individen är medveten om att den lärt sig är detsamma som explicit lärande. Det sker när 

individen tränar på att klara av en uppgift som att hoppa hopprep eller träna inför prov i 

skolan. Individen är då sin egen lärare. När en individ lär sig något utan att vara medveten om 

det kallas det för implicit lärande. Det blir då svårare att förklara hur man lärt sig något. Det 

är bara något man gör, men inte är medveten om hur. Fritidshemmet har en stor del i denna 

typ av lärande.
22

     

 

Skillnaden mellan form och innehåll handlar om lärandets hur och vad. Form handlar om var, 

vem, hur och när. Det kan förstås som på vilken plats lärande sker, vilka som är inblandade 

och vilken relation de inblandade har med mera. Innehåll handlar om vad och vad individen 

har lärt sig. Det intressanta med detta är att innehållet i vad de lär kan vara detsamma men att 

formen på hur man lärt sig kan variera, eftersom de lär på olika platser. Vissa saker de lär i 

skolan skulle de även kunna lära hemma eller på fritids, exempelvis stavning. De lär av 

varandra.
23

  

 

Det formella lärandet kopplas oftast till skolverksamheten då formen och innehållet är 

bestämt och att det är avsiktligt organiserat. Läraren har makten och styr eleverna. Det är inte 

mycket av det formella lärandet som lämnas åt slumpen. Till skillnad från det informella 

lärandet som handlar om att lärande sker varsomhelst och i olika konstellationer av grupper. 

Lärandesituationerna är inte förutbestämda och det är inte bara de vuxna som bidrar till 

lärandet. Utgångspunkten i det informella lärandet är den lärande individen.
24

  Detta beskriver 

även Johansson om informellt lärande, individen väljer själv vad den lär och när det sker. Det 

är inte styrt av någon fast struktur.
25

 Där har fritidspedagogerna en viktig roll. 

 

3.3. Fritidspedagogens roll 

 

Det finns olika sätt att definiera fritidspedagogens roll när det gäller utveckling och lärande. 

Forskning visar även att fritidspedagogerna själva anser att den kompetens de har är att 

utveckla barns kunskaper inom, social kompetens, deras eget kulturella skapande, 
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informationsteknik och vardagslärande. Trygghet och social kompetens är två viktiga begrepp 

som fritidspedagogen har ansvar för, då menar hon trygghet i barngruppen. Detta beskriver 

Anneli Hippinen som är utbildad fritidspedagog och arbetar på fritidslärarutbildningen på 

Stockholms Universitet. 
26

 Hon menar vidare att det är praktiska aktiviteter som är 

fritidspedagogen styrka så som, drama, dans, strukturerad lek med mera. Detta kan de 

använda sig av under skoldagen och vara stöd till lärarna.
27

  

 

Fritidspedagogen har en viktig roll när det gäller barns utveckling och lärande. Genom att 

vara förebilder för barnen finns det goda chanser till att de ser positivt på sig själva som 

individer och att de lär sig skapa relationer. Det sociala lärandet är mycket viktigt för en 

fritidspedagog att förmedla. Det gäller att pedagogen är en aktiv demokratisk ledare och finns 

tillhands för stöttning, men även utmanar barnens lek och intressen. Det behövs kunskap om 

barn för att pedagogen ska kunna se till deras intressen och vilka behov de har. Detta 

beskriver Maud Ihrskog som är utbildad fritidspedagog och fil. dr i pedagogik.
28

 Hon menar 

vidare att relationsskapande är något av de viktigaste uppdragen en fritidspedagog har för att 

förutsättningar för lärande ska ske. Hennes forskning inom relationsskapande mellan barnen 

visar på att det är ett stort ansvar pedagogen har. Hon menar att allt det som barnen ska lära på 

fritids så som, att fungera som medmänniska, att känna tillhörighet, att vara någon att räkna 

med och vara en god samhällmedborgare, kräver en expert. Nämligen utbildade 

fritidspedagoger. Det är viktigt att pedagogen stöttar barnen i gruppen när det gäller 

identitetsskapande och deras sociala relationer. Det är lika viktigt att skapa goda relationer 

mellan barn och vuxna som för barnen sinsemellan.
29

 Detta anser även Bergkvist och 

Fuhrman, då de beskriver att allt lärande som sker på fritids, sker i möten mellan barnen och 

mellan barnen och pedagoger. Fritidspedagogens roll är även att vara engagerad och 

närvarande så att goda förutsättningar för lärande och utveckling finns.
30

  

 

Det karakteristiska för fritidspedagogers yrke är att de utgår från den aktuella situationen och 

vad barnen kan lära av den när de är med och bidrar till deras lärande och utveckling. Detta 
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30
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beskrivs av Monica Hansen Orwehag och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson som båda är lektor i 

pedagogik, i boken Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och praktiker.
31

  

Det handlar även om att vara en iakttagare, deltagare och möjliggörare, eftersom det är barnen 

som är drivkraften i lärandet. Utgångspunkten är att se till barnens behov och vad de behöver i 

deras vardag. Fritidspedagogen deltar och stöttar och fångar barnens initiativ, till skillnad mot 

lärarens roll som handlar om att leda och styra. Detta beskrivs av Monica Hansen Orwehag i 

