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SAMMANFATTNING 

Linn Andersson & Frida Karlqvist 

”Fritidshemmets lärande” 

En studie som synliggör vilket lärande som kan ske på fritidshemmet 

”The learning of the youth leisure centre” 

 

A study on how to make the learning in the youth leisure centre visible 

 

Antal sidor: 45 

 

Syftet med vårt arbete är att ge exempel på hur ett fritidshem arbetar för att utveckla 

barnens kunskaper. Arbetet tar sin utgångspunkt i Lärarförbundets (2005) 

kunskapsområden som gäller för fritidshemmet. Undersökningen är en kvalitativ studie 

och bygger på intervjuer med tio barn och två pedagoger på ett fritidshem. Bakgrunden 

till undersökningen är att vi vill visa vilket lärande som sker på fritidshemmet samt på 

vilket sätt pedagoger arbetar med detta. Resultatet visade att både pedagoger och barn 

är överrens om att det sker ett lärande på fritidshemmet. Det visade sig även att 

pedagogerna arbetar medvetet för att utveckla barnens kunskaper på fritidshemmet.  
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Tack! 

Vi vill tacka alla er barn och fritidspedagoger som medverkat i vår studie. Er hjälp har varit 

oerhört viktig för att göra detta arbete möjligt. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Vivi Sten som har stöttat oss under arbetets 

gång.  
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1 Inledning 
Vi har valt att fokusera på fritidshemmets lärande. Vi vill ta reda på vad barnen själva 

upplever att de lär sig på fritidshemmet, samt vad pedagogerna anser att barnen lär sig. 

Anledningen till att vi valt dessa ämnen är framförallt för att vi upplever att det finns en 

felaktig bild av fritidshemmets lärande. Vi har båda varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning (vfu) och sett olika utformningar av fritidsverksamhet, och därför känns det 

relevant att undersöka detta ämne. Under utbildningens gång så har vi många gånger känt att 

vi blir åsidosatta, fritidspedagogerna räknas inte med. Det är den obligatoriska skoldelen som 

är dominerande, och prioriteras i första hand. Som student med inriktning mot fritidshem får 

vi ofta själva göra överväganden om information och föreläsningar är relevanta för den 

kommande yrkesrollen. Oftast blir fritidspedagogen eller fritidshemmet inte omtalat och vi får 

själva dra paralleller om det kan genomöras eller handla om fritidshemmet. Statusen på 

fritidshemmet i verksamheten är relativ låg, därför är det viktigt att bland annat 

lärarutbildningen synliggör fritidshemmets betydelse för lärandet.  

 

Skolverkets Lägesbedömning 2006: Torftig och ensidig verksamhet. Stora grupper och små 

resurser. Fritidshemmen för en tynande tillvaro i många kommuner. Ofta saknas både mål 

och utvärderingar för verksamheten. – Det är märkligt med tanke på hur många barn som 

går på fritids och vilken stor betydelse det har för deras utveckling, säger Lars Ullén, 

undervisningsråd på skolverket. (Norman, 2006) 

 

Som det beskrivs ovan i citatet så är det märkligt hur människor ser på fritidshemmen, det 

finns klart bättre och sämre fritidshem runt om i landet. Men med tanke på hur många barn 

som går på fritids så borde fritidshemmen prioriteras mer, genom att skapa en positiv bild av 

det och visa vilket lärande som sker i verksamheten.  

 

Utifrån erfarenheter från vår vfu har vi uppmärksammat vårdnadshavarnas inställning till 

fritidshemmet och dess lärande. Vi har fått intrycket av att många av vårdnadshavarna varken 

har kunskap eller intresse för fritidshemmet. Många förstår inte att det faktiskt sker ett lärande 

även på fritids. Därför vill vi framhäva det i vår studie och få barns och pedagogers syn på 

vilken typ av lärande som sker i fritidshemmet. Vi anser att denna studie kommer att gynna 

andra fritidspedagoger och andra verksamma i skolan. Genom att ta reda på vad barnen 

verkligen lär sig på fritidshemmet, så kan detta bli till stor hjälp för annan personal på skolan. 

Att även de får upp ögonen för fritidshemmets värdefulla arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att synliggöra vilket lärande som kan ske på fritidshemmet utifrån 

fritidspedagoger och barns synvinkel. 

 Hur arbetar fritidspedagogerna med att utveckla barns lärande? 

 Vad anser fritidspedagogerna att barn lär sig på fritidshemmet? 

 Vad berättar barn att de gör på fritidshemmet? 

 Vad berättar barn att de lär sig på fritidshemmet? 

 

1.2 Historik 

Fritidshemmets framväxt påbörjades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet har 

fritidshemmet vuxit fram genom arbetsstugorna. Lokalerna låg mestadels i anslutning till 

församlingens skola. Arbetsstugorna framträdde först och främst i storstäderna under denna 

tid, men även på en del mindre orter runt om i landet. Tanken om att starta en arbetsstuga kom 

i slutet av 1800- talet. Idén byggde på att fylla det ”fria rum” som uppstod mellan föräldrarnas 

arbetstid och barnens skoltid. Det centrala i framväxten handlar om att Sverige under denna 

tid var i en kraftig industriell expansion, vilket ledde till att fri och rörlig arbetskraft blev allt 

viktigare. Arbetskraften blev mer omfattande och kvinnorna tog sig ut i arbetslivet. Detta 

ledde till att synen på hur barn och gamla togs om hand förändrades. Familjerna som i första 

hand hade ansvar för barnens fostran och deras omhändertagande rubbades och gator och 

kamrater tog över fostran. Barnen övergick till att bli alltmer brottsliga, genom tiggeri och 

snatteri. Många barn tvingades också att arbeta på eftermiddagarna (Rohlin, 2000). 

 

Arbetsstugornas verksamhet riktade sig till barn och ungdomar mellan 7-14 år, och uppgiften 

var att ta emot barn som kom från fattiga hem där föräldrarna var sysselsatta utomhus och på 

fabriker. Målet med verksamheten handlade om att barnen skulle bli sysselsatta med 

handarbeten i olika former som senare skulle kunna leda till framtida yrke. Tanken kring 

arbetsstugorna var att barnen skulle utvecklas mer än bara teoretiskt, därför vävde man in 

praktiska moment för att balansera undervisningen. Arbetsstugorna användes för att motverka 

det ”onda” ute på gator och torg. Flickorna fick ofta lära sig att sy och laga kläder. Pojkarna 

fick då lära sig att laga skor. Arbetsstuga som begrepp innebar hårt arbete och disciplin 

(Rohlin, 2000). 