Fritidspedagogisk didaktik – att vara lärare i fritidshem. Det gäller att man som lärare i 

fritidshem är aktiv och ser till att driva barnens processer vidare, stötta dem i deras tankar och 

idéer.
32

 

 

I skolverkets kunskapsöversikt Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan, beskrivs 

fritidspedagogens roll som viktig för barnens lärande. Det gäller att de har kunskap om vilka 

villkor barnen har och att de ser barnen ur ett helhetsperspektiv. Det är barnens hela situation 

som ska tas hänsyn till när utformning av verksamheten görs. Det är viktigt att skapa 

gynnsamma förutsättningar för lärande och att förena det med omsorg och lärande.
33

 Det står 

även att, för att fritidspedagogerna ska kunna stödja och stimulera barns utveckling och 

lärande krävs att synen på fritidshemmens roll är mer målinriktat. Det krävs mer kunskap i 

ämnet och speciellt från rektorer, huvudmän och skolledare.
34

   

 

3.4. Samarbete med skolan 

 

I läroplanen står skrivet om vikten av samarbete mellan de olika verksamheterna för ett 

gynnande av utveckling och lärande. 

 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 

sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 

och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 

lärande.
35
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Skolverket förklarar den fritidspedagogiska undervisningen som att binda samman de 

erfarenheter, upplevelser och det lärande som barnen får med sig när de inte är i skolan, med 

det lärande som sker i skolan. Fritidspedagogiken ska stärka barnens kunskapsutveckling.
36

   

 

I de allmänna råden står det tydligt hur viktigt det är att personalen i fritidshemmen 

samarbetar med andra verksamheter så att de kan skapa bästa möjliga förutsättningar för varje 

individs mångsidiga utveckling och lärande. Vidare står att med ett gott samarbete utvecklas 

en gemensam grundsyn på barnens utveckling och lärande samt att de olika verksamheterna 

kan bidrar med deras olika kompetenser. Det skapar då en kontinuitet och ett sammanhang för 

barnen. Det skapar en helhet i barnens lärande.
37

  

 

Johansson tar upp även han hur viktigt samarbete är mellan verksamheterna. Han beskriver att 

ett gott samarbete och samspel med andra ökar medvetenheten om sin yrkesroll, sin 

professionella identitet och kompetens. Det är även av vikt att de som samarbetar strävar åt 

samma håll och har intresse för att utveckling ska ske.
38

 Han menar också att för att kunna 

utveckla barnens samarbete med varandra krävs att pedagogen själv har en god förmåga till 

att samarbeta med andra. Det beror på att det är en viktig del av den sociala kompetens som 

fritidspedagoger har som uppgift. Då får barnen goda erfarenheter av hur samarbete kan 

fungera och har det med sig genom livet. Pedagogerna anses då också vara goda förebilder 

som barnen kan se upp till och lära av.
39

 Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan 

pedagogerna i skolan och fritidspedagogerna och att de diskuterar arbetsfördelningen för att få 

till en lösning som passar alla. Risken finns annars att det inte blir lika hög kvalitet i 

fritidsverksamheten som det borde. Detta beskrivs av Bergkvist och Fuhrman, men även 

skolverket har rapporter på det. Det står i Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, 

kvalitet och utveckling, att det på några skolor i Sverige påverkar fritidsverksamheten negativt 

då fritidspedagogerna har mycket tid i skolverksamheten och inte orkar med sin egen 

verksamhet som de borde.
40

  Det krävs ett bra samarbete och en balans för lärande och 

utveckling.   
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Hippinen beskriver det som att fritidspedagogerna kan känna att de har olika yrkesroller när 

de arbetar i skolan och i fritidshemmet. Hon menar att fritidspedagogerna har ett annat 

förhållningssätt till barnen och kan arbeta med andra metoder och att de har ett annat 

ansvarsområde. De har en viktig roll för lärandet i skolan då de har kompetenser som 

kompletterar skolan.
41

  

  

3.5.  Barnens intresse och behov 

 
För att kunna möta barnens intresse och behov krävs att pedagogen lyssnar och förstår sig på 

barnen. Det är viktigt att skapa en god relation så att barnen känner tillit till den vuxne. Detta 

är något som beskrivs av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi i boken Lyssnandets 

pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete.
42

 De menar att genom att dokumentera 

hur man som pedagog lyssnar till barnen och vad de har för intressen får man syn på sitt sätt 

att arbeta och kan utveckla det mer. Det är viktigt att utgå från barnet och nivån den befinner 

sig på. Det handlar om att möta barnet där det är för att nå lärande och utveckling. Som 

pedagog handlar det om att försöka placera sig i deras tankevärld. Åberg beskriver att det är 

först när hon lyssnat mycket noga till barnen som hon kan skapa intressanta sammanhang för 

barnen och utmana dem. Detta har hon fått fram genom att dokumentera hur hon lyssnat till 

barnen.
43

 Arbetet har gjorts i förskola med barn mellan tre till sex år, men det är viktigt att 

tänka på för alla pedagoger. Författarna trycker på hur viktigt det är att utgå från barnen när 

det gäller intressen och behov för att utveckla lärande. Viktigt är även att synliggöra deras 

tankar för att de själva ska få förståelse för vad de lär. Det visar även att vi är intresserade av 

det de säger och kan utveckla det mer genom att prata om det.
44

 Detta menar även Bergkvist 

och Fuhrman och som fritidspedagoger är det viktigt att hjälpa barnen att se sin egen 

utveckling och att få dem att inse sitt eget lärande. Det gäller alla situationer som uppstår i 

skolan. Det pedagogerna kan göra är att uppmärksamma det lärande barn har fått med sig. Det 

kan vara vid lek, bråk, konflikter med mera.
45
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De allmänna råden tar även de upp att barnen är skapare av sin egen utveckling och lärande. 

Därför är det viktigt att det finns variation på aktiviteter. Det kan vara lekar, fysiska 

aktiviteter, estetisk verksamhet som dans, musik, bild och form, drama, utflykter till skogen 

eller vad man har tillgång till. Den fria leken kan behöva en vuxens närvaro när det gäller att 

stödja och stimulera barns utveckling. Det beror på att det ofta behöver finnas regler för att 

leken ska kunna fortgå och fungera. Tillsammans med barnen kan regler bestämmas och de 

får då träna på demokratiskt tänkande.
46

 Det gäller att ta vara på barnens intressen och behov. 
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4. RESULTAT 

 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att tas upp. Respondenterna är anonyma, 

därför är namnen fingerade. De kommer att kallas Sara, Inger, Bengt och Johan i min 

genomgång. Intervjufrågorna delas in i teman och svaren har bearbetats och vävts samman för 

att få fram det viktigaste i resultatet.    

 

4.1. Erfarenhet spelar stor roll 

 

Samtliga respondenter håller med om att erfarenhet spelar stor roll i arbetet med barnen när 

det gäller lärande och utveckling. De märker skillnad på hur de agerar i olika situationer idag 

mot vad de gjorde när de började arbeta i skolan. Erfarenheter gör att de kan se mönster och 

det i sin tur gör att de vet hur de ska möta barnen för att utveckling och lärande ska ske. Saras 

beskrivning: 

 

De lär mig hur jag ska lära dem. Bara man lyssnar på dem och faktiskt frågar och har en dialog 

med dem om lärandet för det är jätteviktigt. Man har en dialog med dem och de får sätta ord på hur 

de tänker, för att göra lärandet synligt.
47

  

 

Detta menar även Inger och hon beskriver att hon idag känner igen vissa situationer och vissa 

personlighetsdrag.  

 

Man vet mer nu automatiskt hur man ska handskas med olika situationer och om man har en 

nyfikenhet ifrån början, där man rannsakar sig själv och funderar över vad man kunde ha gjort och 

tar hjälp av människor så hittar man ju vägarna.
48

 

  

Johan som tidigare, innan han blev utbildad fritidspedagog, jobbade som vikarie i fritidshem 

beskriver det som att det är skillnad i ansvarstagandet. Han berättar att när han jobbade som 

vikarie tänkte han att ansvaret låg mer på de som var utbildade och hade heltidstjänster. Det är 

skillnad nu när han är utbildad och anställd menar han. Han menar att man lär sig med tiden. 

 

Bengt menar att erfarenhet gör att man lättare känner av allting och att man täcker upp lättare 

och framförallt att man får lite mer pondus och respekt. Han säger även att utveckling och 

lärande hör ihop. 
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4.2. Förutsättningar för att lärande ska ske 

 

 

Respondenterna hade olika åsikter när det gäller förutsättningar. Bengt och Johan anser att det 

är viktigt att det finns ett gott samarbete med skolan. Det är viktigt för dem att man jobbar åt 

samma håll och att man anpassar sig efter barnen. De tycker att det finns ett bra samarbete på 

skolan och att de får reda på hur barnen haft det under dagen, av de andra lärarna, men att det 

kan utvecklas ännu mer säger Bengt: 

 
Det kan utvecklas genom att lärarna till och med ser, att nu har vi en uppgift att förmedla hur vi 

ska jobba med de här eleverna. Så att vi gemensamt utvecklar den eleven. Vi jobbar så i 

förskoleklass och så fortsätter ni att jobba på ungefär samma sätt och med samma tänk på fritids.
49

 

 

Sara tycker att man som pedagog måste utgå från barnens behov och deras förutsättningar. 

För att det ska fungera måste det finnas tillräckligt med personal och att man räcker till. Hon 

säger att det skulle behövas mer resurser för att kunna göra mindre grupper och för att man 

ska räcka till åt alla. Hon menar även att det är viktigt att skapa goda relationer med barnen. 

Det är viktigt att man lär känna barnen så att man vet vilka förutsättningar de har. Hon säger 

att relationer är viktiga för att lärande ska ske. 

 

Ingers beskrivning på vilka förutsättningar som bör finnas för lärande:  

 
Då tycker jag ju faktiskt trygga pedagoger, utbildade pedagogertycker jag att det ska vara och 

lokaler som är anpassade för fritidsverksamhet. En ledning som vet vad de vill och som är 

inlyssnande. Tydlig. Och att man har möjlighet till förändring för att vissa barngrupper kräver de 

här ytorna och den här personalen eller det här antalet. Andra barngrupper kräver något annat, så 

att man liksom inte bara står fast vid att så här ser den här lokalen alltid ut.
50

 

 

Hon säger att det behövs en föränderlig syn och att verksamheten måste anpassa sig efter 

barnen och deras behov. Vidare berättar hon att det är viktigt med ett bra och positivt 

bemötande och att man som pedagog måste vara nyfiken på arbetet med barn när det gäller 

utveckling och lärande. Viktigt är även att det finns tid till möten och planering, personalen 

emellan. De måste hinna prata med varandra. Det skulle kunna bli bättre på hennes arbetsplats 

anser hon. Det finns inte tillräckligt med tid för att hinna med det ordentligt. Det är viktigt för 

att man då kan dela erfarenheter med varandra så att alla anpassar sig efter barnens behov, 

säger Inger. För att förutsättningar för lärande och utveckling ska ske säger hon även att det 

måste finnas en närvarande ledning, rektor, som vet vad som händer i verksamheten, för att 
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utveckling av oss pedagoger och hela verksamheten ska kunna genomföras. Det krävs 

kunskap av alla på skolan, säger hon. 