 

I början av 1930- talet övergick arbetsstugorna till barnavårdsnämnden som bland annat 

innebar läxläsning på eftermiddagarna. Även leken fick en större betydelse i skolans värld. I 
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Stockholm startades en lekkommitté av folkskollärares sällskap. Lekkommittén skrev ett 

förslag om att alla lärare uppmanades att gå på speciella kurser rörande lek, även att man 

skulle utbilda särskilda lekledare (Rohlin, 2000). I mitten av 1960- talet utformades det mer 

moderna fritidshemmet som känns igen i verksamheten idag. Måldokumenten som styrde 

verksamheten kom först 1988 och benämndes som pedagogiskt program för fritidshem. År 

1991 fastställdes att ett samarbete mellan skola och fritidshem var högst önskvärt. Det togs 

beslut om att fritidshemmet skulle ingå i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Beslutet tillförde att skola och fritidshem tog ett steg 

närmare varandra igen. Fritidshemmet hade under en lång tid varit en fristående enhet med 

enstaka samarbete med skolan och inskrivna barn. Beslutet medförde även att eleverna fick en 

mer sammanhållen skoldag med fasta tider och alla fria aktiviteter skulle utformas på 

fritidshemmet, fritidsgårdar och föreningslivet i kommunen (Lärarförbundet, 2005). 

Grundtanken med att sammanföra fritidshem och grundskola var att skolans verksamhet 

skulle kompletteras. Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom 

pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i 

utvecklingen (Skolverket, 2007 sid. 11).  

 

I Regeringens proposition 1997/1998:94 menade de att det låg i fritidspedagogerna ansvar att 

samverka med skolan och framhöll följande uppdragsformulering; Det är fritidspedagogernas 

och övrig fritidshemspersonals ansvar, att med stöd av läroplanen och de allmänna råden, 

utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med förskoleklassen och 

skolan (Lärarförbudet, 2005 sid.8). Utbildningsdepartementet tog år 1998 över ansvaret för 

fritidshemmen och sedan 1 januari 1998 är det skolverket som är tillsynsmyndighet för all 

utbildning gällande barn och unga från förskolan och uppåt. Idag har nästan varje kommun en 

BUN (Barn och ungdomsnämnd), nämnden som har hand om barn och ungdomars hela 

utbildning och utveckling i förskola, grundskola/fritidshem och gymnasieskola 

(Lärarförbundet, 2005).  

 

Det är idag upp till varje kommun att besluta om hur fritidsverksamheten ska utformas, vilket 

innehåll som ska ingå och hur det ska organiseras. I regeringens proposition 97/98:94 framgår 

det att skolan och fritidshemmet har olika uppdrag men ändå ska fritidshemmet följa Lpo94 i 

så stor utsträckning som möjligt. Vissa delar ur läroplanen kan tillämpas av fritidshemmet, 

exempelvis det som handlar om förståelse, medmänsklighet, normer och värden. 

Fritidshemmet kan bidra med erfarenheter genom en utforskande, laborativ och praktisk 
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uppläggning. Idag styrs fritidshemmets verksamhet av hur pedagogerna väljer att utforma 

innehållet. Det handlar också om hur mycket varje skola väljer att prioritera fritidshemmet 

men också staten och kommunernas vilja till att bidra ekonomiskt (Rohlin, 2000). Idag tar 

fritidshemmet emot barn under den delen av dagen då de inte är i skolan och under lov. 

Fritidshemsverksamhet är inte obligatoriskt och barnen vistas på fritidshemmet när 

vårdnadshavarna arbetar eller studerar vilket gör att verksamheten inte omfattar alla barn 

(Torstensson- Ed & Johansson, 2000).   

 

2 Teoretisk utgångspunkt 
 

2.1 Fritidshemmets verksamhet 

Fritidshemmets verksamhet bygger på ett frivilligt deltagande, där innehållet och 

arbetsformen ska gynna barnens känsla av gemenskap. Allt lärande i fritidspedagogiken 

bygger på sammanhang, barn lär av varandra och ingår i en social samvaro. Det är viktigt att 

fritidspedagogerna utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- 

och innehållsmässigt, erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 

som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och förenar omsorg och 

pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling 

(Skolverket, 2007). Pedagogiken grundar sig i att utveckling av kunskaper och relationer 

skapar förutsättningar för barnen att hantera och föra ett samtal samt att skapa och följa regler 

som är viktiga för samvaron. Det är fritidspedagogernas ansvar att ge barnen medel och 

metoder för att lära sig detta (Lärarförbundet 2005).  

 

Genom att fritidspedagogerna har möjlighet att följa barnens hela skoldag, skapar detta en 

kontinuitet och trygghet hos barnen. Det är viktigt att poängtera att barnens fria tid påverkar 

hela deras skoldag. Exempelvis om det hänt något med kompisarna som barnen oroar sig 

över, kan detta påverka den obligatoriska delen av skolan. Därför är det viktigt att man som 

fritidspedagog och lärare ser till att samverkan mellan skola och fritidshem fungerar väl. 

Fritidspedagogiken är viktig för barns möjlighet att nå kunskapsmålen då den påverkar barnen 

under hela dagen (Lärarförbundet, 2005). 
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2.2 Lek 

Lek är något som har funnits runt omkring oss människor sedan urminnes tider. En del menar 

att leken är lika gammal som den mänskliga kulturen. Leken är betydelsefull för utvecklingen, 

exempelvis för utvecklingen av samspel och socialitet, språk och tänkande och utvecklingen 

av koordination och balans. Den schweizisk-franske filosofen Jean-Jaques Rousseau menade 

att all undervisning ska byggas på lek och även Friedrich Fröbel framhöll lekens betydelse 

och att leken är vägen till kunskap (Welén, 2009). Det finns inga rätt eller fel i leken i 

förhållande till kunskaper eller fakta, utan rätt eller fel i förhållande till vilken lek barnen 

leker. I leken går det att experimentera, väcka nyfikenhet och lägga en grund för livslångt 

förhållningssätt till lärande. Genom att vuxna hjälper barnen att utöka leken med erfarenheter 

och ord så utvecklas också kunskaperna (Ekelund, 2009). Leken är barnens sätt att förstå. De 

formar sina tankar och känslor med hjälp av leken (Ekelund, 2009 sid.28). Johan Huizinga 

ser leken som att den skapar glädje, spänning och lust, den har en social funktion och är 

meningsfull (Heurlin Norinder, 2005). Genom den sociala interaktion som lek innebär, lär sig 

barnet att se omvärlden även ur andras perspektiv. Det är ett sätt där barn prövar nya 

situationer och lär sig behärska verkligheten genom att bearbeta, öva och få erfarenhet 

(Heurlin Norinder, 2005 sid. 68). Även i Johansson & Pramling, Samuelsson (2007) framhålls 

lekens betydelse för att möta och förstå andras perspektiv. 

 

Leken har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande, Rousseau menade att leken är 

bästa vägen till kunskapsinhämtning. Barn leker för att de drivs av en inre motivation, de gör 

det för nöjes skull men det har även en pedagogisk verkan. Genom leken får barnen 

kännedom om sig själva och utvecklar kunskaper om omvärlden. Leken har en påverkan att 

förändra barns sätt att tänka, hantera information och lösa problem.  Leken är grunden i 

fritidspedagogiken och om fritidspedagogerna medvetet förhåller sig till dess innehåll kan det 

ske ett stort lärande. Det gäller att skapa en balans mellan det som pedagogerna styr och 

barnens fria val. Grunden för sin identitet lägger barnen i leken och det är även där de testar 

olika sociala roller som de sedan kan bära med sig till andra sociala sammanhang. Därför är 

det viktigt med en god kvalitet och ett bra innehåll i leken (Lärarförbundet, 2005).  Leken är 

viktig för barnens totala utveckling (Heurlin Norinder, 2005 sid 68). 

 

2.3 Lek och lärande 

Barn utvecklar och lär en mängd olika saker när de leker. Att föreställa sig och tänka sig är 

verktyg som behövs för att kunna leka fantasilekar. När barn leker använder de sin fantasi och 
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påhittighet. Fantasin behövs för att nya tankar och idéer ska födas. Utan fantasin och 

påhittigheten blir inga problem lösta eller inga uppfinningar gjorda. En omedveten inlärning 

sker i leken, exempelvis omedvetet klargörande, undersökande och experimenterande. Ofta 

går det att inte tala om vad det är man har lärt sig, utan man bara vet och kan (Knutsdotter, 

Olofsson, 2009). Ekelund (2009) menar att kreativiteten och fantasin utvecklas i leken vilket 

resulterar i utvecklingen av språket som berikar barnens sätt att erfara och uppleva 

verkligenheten (a.a.).  

 

Genom att barn leker sådant de varit med om tidigare eller hört så försvinner det inte i 

glömska. Det är snarare tvärtom, att det knyts an till ord, material och rörelser. Barnen får en 

tydligare och mer ordnad minnesbild. Det är inte bara korttidsminne och långtidsminne som 

utvecklas i leken utan även det prospektiva minnet som innebär minne om framtiden, 

exempelvis barn kommer ihåg att om en vecka ska jag till tandläkaren. Detta minne har också 

en betydelse för att förutse följder av sina handlingar. I leken använder barn detta minne näst 

intill jämt. De leker exempelvis att det är byggarbetare och tänker sig in i framtiden. Leken 

medför en utveckling av kommunikationsförmågan på olika nivåer, de lär sig behärska det 

talade språket och olika signaler. I rollekar utvecklas språket speciellt mycket genom at barn 

talar variationsrikt och mycket. Detta pågrund av att leken inte är uppgjord innan den börjat. 

Barn som talar andra språk lär sig det nya språket lättare genom leken. Leken möjliggör också 

för att uttrycka känslor och tankar (Knutsdotter, Olofsson, 2009).  

 

Social kompetens är en förmåga som utvecklas i lek tillsammans med andra. Saker som att 

leva med andra människor, skratta med andra, bli arga utan att slåss, gråta utan att anklaga, 

kompromissa, känna empati och sympati är några saker som barn lär sig när de leker med 

varandra. Det sker ett samspel när barn leker och de lär känna varandra väl genom leken 

vilket resulterar i trygghet och glädje. I lekar uppstår problem och konflikter och när barnen 

tillsammans löser dessa lär de känna varandra och de får veta vad kamraterna tycker om vissa 

saker. Motoriken övas i leken då barnen får chans att variera sitt rörelsemönster hur de vill, 

exempelvis när de leker häst och krälar om de leker att de är ormar. Genom leken kan man 

övervinna rädsla och få fysiska krafter som man vanligtvis inte har. När olika lekmiljöer 

byggs upp av barnen tränas deras förståelse för matematik och fysik. Begrepp som avstånd, 

tyngd, balans, längre än och högre än blir tydligare när barnen bygger upp en värld att leka i. 

(Knutsdotter, Olofsson, 2009).   
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2.4 Informellt och formellt lärande 

Informellt lärande och formellt lärande är något som kan ske samtidigt. Informellt lärande kan 

beskrivas som att det blir en biprodukt av det lärande man egentligen är ute efter. Det kan 

handla om att pedagogerna tar med sig barnen och går ut i skogen för att lära sig mer om 

naturen men som också kan resultera i att det sker ett samarbete mellan barnen i gruppen. 

Huvudsyftet är alltså inte samarbeta och stärka gruppen men detta blir till ett informellt 

lärande. Informellt lärande kan också framställas som erfarenhetsbaserat lärande. Både 

formell och informell undervisning tillsammans med kunnigare och mer erfarna 

familjemedlemmar eller lärare är viktiga förutsättningar för barnets sociala och kulturella 

utveckling” (Hwang, Nilsson 2003).  

 

2.5 Fritidspedagogikens kunskapsområden 

Lärarförbundet (2005) presenterar att fritidspedagogiken har sin utgångspunkt i elevernas hela 

skoldag. Som fritidspedagog har man möjlighet att följa ett barn från morgonen till sen 

eftermiddag. Fritidspedagogiken utgår ifrån en del olika kunskapsområden som är viktiga för 

verksamheten; 

 Barnens inflytande och ansvar 

 Relationer och konflikthantering 

 Individens identitet 

 Rörelse och hälsa 

 Genus 

 Språk och kommunikation 

 Kultur  

 Natur, miljö och teknik  

 

2.5.1 Barnens inflytande och ansvar 

Barnens inflytande och ansvar är beroende av varandra. Det behövs ett inflytande för att 

kunna ta ett ansvar, vilket innebär att barnen måste få möjlighet till att uttrycka tankar och 

åsikter och respekteras för dessa. I skolan måste det ges möjligheter till att kunna påverka sin 

egen situation och även andras. Oftast vill barnen vara med och bestämma och påverka sin 

situation, ju äldre barnen blir desto mer inflytande över innehåll och form i lärandet ska 

barnen ha (Lärarförbundet, 2005). Även Johansson & Johansson (2003) betonar att barn 

tycker det är roligt att få bestämma själva i skolan vad de ska göra, men accepterar ändå att 

det oftast är de vuxna som bestämmer (a.a.). När det gäller fritidspedagogiken arbetas det med 
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att barnen ska ta ansvar för sig själva, sina handlingar, för sitt lärande, kunna koncentrera sig 

på en uppgift och även uthållighet att fullgöra uppgiften. När barnen blir äldre utökas ansvaret 

och det gäller då främst att kunna ta ansvar för varandra om det finns behov av det 

(Lärarförbundet, 2005). I Skolverket (2006) presenteras att barnen ska få möjligheter till att ta 

initiativ och ansvar, de ska ges förutsättningar för att arbeta självständigt och lösa problem 

(a.a.).  