 

Samtliga respondenter anser att förutsättningarna för lärande och utveckling skulle kunna 

utvecklas ännu mer på deras arbetsplatser. Det krävs kunskap och insatta rektorer och ledning 

i arbetet. Det skulle då utveckla personalen och verksamheten ännu mer. 

 

4.3. Fritidspedagogens roll/uppgift 

 

Här nedan har jag vävt ihop svar från intervjufrågorna för att få det sammanhängande. 

Respondenterna enas i denna fråga att det är mycket viktigt att skapa goda relationer med 

barnen och med personalen för att kunna skapa utveckling och lärande. 

 

Sara ser sig själv som en inspiratör till barnen. Hon tycker att om man kan inspirera barnen, 

kan man också lära dem. Det är viktigt att man kan väcka intresse hos dem. Hon säger även 

att: ”Jag ser nog att min viktigaste uppgift är ju att försöka få varje individ att nå så långt de 

kan, utefter sin förmåga. Att de inser det själva, att det inte finns några begränsningar, utan 

det går att nå.” Hon säger också att hon har lätt att se möjligheter och försöker att lösa de 

problem som kan uppstå. Det är en viktig egenskap hos en pedagog anser Sara.
51

 

 

En fritidspedagogs roll är att vara en god förebild säger Johan. Man ska kunna diskutera 

saker, till exempel vid samlingar. Alla ska få rätten att prata och när någon pratar är de andra 

tysta och lyssnar på den. ”Det är mest det sociala lärandet vi tränar mest på här.” Då är det 

viktigt att vara en vuxen och även att man berättar för de större barnen att de är förebilder för 

de små.  Det gör att de lär sig mer och tar ansvar och de mindre barnen lär av dem. Johan 

säger att han lyssnar till barnen och när de kommer med egna förslag, försöker han att se till 

att det går att genomföra.
52

  

 

Bengt nämner även han hur viktigt det är att man beter sig på ett vuxet sätt som de sedan tar 

efter. ”Vi är en vuxen verkligen i skolan och ute på rasterna. Jag tycker att vi,, vi tar det 

ansvaret hela tiden. Att vara en vuxen, vi har inte rast på samma sätt som lärarna har när de 
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har rast.” Min uppgift är att försöka se varje individ och även där att man är tight med skolan. 

Han menar att det är viktigt som fritidspedagog att få en helhetssyn på barnen och då är det 

viktigt att ha ett gott samarbete och en god relation med lärarna. Den viktigaste uppgiften han 

har är att hinna se och prata med alla barnen. Då bygger man även upp relationer med dem, 

vilket är viktigt för att lärande ska ske. Bengts främsta egenskap är att lyssna och försöka 

prata med barnen och skapa en god kommunikation med dem. Han försöker även med att 

spinna vidare på deras intressen och om de har några frågor eller funderingar kring något, 

förklara för dem så gott han kan.
53

  

 

Inger säger att hon ser sig som en handledare och hon tar vara på barnens idéer. ”Det tycker 

jag är jätteskojigt och absolut viktigaste i mitt yrke”. Hon berättar vidare att det är viktigt att 

lyssna in barnen och ta reda på deras tankar och hur de har förstått saker och ting. Inger 

berättade för mig om ett exempel där det var en pojke som var intresserad av dinosaurier och 

hade frågat om de kunde se på film om dinosaurier. Då fick hon en idé om att de skulle ha en 

temavecka, dinosaurievecka. Tillsammans med barnen väcktes idéer om att de kunde måla 

dinosaurier, se på film, ansiktsmålning m.m. ”Det var startskottet för en massa olika teman, 

för då kom det barn och frågade om andra saker vi kunde ha som tema”. Detta uppskattades 

av barnen och de fick vara delaktiga i vad som skulle göras och vara med och arrangera olika 

saker, berättar Inger.   Bemötandet är mycket viktigt för Inger, hon anser att det är en av 

hennes viktigaste uppgifter. Det är viktigt att lyssna på barnen. Hon menar även att det är 

viktigt och intressant att ta reda på vad de egentligen har lärt sig. För att ta reda på det frågar 

hon dem. Hon brukar passa på vid mellanmål och när man står i kö ibland till maten och 

sådana tillfällen och sedan samlingar. Det är viktigt att barnen får dela med sig av sina 

upplevelser av det de lärt. Efter aktiviteter brukar Inger barnen själva få utvärdera hur de 

upplevde det hela, beskriva vilken känsla de hade när de genomförde den.  