 

Skolverket (2006) lägger stor vikt vid att kamratsamverkan är en förutsättning för både 

demokrati och lärande. De betyder att barnen har rätt att vara delaktiga i sin tillvaro och i sitt 

lärande och även att kunna påverka dessa (a.a.). Det är viktigt som pedagog att vara 

engagerad i att försöka förstå barns värld. Det är det centrala för att barnen ska utvecklas till 

demokratiska medborgare och få dem delaktiga i sitt eget lärande. Det går inte endast 

undervisa barn i demokrati och delaktighet, vuxna måste lära sig att förhålla sig på ett visst 

sätt till barn. Det handlar om att förstå och förhålla sig till deras värld (Pramling Samuelsson, 

2000).  Demokrati i allmänhet benämner Johansson och Johansson (2003) som mer än former 

för beslutsfattande, de handlar om en människosyn som förutsätter respekt och jämlikhet. I 

skolans värld kan detta jämföras med elev- och klassråd där barnen får chansen att agera som 

medborgare, och får uttrycka sig och önska förändringar likt vad vuxna gör. Vuxna ska ta 

barnen och dess förslag på allvar för att de ska få känna sig delaktiga och att deras åsikter 

betyder något (a.a.). Det är viktigt att personalen aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, 

delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad och tydliggör 

för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut 

(Skolverket, 2007 sid.27). 

 

2.5.2 Relationer och konflithantering 

Relationer och konflikthantering förekommer dagligen i fritidshemmet. Relationer handlar om 

att bygga goda relationer mellan barnen och även mellan barn och pedagoger. Det är viktigt 

att barn lär sig att läsa av andra barn, i exempelvis leken. All mänsklig samvaro bygger på 

relationer, och individens lärande och utveckling sker i samspel med andra individer och med 

den fysiska omgivningen (Lärarförbundet, 2005 sid.11). Thornberg (2006) menar att konflikter 

är en del av skolvardagen då de uppstår på skolgården, i klassrummet och på fritidshemmet. 

Konflikterna kan utspela sig mellan alla som vistas i skolan. Arbetet med konflikthantering 

ska ses som viktiga lärtillfällen och konflikter är naturliga händelser i fungerande grupper. 

Dock är det viktigt att konflikterna hanteras på ett bra sätt (a.a.). Konflikter uppstår ofta i 
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mänskliga grupperingar och på fritidshemmet finns det möjlighet att både få kunskap om och 

praktisera hur man ska gå tillväga för att lösa olika konflikter på olika sätt. Det är viktigt att 

pedagogerna arbetar med detta kontinuerligt, för att barnen ska känna sig trygga i metoderna 

för att lösa konflikter. Detta kan också bidra till att motverka mobbning (Lärarförbundet, 

2005).  

 

Konflikter kan uppstå när flera har samma behov men resurserna är begränsade och på grund 

av olika värderingar och olika viljor. Konflikter med jämnåriga är sociala situationer som har 

stor betydelse för hur den sociala kompetensen formas och utvecklas (Thornberg, 2006 sid. 

202).  Det är genom konflikter som barnen får en chans att utveckla sina relationer med 

varandra. De får en bättre förståelse för vad de kan förvänta sig av varandra. Oftast hänger en 

god förmåga att hantera konflikter samman med förmågan att bilda och bevara vänskap. 

Därför är det viktigt att pedagogerna i skola och fritidshem medvetet arbetar med konflikter 

och konflikthantering (Thornberg, 2006).  

 

2.5.3 Individens identitet 

Barns arbete med att hitta sig själva startar så fort de föds, identitetsutvecklingen sker tillsammans 

med betydelsefulla vuxna.  Meningen är att barnet tillsammans med andra ska nå fram till känslan  

att” detta är jag och jag duger” vilket innebär att barnet ska få en känsla för att vara en egen individ 

med en egen identitet. I mötet men andra människor, sammanhang och miljöer formas barnens 

identitet (Gren, 2007). Även Lärarförbundet (2005) pekar på att individens identitetsskapande 

gynnas tillsammans med andra. Kamratgrupper blir en viktig del för hur barnen uppfattar sig 

själva. Blir ett barn i gruppen tilldelad en viss roll kan detta hindra utvecklingen av andra 

förmågor och egenskaper vilket kan leda till att dessa begränsningar kan bli bestående hela 

livet (Lärarförbundet, 2005). En viktig källa för den egna identiteten och självkänslan är 

grupptillhörigheten (Thornberg, 2006 sid. 134). Vidare menar Thornberg (2006) att identitet 

och självkänsla inte är något som utvecklas i ett socialt vakuum. Barns identitet och 

självkänsla påverkas genom vilka grupper de tillhör och vilka sociala föreställningar som de 

tillsammans delar om sin egen och andra grupper (a.a.). Ihrskog (2006) presenterar Glöcklers 

tankar om relationers stora betydelse för identitetsutveckling. Ihrskog skriver att det är genom 

känslolivet en människa får sin individuella personlighet (Ihrskog, 2006 sid. 29). Detta 

innebär att relationer är viktiga och att det är genom de grupper som barnet tillhör och de 

individer de träffar som de ser sig själva (a.a.).  
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Genom det fritidspedagogiska arbetssättet kan barn stärkas som individer och de kan få känna 

att de duger som de är och har rätt att säga nej till sådant som känns fel. Det gäller att se 

olikheter i en grupp som en tillgång snarare än som problem (Lärarförbundet, 2005). Detta är 

också något som framhålls i Skolverket (2006), där det bland annat står att skolans uppgift är 

att låta varje barn finna sin unika egenart, skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar tillit 

till sin egen förmåga och att varje barn respekterar andra människors egenvärde (a.a.). 

Skolverket (2007) betonar att genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem 

och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, 

psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och  

lägga grunden till sin identitet (Skolverket, 2007 sid. 23). Det är betydelsefullt att barnet får 

mötas av kärlek, empati och respekt för att kunna utvecklas positivt vad det gäller sin 

identitet. Trygghet är en grundförutsättning för barnet för att det ska kunna utvecklas, se sig 

själv och våga tro på sig själv. Pedagogen har en stor roll i barns identitetsutveckling. När 

barn går i skola och på fritidshem är de rustade för att verbalt och intellektuellt kunna samtala 

om identitetsfrågor, vilket gör att pedagogen får till uppgift att hjälpa barnen med detta (Gren, 

2007). 

 

2.5.4 Rörelse och hälsa  

En avgörande faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, både fysisk, psykisk och social 

är regelbunden fysisk aktivitet. Hur barn lever och mår har stor betydelse för dagens och den 

framtida folkhälsan (Faskunger, 2008 sid. 11). Rörelse och hälsa som ett kunskapsområde i 

fritidspedagogiken handlar om att barnen ska få känna välbehag i den fysiska aktiviteten och 

även få delta i ett positivt kamratskap. Det är även betydelsefullt att barnen får kunskap om 

matvanor, god hälsa och sambandet där emellan. Det omfattar också att barnen ska få 

möjlighet att stärka sin uppfattning om sig själva. Inom fritidspedagogiken är det viktigt att 

barns fysiska aktivitet främjas. Utemiljön ska inspirera och inbjuda till fysisk aktivitet, som 

stödjer lärandet (Lärarförbundet, 2005). Även Faskunger (2008) berör rörelse och hälsa inom 

skola och fritidshem, det är platser där barnen kan öka sin fysiska aktivitet. Detta innebär att 

skolgårdsmiljön är mycket viktig för att främja lek, utomhusvistelse och fysisk aktivitet. När 

barn leker gynnar det den sociala interaktionen och den mentala hälsan. Genom att skolgården 

är väl utformad kan de ge positiva effekter på barns hälsa, exempelvis förbättrad motorik, 

inlärning, social kompetens och ökad koncentration (a.a.).   
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Skolverket (2007) framhåller vikten av utemiljön vid fritidshemmet, det har stor betydelse för 

barns utveckling och lärande och det är en betydande del av barnens uppväxtvillkor. 

Utemiljön ska ge utrymme till både platsbundna lekar och utforskande aktiviteter (a.a.). 

Vidare menar Skolverket (2007) att barn har ett stort rörelsebehov och därför är det viktigt att 

fritidshemmet erbjuder rikligt med tillfällen till regelbunden fysisk aktivitet, där fokus ligger 

på kreativitet, lust och lek som kan göra att barnen vill delta. Fritidshemmet kan bidra till att 

barnen grundlägger goda kostvanor genom att servera näringsriktiga mål. Kosten har även den 

en stor inverkan på barns hälsa och livsstil (a.a.).  

 

2.5.5 Genus  

Genus är ett annat viktigt kunskapsområde inom fritidspedagogiken. Genus som begrepp 

innefattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genusbegreppet riktar sig till relationen 

mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som är typsikt manligt och 

kvinnligt (Svaleryd, 2002). Oavsett vilka skillnader och likheter vi tror oss finna mellan könen 

så är det ett resultat av våra egna mänskliga påfund (Svaleryd, 2002 sid.29). Det gäller här att 

göra alla barn medvetna om allas lika rättigheter till likvärdig utbildning oavsett kön. Det är 

viktigt att försöka bryta de traditionella stereotypa mönster som finns. Flickorna ska få prova 

och erfara inom olika områden som ofta är självskrivet för pojkar, och tvärtom. Det är 

betydelsefullt att få möjlighet att vidga sina vyer och få upp ögonen för sådant som man aldrig 

tidigare provat på (Lärarförbundet, 2005). Även Svaleryd (2002) nämner hur viktigt det är att 

synliggöra, problematisera och utveckla barns föreställningar kring de könsmyter som finns. 

Hon menar att flickor och pojkar har rätt att välja sin framtid och sina intressen grundat på 

självinsikt, det ska inte speglas i vilket kön de har. Trots detta så väljer barn ändå ofta 

aktiviteter som är ”typiska” för deras kön (a.a.). 

 

 Att barn väljer efter sociala stereotyper är problematiskt, då det leder till 

begränsning av barnens, både flickor och pojkars, erfarenheter och lärande. Ett 

tidigt stereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar 

formar sin framtid (Svaleryd, 2002 sid.16).  

 

Det ligger i skolan/fritidshemmets ansvar att hjälpa barnen att finna metoder och material som 

ger flickor och pojkar möjlighet till utveckling, kunskap, social kompetens, glädje och 

utmaning. Vi människor har sedan långt tillbaka föreställningar med oss för hur flickor 

respektive pojkar ”ska” vara. Exempelvis att flickor och pojkar har olika egenskaper, att de 
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väljer att leka olika lekar och med olika leksaker. Föreställningen som finns för flickor 

handlar om att de ska vara snälla, söta och hjälpsamma. Även att de ska agera ”hjälpreda” i 

skola, för det gör den duktiga flickan. Pojkars föreställningar handlar istället om att de ”ska” 

vara aktiva, dominerande och kräva mycket uppmärksamhet. Dessa mönster är kopplat till 

forskning där man talar om flick- och pojkkulturer. Barns val av aktiviteter och lekar styrs till 

stor del av sociala och kulturella förväntningar som är knutna till de egna och det motsatta 

könet (Svaleryd, 2002). 

 

2.5.6 Språk och kommunikation 

Språket är ett symbolsystem som används för att kommunicera med andra. Det är ett redskap 

som vi kan använda oss av för att uttrycka känslor, tankar och idéer. Barn tillägnar sig språket 

tidigt i livet, de börjar i relativt låg ålder att tala och detta utvecklas sedan efterhand, inte 

minst under skoltiden. Kommunikation har innebörden att det är något man skapar 

gemensamt mellan kunskaper och upplevelser (Evenshaug & Hallen, 2001). Språk och 

kommunikation gynnas i fritidspedagogiken och Söderbergh (1988) framhåller att 

språkutvecklingen gynnas i samspel med andra där språk och handling har en funktion 

tillsammans. Vidare menar hon att en utveckling av språket sker i vardagliga konkreta 

situationer, där det händer något som kan eller behöver kommenteras och uttryckas. Det 

behövs intresserade människor i omgivningen för att barn ska kunna utveckla sitt språk och 

tänkande (a.a.). Även Liberg (1990) menar att både det skriftliga och muntliga språket växer 

fram och utvecklas i sociala situationer, med vuxna och barn, i vardagliga sammanhang och i 

leken. Genom att barnet är medlem i samhället och dess kultur växer barnet upp till en talande 

och skrivande person där språket ger möjlighet till nyskapande, återskapande och att hålla fast 

vid det betydelsefulla (Liberg, 1990). 

 

Barnen utvecklar sitt språk i olika miljöer, det vill säga exempelvis i leken. Där vågar barnen 

använda sig av ord och begrepp som det hört på tv eller av sina föräldrar i olika sammanhang. 