Den främsta egenskapen hos Inger är att hon har humor och hennes sätt att bemöta barnen, 

anser hon. ”Barnen ska kunna anförtro sig till mig och då är dessa egenskaper viktiga att ha 

tycker jag”.
54
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4.4. Att möta barnens intresse och behov 

 

Respondenterna är enade om, att som fritidspedagog krävs det att man lyssnar till barnen och 

att de har inflytande i verksamheten. Sara påpekar att man kan få in deras olika intressen i 

temaarbeten. Både Inger och Sara berättar att för att se till barn med speciella behov kan det 

behövas kartläggning beroende på vilka behov som bör ses till. Johan menar att man måste 

anpassa sig efter barnens intressen, men även försöka utveckla det de tycker om att göra så att 

de själva utvecklas och lär sig mer saker. ”Det kan vara någon som bygger mycket med lego, 

då gäller det att utveckla det, kanske bygga efter modeller eller liknande.”
55

 Han säger även 

att det måste finnas olika aktiviteter att välja på för att det ska passa individen. Det gäller att 

prata mycket med barnen och ha en god kommunikation och att anpassa sig efter barnen, 

menar de. Det är barnens idéer och inflytande som är med och styr verksamheten. Inger menar 

att det återigen är viktigt att ta del av barnens upplevelse av det de gör på fritids för att kunna 

möta deras intressen. Det kan vara svårt att möta alla barnen, man får inte glömma bort de 

tysta barnen. Då krävs det att man pratar extra med dem och frågar dem hur de känner och får 

dem trygga i gruppen.
56

  

 

 

4.5. Mer kunskap krävs  

 

Samtliga respondenter menar att det inte finns tillräcklig kunskap om fritidspedagogers roll 

när det gäller barns utveckling och lärande. De anser alla att det behövs mer kunskap från 

rektorer och skolledning för att de själva ska kunna utvecklas i sin profession. Johan menar att 

det kanske skulle behöva brytas ner mer så det blir tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta. 

Vilket lärande är viktigast och hur ska man tänka kring det?
57

  

 

Bengt påpekar att det är mycket viktigt med ett gott samarbete med skolan så att även de har 

en kunskap om hur man arbetar på fritids och att de arbetar åt samma håll. Han känner att 

fritids fortfarande kommer lite i andra hand.
58
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Inger anser att andra inom skolan, rektorer och så vidare borde vara mera insatta i 

verksamheten för att öka förståelsen för en fritidspedagogs yrke. Hon säger att det måste 

finnas tid till planering och förberedelse innan barnen kommer till fritids.  

Samtliga håller med om att med mer kunskap om fritidspedagogens roll när det gäller barnens 

utveckling och lärande skulle de själva kunna utvecklas mer och även fritidshemmet. De 

berättar att barnen lär hela tiden och fritidsverksamheten är en viktig del i barnens lärande, då 

de har mer inflytande än vad de har under formella former.  

 

 

4.6. Sammanfattning av intervjuerna 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa av dessa intervjuer att fritidspedagogerna ser på sin 

yrkesroll som viktigt eftersom de ska kunna se till varje barns intressen och behov. De anser 

att de har ett stort ansvar för att barnen ska känna sig sedda och lyssnade till. Detta medför att 

barnen utvecklas och att lärande sker. Det är även av vikt att skapa trygga grupper då barnen 

lär sig av varandra och kan ta tillvara på varandras kunskaper. Då är det viktigt att 

pedagogerna själva tillsammans med kollegor också skapar en trygghet sinsemellan och tar 

tillvara på allas kompetenser så att barnen utvecklas genom hela dagen. Samtliga respondenter 

menar att det är mycket viktigt att det finns ett gott samarbete med lärarna och annan personal 

på skolan för att lärande ska kunna genomföras väl. Tillsammans med lärarna kan de 

diskutera barnens behov och se till att de får det stöd de behöver under dagen. Detta medför 

även förståelse för hur barnen lär och hur de fungerar i olika situationer. Det är viktigt att ha 

kunskap om som pedagog. Respondenterna diskuterade även hur viktigt det är med att barnen 

får vara med och bestämma, ha inflytande i verksamheten och vad som ska göras. Det görs 

vid samlingar där alla får vara med och diskutera och sedan får de ta ställning för hur de ska 

lägga upp det. Det kan vara olika teman eller hur det bör fungera vid mellanmålet eller 

liknande.  

 

Det gäller att prata mycket med barnen för att ta reda på hur de känner och vad de har för 

intressen och behov. Lyssna och kommunikation är begrepp som respondenterna tagit upp 

under intervjuerna och de anser är mycket viktiga.  

Erfarenhet är även det ett nyckelord till bidragande av utveckling och lärande. Alla lär sig 

med tiden.   
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Det som borde diskuteras mer om är att det behövs mer kunskap om hur fritidsverksamheten 

och fritidspedagoger arbetar och vad det har för värde i barnens vardag. De är där för att lära 

och samtliga respondenter anser att det behövs mer kunskap om detta. Då kan de utvecklas 

mer på sin arbetsplats och även verksamheten i sig för att kunna finnas till för varje individ 

och göra ett gott arbete. Det gäller från rektorers och skolledningens sida.   
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel kommer analys av resultatet och litteraturen att diskuteras. Här följer en 

presentation av det som studien har lett fram till och tolkningar, utifrån syftet och 

frågeställningarna. Syftet var att undersöka hur fritidspedagoger resonerar kring barnens 

utveckling och lärande samt deras egen roll i processen. 

 

Lärande är ett stort begrepp och utveckling och lärande hör ihop. Som vi kunde förstå av det 

Johansson beskrev, så handlar lärande om hur vi kan orientera oss i den tillvaro vi befinner 

oss i. Det är något som sker i samspel med andra och i relationer med andra i olika situationer 

och miljöer.
59

 Därför har fritidshemmen en viktig roll i lärandets betydelse. Jensen påstår att 

det finns olika sätt att lära och det finns olika begrepp för att förstå det. Det handlade om hur 

barn lär sig, vad de lär sig och var de lär sig. De lär sig överallt och kunskapen om det har stor 

betydelse anser han, då man kan ta tillvara på lärsituationerna.
60

 Respondenterna berättar att 

lärande sker hela tiden och det är viktigt att finnas där som stöd. De anser att erfarenheten är 

viktigt för att kunna se alla individer och se mönster i olika situationer. Pedagogerna lär sig 

hur de ska arbeta för att lärande ska ske. En av respondenterna beskrev det som att barnen lär 

henne hur hon ska lära dem. Vi kan tydligt se att det handlar om att skapa goda relationer med 

dem.  

 

Tydligt visar undersökningen att de förutsättningar som bör finnas är att det ska vara 

personaltätt, så pedagogerna hinner möta varje individ. Det ska vara utbildad personal som 

har kunskap om hur barnen lär och hur man kan förstå dem. En av respondenterna nämner 

även anpassade miljöer som en viktig faktor till barnens inlärning. 

 

Det gäller att kommunicera med barnen för att nå dem och att de känner att de har förtroende 

för den vuxne.  Ett samarbete med skolan har stor betydelse för att utveckla lärande och för att 

kunna utveckla individen. Det har framkommit genom intervjuerna och det menar även 

Holmberg, då hon beskrev samarbetet som en viktig del. Hon menar att de olika kompetenser 
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lärarna och fritidspedagogerna har ska tas tillvara på.
61

 Respondenterna berättade att 

samarbetet är av vikt för att kunna få ett helhetsperspektiv på barnet. Pedagogerna kan då utgå 

från barnet och dess behov och verksamheten kan planeras efter det. Det gäller att finnas till 

för varje individ och då är ett samarbete mycket viktigt. De anser att de tillsammans måste 

jobba i samma riktning och ha ett gott samarbete med lärarna. Det är viktigt att kommunicera 

och prata om vad som bör göras för individens bästa. Detta påstod även Johansson, det 

handlar om att pedagogerna blir medvetna om sin yrkesprofession. Det blir man genom 

samarbete och att de kompetenser man har används tillsammans med andra. Engagemang i 

barnens utveckling är mycket viktigt för lärande anser han.
62

 Utan engagemang går det inte 

heller att lära. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att visa engagemang och intresse 

för det man gör och att de ses som förebilder för barnen.   

 

Resultatet visar att fritidspedagogerna som intervjuades anser att de har en stor och viktig roll 

i processen när det gäller barnens lärande och utveckling. De anser att de måste finnas 

tillhands och lyssna till barnen och ta tillvara på deras idéer och spinna vidare på dem för att 

barnen ska utvecklas och känna att någon lyssnar på dem. Det är även viktigt att de skapar 

goda relationer med barnen och sina kollegor. De ska vara förebilder som barnen kan ta efter 

och se upp till. Detta kunde vi även ta del av i litteraturgenomgången då Ihrskog beskrev hur 

viktigt det är att fritidspedagoger har kunskap om barnen. Det behövs för att få förståelse för 

hur man som pedagog ska ta vara på barnens behov och intressen.
63

 Det kan även kopplas till 

det som beskrevs av Åberg och Lenz Taguchi, att lyssna till barnen och ta tillvara på det de 

säger är av stor vikt. På så vis får pedagogen förståelse för hur barnen tänker och du kan möta 

dem på den nivå de befinner sig.
64

 Fritidspedagoger har ett varierat yrke och då är det viktigt 

att du är engagerad i barnen och ser till att de får en meningsfull fritid där de lär och 

utvecklas. Detta höll respondenterna med om och beskrev även vikten av att kunna erbjuda 

barnen olika aktiviteter så att det passar alla. Aktiviteterna blandas med det pedagogerna 

planerat och det barnen har haft idéer om. De berättade om vikten av att utveckla barnen i 

deras intressen. Om de har ett specialintresse skulle det kunna leda till att de har temaarbete 

eller liknande då det ger barnet fler infallsvinklar ur olika ämnen. De kan skriva, måla, spela 
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teater eller liknande för att utveckla lärandet. Detta menar även Rohlin då hon säger att 

fritidshemmet ska erbjuda barnen en variation av aktiviteter och lärandesituationer som då ska 

bidra till deras sociala utveckling.
65

  

 

Ihrskog behandlar i sin rapport att det behövs utbildad personal som har kunskap om hur 

barnen lär. Allt det de ska lära krävs det experter för att det ska kunna genomföras. Barnen 

ska lära sig att fungera som medmänniska, att känna tillhörighet, att vara någon att räkna med 

och vara en god samhällmedborgare. Då är det viktigt att det finns personal med den 

kompetens som behövs.
66

 

En av respondenterna berättar hur tankegången förändrats kring ansvar när det handlar om 

utbildning. När denne först var vikarie utan utbildning var inte ansvarstagandet detsamma 

som efter utbildningen. Det är fler av respondenterna som nämner hur stor betydelse 

utbildning har för att kunna göra ett bra jobb och se till barnens bästa.   