Genom att barnen tillsammans med vuxna får uttrycka sig verbalt stöds deras språk och det 

utvecklar deras tänkande. Detta gör att barnen tillägnar sig ett starkare självförtroende vilket 

leder till en underlättning vad det gäller utveckling av kunskaper i andra ämnen. I 

fritidspedagogiken är språk och handlingar samordnade, de barn som är i behov av att 

utveckla sitt språk gör det bäst genom kommunikation med pedagog och kompisar. Genom 

den fritidspedagogiska verksamhet som förekommer kan barn från andra språkområden möta 

det vardagliga språket och på så sätt lättare tillägna sig språket (Lärarförbundet, 2005). Skolan 



18 
 

skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen 

av att vårda sitt språk (Skolverket, 2006 sid. 9).  

 

2.5.7 Kultur 

Kultur i fritidspedagogiken omfattar att barn ska ges möjligheter att uttrycka sig i känslor och 

tankar så som i ord, bild, musik, rörelse, form, dans och drama. Det är betydelsefullt att barn 

tidigt får ta del av svenska och andra länders traditioner och lära sig att respektera dem. Det 

kritiska tänkandet blir här relevant, att barnen får lära sig att vara kritiska till reklam, 

litteratur, musik och så vidare (Lärarförbundet, 2005). I Skolverket (2006) står det att det är 

skolans ansvar att varje barn efter genomgången grundskola ska ha utvecklat förmågan till 

kreativt skapande och fått ett ökat intresse för samhällets kulturutbud. Barnen ska också ha 

utvecklat en förmåga till att använda och utveckla kunskaper och erfarenheter i olika 

uttrycksformer som exempelvis, språk, bild, musik, drama och dans (Skolverket, 2006).  

 

För att gå in djupare på en av uttrycksformerna, drama som handlar om det som Albert 

Einstein en gång ska ha sagt Imagination is more important than knowledge (Erberth & 

Rasmusson, 1996 sid.12). Alla estetiska ämnen handlar om människans fantasi och 

skaparglädje. Ordet estetik härstammar från grekiska språket och betyder förnimmelse som 

handlar om att man ska uppleva med sinnena. Det är viktigt för människan att få upptäcka 

upplevelser på olika sätt, att uppleva olika saker med hjälp av olika sinnen. Ett estetiskt 

förhållningssätt handlar om att förhålla sig till och reflektera över det som vi upplever och blir 

medvetna om, både sinnesintryck och tankar, känslor och fantasier (a.a.). 

 

Fritidshemmets kunskapssyn bygger på ett sociokulturellt perspektiv, som innebär att man ser 

kunskap som en aktiv process där sammanhang och miljö sammanflätas. Fritidshemmet 

lägger stor vikt vid att lyfta fram de kulturskapande aktiviteterna som lek, rörelse, drama, 

musik, bild och påvisar att det även där sker ett lärande. Tidigare har man bara sett dessa 

aktiviteter som ett understöd till inlärning av baskunskaper i läsning och skrivning. Den 

fysiska miljön på fritidshemmet främjar och är utformad för att inbjuda till barnens eget 

skapande. På fritidshemmet ska det finnas ett stort utbud på material som lockar barnen till att 

skapa i olika material. På de flesta fritidshem idag finns även datorer som bidrar till att barnen 

får möjlighet att läsa, skriva, spela och upptäcka saker genom datorn. Datorn är ett naturligt 

inslag i barns liv idag, även tv, video, tv-spel är vanligt förekommande i barns vardag idag. 

Därför är det ett bra hjälpmedel att ta in på fritidshemmet (Klerfelt, 1999). 
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2.5.8 Natur, miljö och teknik 

Natur, miljö och teknik handlar om att främja barns tänkande i hållbar utveckling. Det 

omfattar värden som demokrati, jämställdhet, respekt för andra människor och för naturen. 

Barnen får lära sig om samspelet mellan natur och miljö och levnadssätt i ett ekologiskt 

globalt perspektiv och även att ta ansvar för miljön samt att de inser att de kan vara med och 

påverka den framtida miljön. Barnen får också lära sig hur naturen kan användas för lek, 

rekreation och friluftsliv vilket är kunskaper som de har nytta av hela livet. I naturen finns 

material som erbjuder barnen att utveckla tekniska lösningar och konstruktioner vid 

exempelvis kojbygge (Lärarförbundet, 2005). I Gren (2007) nämns att Sverige har ett ansvar 

att genom eget intresse bidra till en rättvis och hållbar värld. Vidare belyses skolans uppdrag 

att främja en hållbar utveckling, och dokument som Agenda 21 och Haag deklarationen tar 

upp om hållbar utveckling i skolan. Skolan/förskolan har till uppgift att verka för en 

solidaritet med världen i vår närhet och i ett globalt perspektiv (Gren, 2007 sid. 162) Detta är 

inget lätt uppdrag pedagogerna har, det gäller att balansera barnens behov av och deras rätt till 

ett globalt perspektiv, även samhällets behov av att barnet växer in i ett ansvar för världen 

(Gren, 2007).  

 

I Skolverket (2006) står det att eleverna genom ett miljöperspektiv får möjligheter att både ta 

ansvar för den miljö som de själva kan påverka och också skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling 

(Skolverket, 2006 sid. 6). I det fritidspedagogiska arbetssättet använder man sig av den miljö 

och natur som ligger nära barnen och pedagogerna utgår i sitt arbete från barnens erfarenheter 

och bygger vidare på kunskaper och förmågor som barnen redan utvecklat. Genom att låta 

barnen lära känna sitt närområde stärks deras känsla för tillhörighet för det närsamhället de 

lever i (Lärarförbundet, 2005). I skolan och på fritidshemmen är det viktigt att pedagoger 

genom samtal och konkret arbete lägger en grund för barnen till ett globalt engagemang och 

stärker barnens tro till att varje liten insats gör skillnad. Det är pedagogens ansvar att utgå 

ifrån sin barngrupp, vilka förhållanden som råder i gruppen och det samhället vi lever i (Gren, 

2007).  
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3 Metod 
 

3.1 Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie och använde oss av intervjuer med barn och verksamma 

fritidspedagoger. I en kvalitativ studie är den vanligaste metoden intervjuer. Bryman (2001) 

belyser att den kvalitativa studien grundar sig i en forskningsstrategi där vikten ligger på ord 

istället för siffror (a.a.). I en kvalitativ intervju ställer man raka och enkla frågor och 

materialet som man får ihop är ofta omfattande och innehållsrikt. Det krävs att materialet 

analyseras och noggrant funderar på vad det är som kommit fram i undersökningen, bland 

annat gällande åsikter och mönster (Trost, 2005). 

 

3.2 Observationsbeskrivning 

Skolan är en F-6 skola, där ungefär 350-400 elever går. På det fritidshem vi gjort vår studie är 

ett 40-tal barn inskrivna. Skolan är placerad i ett bostadsområde med mest medelklassfamiljer, 

nära till natur och skog. Skolgården är utformad på ett sätt som gör det möjligt för barnen att 

utöva flera olika aktiviteter som exempelvis lekar i skogen, fotboll, king och hoppa hage. 