 

När det gäller att möta barnens intresse och behov handlar det om att lära känna dem 

ordentligt och skapa goda relationer. Därefter kan verksamheten planeras för att försöka 

anpassas till varje individ och deras behov. Respondenterna argumenterar för hur stor 

betydelse barnens inflytande är för deras eget lärande. De får vara med och bestämma hur 

verksamheten ska fungera och diskuterar detta vid till exempel samlingar. En av 

respondenterna nämner även att det är viktigt att man som pedagog blir medveten om hur 

barnen upplever det de gör. Det är viktigt att diskutera med barnen om vad de lärt sig, hur de 

tänker kring aktiviteterna de gjort. Detta kan leda till utveckling och att man får reda på 

barnens känslor och tankar, vilket har stor betydelse för fritidspedagogens roll. Hon brukar 

fråga barnen hur de upplevde olika aktiviteter eller vad de anser de lärt sig under dagen. Det 

bidrar även till goda relationer mellan henne och barnen. Det är av stor vikt att visa intresse 

för barnen för att de ska känna förtroende för mig som vuxen. Bergkvist och Fuhrman beskrev 

även detta med att uppmärksamma det som barnen lärt, om det så är av konflikter, lek eller 

andra aktiviteter. De lär sig hela tiden och det är viktigt att de blir uppmärksammade om det 

de lärt. Då gäller det att kommunicera och försöka förstå sig på barnen.
67
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Det har framgått av undersökningen att det behövs mer kunskap om hur fritidsverksamheten 

fungerar och vilken roll fritidspedagogerna har när det gäller barnens utveckling och lärande. 

Rektorer och skolledning behöver ha god insikt i hur det ska fungera för att utveckling av 

verksamheterna och personalen ska kunna ske. Detta för att barnen ska trivas och känna sig 

trygga. Min tolkning är att respondenterna menar att det kan utvecklas ännu mer om det finns 

mer kunskap inom fritids. De vill ha nära kontakt med rektor så att de kan skapa goda 

relationer och kunna diskutera viktiga saker som hur de ska gå tillväga eller om något bör 

ändras i verksamheten. Det är viktigt att rektorerna finns nära tillhands för att en god 

utveckling ska ske. I bakgrunden för denna studie beskrev jag skolinspektionens rapport, där 

de kommit fram till att fritidshemmen kunde förbättra sig inom utveckling och lärande. Den 

bidragande faktorn kan vara att det inte finns utbildad personal, men även att det inte finns 

tillräcklig kunskap från rektorer och skolledning. Skolinspektionen påstår dock inte att det är 

brist överallt, men på vissa skolor kan det bli bättre genom att de blir mer insatta i hur 

verksamheten ska fungera och vilken roll pedagogerna faktiskt har.
68

 Fritidspedagogerna ska 

ha kunskap om barnen och hur de tänker och hur de lär. De ska skapa trygga grupper där 

barnen lär av varandra och förstår innebörden av det. De ska även skapa goda relationer med 

lärarna så att de strävar åt samma håll när det gäller barnen och deras lärande. Ta reda på 

barnens intresse och behov är viktigt och att möta dem där de är. Yrkesrollen kräver mycket 

av fritidspedagogerna och det är av stor vikt att det kommer fram och att andra har kunskap 

om det. 
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6. SLUTSATSER 

 

I detta sista kapitel kommer en redogörelse av slutsatserna utifrån undersökningen. Förslag på 

vidare forskning kommer också att finnas med. 

 

Utifrån denna undersökning har jag kommit fram till att lärande är ett mycket stort och brett 

begrepp. Det är inte bara i skolan barnen lär sig saker. Fritidshemmet har ett stort ansvar och 

fritidspedagogen stöttar barnen till utveckling och lärande. Det är viktigt att ha kunskap om att 

det finns olika sätt att lära och att det sker i många olika situationer. Kunskapen om vad, hur 

och när barnen lär är viktig för att det ska ske en utveckling av barnen. Vi fritidspedagoger 

bör se varje situation som uppstår som ett lärtillfälle. Jag menar till exempel vid konflikter, 

lek, fysiska aktiviteter, samlingar med mera. Det gör vi genom att prata med barnen och få 

dem att reflektera över sina egna lärtillfällen. Vi kan fråga dem hur de tänker i olika 

situationer till exempel vid samlingar. Det är något att ta vara på, deras tankar och kunskap 

som de kan förmedla till varandra och ta lärdom av det. 

 

Det handlar om att skapa goda relationer, både med barnen och med personalen. Även att 

barnen sinsemellan är trygga med varandra och kan skapa goda relationer. Jag reflekterar över 

hur stort ansvar vi fritidspedagoger faktiskt har och vilken kunskap vi bör ha om barnen. Det 

är även av stor vikt att vi har förståelse för hur de upplever olika situationer som uppstår och 

hur de anser att de lär av dem. Då kan vi utveckla vårt sätt att arbeta och förbättra 

verksamheten. Av studien kan vi även utläsa att det är mycket viktigt att möta barnen där de 

är. För att kunna göra det krävs kunskap om barnen och att man har god kännedom om 

varandra. Därför är det än mer viktigt att lära känna barnen och skapa goda relationer. 

 

Något som jag anser är mycket viktigt är att kunna se och möta varje individ så att de känner 

sig trygga i gruppen och med mig som pedagog. Det framgår även tydligt i studien hur viktigt 

det är, dock kan det vara problematiskt om inte förutsättningar för detta finns. Det handlar då 

om att ha utbildad personal, tillräckligt med personal, lagom stora barngrupper och ett gott 

samarbete mellan skola och fritidshem. Respondenterna i denna studie menar att de 

förutsättningar de tycker borde finnas för att lärande och utveckling ska ske hos barnen finns 

till viss del. Det skulle kunna bli bättre hos samtliga då de menar att det skulle kunna bli bättre 

om rektorerna och skolledning har mer kunskap om hur deras arbete fungerar. De menar även 
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att det krävs ett gott samarbete med lärare, eftersom de är inne i klass och arbetar. Det gäller 

att skapa en helhetssyn i barnens vardag och då tillsammans med lärarna utveckla eleverna 

med hjälp av de olika kompetenser vi har. Jag har reflekterat över hur stor vikt ett gott 

samarbete har, inte bara med fritidspersonalen, utan all personal som har med barnen att göra. 

Fritidspedagoger har till uppgift att även se till att utveckla det barnen lär i skolan och sedan i 

fritidsform. Det kan vara att planera olika aktiviteter som handlar om det de lärt sig i skolan, 

men med andra metoder att lära. Ett exempel på det är bakning. Genom att baka med barnen 

på fritids kan vi få in matematiken då vi mäter ingredienser och vi sätter ord på det vi gör.    

 

Denna undersökning har gett mig mer fördjupad kunskap om fritidspedagogens roll när det 

gäller barns utveckling och lärande. De kvalitativa intervjuerna har fått mig att förstå vilka 

förutsättningar som krävs och hur fritidspedagoger tänker kring ämnet. Undersökningen visar 

att samarbete är av stor vikt mellan personalen på skolan. Min tolkning är att utbildning är 

viktigt för att få förståelse för sin egen yrkesprofession och för att lära sig hur barnen 

fungerar. Det är viktigt att veta vad som krävs av oss fritidspedagoger för att kunna 

genomföra ett gott arbete. Vi ska gynna barnens lärande och då krävs det utbildning för att få 

en förståelse för arbetet. Det gynnar även samarbetet med annan personal, då vi ska sträva åt 

samma håll för att få verksamheten att fungera.  Det är något som jag har lärt mig av denna 

studie. Jag har inte reflekterat över det så mycket innan jag började med examensarbetet. Det 

har även gett mig inspiration till mitt kommande yrke och motivation till att lära mig mer. Vi 

lär oss hela livet och det viktiga är att ta vara på de lärsituationer som uppstår. Vi finns till för 

barnens skull och vårt arbete är värdefullt. Tillsammans med skolan ska vi se till att barnen får 

en meningsfull fritid.  

 

Jag anser att mitt syfte med studien har besvarats med hjälp av de kvalitativa intervjuerna 

samt litteraturen. Detta har gett mig mer förståelse och en bredare syn kring barns utveckling 

och lärande. Mina frågeställningar har även de basvarats under studiens gång. 

Fritidspedagoger har en stor roll när det gäller utveckling och lärande. Det finns olika sätt att 

möta barnens intressen och behov, men det viktigaste är att lyssna till dem, se dem och låta 

dem vara med i processen. Samarbetet med skolan är mycket viktigt för att utveckling av 

barnen ska kunna ske. Fritidspedagogerna och lärarna bör ha en god kommunikation och ett 

gott samarbete för att se till att barnen får det stöd och hjälp det behöver i sin egen utveckling.  
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6.1.  Vidare forskning 

 

Efter att denna studie har genomförts har jag tänkt mycket på hur intressant det skulle vara att 

intervjua rektorer och skolledning om denna fråga. Det skulle kunna handla om hur de anser 

att de är insatta i fritidspedagogens roll när det gäller barns utveckling och lärande. Även om 

hur de ser på samarbetet mellan fritidsverksamheten och skolverksamheten har väckt mitt 

intresse. Det är som nämnt i studien viktigt att det finns kunskap. Det var samtliga 

respondenter ense om, då det handlar om hur de kan utvecklas i sitt arbete. 
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

-Vilken roll tror du erfarenhet spelar i arbetet med utveckling och lärande? 

 

2. Vilka förutsättningar anser du bör finnas för att lärande ska ske på fritids? 

-Anser du att de finns på din arbetsplats? Skulle det kunna utvecklas? 

 

3. Beskriv din roll när det gäller barnens utveckling och lärande? 

 

4. Vilken är din viktigaste uppgift när det gäller barnens lärande? 

 

5. Hur möter du som fritidspedagog den enskilde individens intresse och behov? 

 

6. Beskriv din främsta egenskap när det gäller barns lärande. 

 

7. Anser du att det finns tillräcklig kunskap om fritidshemmets/fritidspedagogers roll när det gäller 

barns utveckling och lärande? 

 

8. Är det något du vill tillägga? 

 