Skolan är byggd under 2000-talet och därmed är lokalerna fräscha och ljusa. Fritidshemmet är 

placerat i skolans lokaler, på eftermiddagen har alla fritidsbarn tillgång till tre klassrum, 

grupprum samt ett gemensamt större utrymme. Materialet som finns tillgängligt på 

fritidshemmet finns placerat synligt på hyllor där barnen lätt kommer åt det.  

 

3.3 Urval  

Vi har valt att genomföra vår studie på en skola där en av oss haft sin vfu. Det valde vi för att 

denna skola ligger nära och det är lätt att ta sig dit och göra intervjuer.  Vi hade även vid ett 

tidigare tillfälle muntligt pratat med handledaren om examensarbetet, och hon var väldigt 

intresserad av att få vara med i vår studie. Barnen på det fritidshemmet tycker också att det är 

roligt att bli intervjuade.  

 

Intervjuerna utgår ifrån barn i årskurs 2, av det enkla skälet att på det fritidshemmet är det 

bara barn i åk 2. De finns olika avdelningar och vi valde den avdelning där vi tidigare träffat 

barnen samt pedagogerna för att underlätta när vi ska intervjua. Det känns lättare att intervjua 

när man redan har någon form av relation till barnen och även pedagogerna. Bryman (2001) 

menar att man ska eftersträva att ha en relation med personerna som ska intervjuas (a.a.). 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser att det är lättare att lyckas med en 
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intervju om man har skapat en relation som bygger på barnets förtroende. Lyckas man få en 

god kontakt med barnen finns större förutsättningar för att de delar med sig av sina tankar. 

När man intervjuar barn är det viktigt att intervjuaren koncentrerar sig på vad barnen säger för 

att kunna knyta detta till nästa fråga. Det förutsätter en ömsesidighet i relationen, ett såkallat 

socialt kontrakt (a.a.).  

 

Urvalet av barn att intervjua grundade sig i blankettsvaren om barnen fick delta eller inte i 

undersökningen. Därefter parade vi ihop dem beroende på om barnen fanns tillgängliga på 

fritidshemmet den dagen intervjuerna ägde rum. Pedagogerna som vi valde att intervjua är två 

kvinnor i åldern 35-45 år. Det är två fritidspedagoger med lång erfarenhet, som har arbetat på 

skolan under lång tid. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval då vi valde ut barn och pedagoger 

efter tillgänglighet den specifika dagen (Bryman, 2001).  

 

3.4 Förberedelser och genomförande  

Vi gjorde en blankett där föräldrarna till barnen i åk 2 fick fylla i om deras barn fick ställa upp 

i vår studie. Denna blankett lämnade vi till handledaren på fritidshemmet och hon delade ut 

den till samtliga tvåor. Dessa samlades sedan in och vi kunde genomföra våra intervjuer. Vi 

valde att göra fyra intervjuer med sammantaget tio barn och två intervjuer med två pedagoger.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudupptagning från en dator. Detta för att underlätta 

för oss som intervjuade. Vi kunde på så sätt föra ett samtal och vara med på ett annat sätt än 

om vi skulle skrivit ner allt som sades. Vi anser att det är av stor betydelse att få med allt som 

pedagoger och barn säger och att det går att lyssna på det igen när analysen ska göras. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) framhåller fördelen med att spela in intervjuer på 

grund av att det är omöjligt att anteckna allt som sägs och viktig information kan gå till spillo 

(a.a.).  Även Bryman (2001) belyser fördelarna med att spela in en intervju då intervjuaren 

kan koncentrera sig på frågorna och följa upp med synpunkter eller följdfrågor (a.a.).  

 

Vi har valt att intervjua barnen i grupp om två och två, och även om tre och tre. Detta gjorde 

vi för att vi anser att barnen ska känna trygghet av varandra vid intervjutillfället. Vi valde 

också att intervjua barnen i grupp utifrån erfarenheter då vi märkt att barn pratar mer när de är 

i grupp.  Vårt intresse låg i att ta reda på vad flera barn tyckte om fritidshemmet vilket gjorde 

att vi valde gruppintervjuer, precis som Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver 

är gruppintervjuer att föredra om man vill få fram vad en större grupp barn tycker (a.a.). 

Pedagogerna intervjuades enskilt på grund av vi ville ta reda på deras individuella åsikter 
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kring lärandet på fritidshemmet. Av praktiska skäl är det också lättare att intervjua en pedagog 

åt gången då den andra behövs i barngruppen. 

 

Vi valde att båda två vara med på alla intervjuer så att en av oss kunde sköta inspelningen 

medan den andra ställde frågor. Det är också bra att vara två då följdfrågor kan ställas från 

den andre. Vi valde att ha en färdig intervjuguide med öppna frågor och utrymme för 

följdfrågor med oss. Vi har utgått ifrån Brymans (2001) utformning av intervjuguide där han 

bland annat nämner att frågorna ska rama in de områden man är intresserad av, samt att det 

ska ske utifrån intervjupersonernas perspektiv (a.a.). 

 

Intervjuerna genomfördes avskilt i ett grupprum på skolan utan störande moment runt 

omkring. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) belyser vikten av att välja en lugn plats 

vid intervjutillfället, detta är en betydelsefull förutsättning för barnens koncentration och för 

att dem inte ska tappa intresset (a.a.).  I vår intervjuguide som vi utformat valde vi att ha 

öppna frågor, vilket ger respondenterna möjlighet att svara så ärligt och utförligt som möjligt. 

Vi valde denna typ av frågor just för att vi är intresserade av de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför i de flesta av våra frågor. Det är viktigt att man då som intervjuare tar till vara på 

de svar man får och kan ställa relevanta följdfrågor samt förtydliga olika typer av oklarheter 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi valde att utgå ifrån lärarförbundets (2005) åtta 

kunskapsområden inom fritidspedagogiken när vi utformade vår intervjuguide. Bryman 

(2001) kallar detta för semistrukturerad intervju, där en färdig intervjuguide finns och 

utgångspunkten ligger i specifika teman. Här har intervjupersonen möjlighet att utforma 

svaren fritt på sitt eget sätt (a.a.). 

   

3.5 Bearbetning och sammanställning   

Efter intervjuerna var gjorda lyssnade vi på det inspelade materialet och transkriberade alla 

intervjuer. Vi valde att skriva ut det som var relevant för att lätt kunna sammanställa 

resultaten och jämföra de olika svaren med varandra. Vi valde ut åtta teman utifrån det vi 

tidigare skrivit om i vår teoretiska utgångspunkt. Dessa är barnens inflytande och ansvar, 

relationer och konflikthantering, individens identitet, rörelse och hälsa, genus, språk och 

kommunikation, kultur, och natur, miljö och teknik. Vi kopplade sedan ihop teori och empiri 

och analyserade resultaten.  
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3.6 Etiska förhållningssätt  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (1999) har fyra huvudkrav när det gäller forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren har ett ansvar att informera berörda i forskningen om studiens syfte (a.a.). Det har vi 

gjort genom att vi har informerat både pedagoger, barn och deras föräldrar om vår studie och 

dess syfte. Samtyckekravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att själva 

bestämma om sin medverkan (a.a.). 

 

Innan intervjuerna talade vi om både för pedagoger och för barn att de när som helst får 

avbryta intervjun om det inte längre vill medverka. Konfidentialitetskravet handlar om att alla 

intervjuade personer ska få vara konfidentiella och att ingen obehörig ska kunna ta del av 

deras personuppgifter (a.a.). Vi uppfyller även detta krav då vi inte använder oss av några 

namn i transkriberingen och ljudupptagningen används endast av oss. Nyttjandekravet handlar 

om att insamlade uppgifter från intervjuerna endast får användas i forskningssyfte (a.a.). 

Kravet är uppfyllt genom att vi informerat om detta i blanketten vi skickat med barnen hem.    

 

3.7 Validitet 

Bryman (2001) menar att tillförlitligheten av en undersökning ska bedömas för att se 

resultatens trovärdighet för kvalitén i undersökningen. De regler som finns för forskning ska 

följas och resultaten ska delges informanterna (a.a.). För att vår undersökning skulle få en god 

kvalitet valde vi att studera metodlitteratur och etiska principer som vi sedan tillämpade i vår 

studie. Vi har gjort en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt och därmed anser vi att 

studien går att genomföra på ett likvärdigt sätt. Vi anser att resultatet skulle blivit snarlikt om 

en liknande studie skulle genomföras vid ett annat tillfälle, då vi fick likande svar från 

samtliga barn och pedagoger. Vi bedömer också att om vi hade intervjuat fler barn och 

pedagoger så hade studien inte fått ett annorlunda resultat.  Vi anser att studien skulle kunna 

genomföras på andra fritidshem med ett likartat resultat från pedagogerna, däremot tror vi inte 

att barn på andra fritidshem är lika medvetna om lärandet som sker på fritidshemmet.  
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4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår undersökning. Där syftet som handlar 

om att synliggöra vilket lärande som kan ske på fritidshemmet analyseras utifrån de 

kunskapsområden som finns närvarande i fritidshemmets verksamhet. Vi har valt att 

presentera varje område för sig med tillhörande analys. Fritidspedagogerna har vi benämnt 

med Fp1- Fp2 och barnen med B1- B10. Avslutningsvis finns även en sammanfattande 

analys.  

 

4.1 Barnens inflytande och ansvar  

 

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp1 förklarar att barnen har stor möjlighet till att vara med och bestämma vad de ska göra på 

fritidshemmet. Hon berättar att de har möten och förslagslåda där barnen får lägga förslag på 

vad de vill göra. De försöker hinna med så många förslag de kan. Barnen får sedan rösta på de 

olika förslagen och det som får mest röster genomför de sedan på fritidshemmet.  

 

Fp2 berättar att de varje måndag har ett veckomöte, som är ett forum för att barnen ska få vara 

med och bestämma. De bestämmer vart de ska gå på utedagarna och de får också komma med 

egna förslag på vad de vill göra på fritids. Fp2 anser att det är viktigt att barnen ska få en 

känsla av att de faktiskt kan vara med och påverka och bestämma på fritidshemmet.  

 

Intervjuer med barn 

Alla barn tycker att de får vara med och bestämma vad de ska göra på fritidshemmet. Några 

barn nämner en förslagslåda där de får ge förslag på saker som de skulle vilja göra på fritids, 

exempelvis att baka. Pedagogerna väljer sedan vilka förslag som är genomförbara. 

Måndagsmötet nämner de också, då får de vara med och rösta om vart de ska gå på utedagen. 

Alla lägger ner huvudet, då kan det vara exempelvis ängen tornet och grillplatsen och så 

lägger man ner huvudet och den som det blir mest på, sen säger dem vilka röstar på 

grillplatsen, då räcker de upp händerna. Jo men någonting mer är det ju, jo om vi ska göra 

nått sånt där pyssel, då kan man lägga i förslagslådan och föreslå vad man kan göra eller 

säga det på måndagsmötet (B9) Alla barn tycker att de själva får bestämma vad de vill leka 

med och när. Det som barnen skulle vilja bestämma mer om är utedagen om de ska gå på den 
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eller inte. Flertalet barn har inte funderat över vad de skulle vilja vara med och bestämma mer 

om. 

 

Analys 

Båda pedagogerna anser att barnen får vara med och bestämma på fritids. Fp1 betonar 

förslagslådan som ett forum för medbestämmande och Fp2 menar att deras måndagsmöten är 

betydelsefulla för barnens inflytande över verksamheten. Fp2 betonar också vikten av att 

barnen ska få känslan av att de faktiskt kan vara med och påverka vad de ska göra på fritids. 

Johansson & Johansson (2003) lyfter vikten av att vuxna tar barnen och deras förslag på allvar 

så att de känner sig delaktiga och att deras åsikter är betydelsefulla (a.a.).  

 

Även barnen berättar att de får vara med och bestämma på fritids, de nämner förslagslådan 

och måndagsmöten som två tillfällen där de får vara med och bestämma. Skolverket (2006) 

beskriver att barnen har rätt att vara delaktiga i sin tillvaro och i sitt lärande och att de ska 

kunna påverka dessa (a.a.). Pramling Samuelsson (2000) menar att om barnen får vara 

delaktiga i sitt eget lärande finns det möjlighet att de utvecklas till demokartiska medborgare 

(a.a.). Några barn vill bestämma mer på fritids medan andra är nöjda med hur det är idag. 

Lärarförbundet (2005) och Johansson & Johansson (2003) menar att barn oftast vill vara med 

och bestämma och påverka sin situation. 

 

Detta hör ihop med vår frågeställning om hur fritidspedagogerna arbetar för att utveckla 

barnens lärande. Båda pedagogerna berättar att de arbetar med att låta barnen få vara med och 

bestämma i verksamheten. Fp2 beskriver det mer som ett kunskapsområde då hon menar att 

det är viktigt för barnen att få en känsla av att de kan påverka och bestämma på 

fritidshemmet. Fp1 belyser det mer som en aktivitet, det är något de gör i verksamheten. Vi 

tror ändå att det finns ett syfte med att de faktiskt låter barnen vara med och bestämma. Vi får 

känslan av att fritidshemmet är medvetna om vad de gör och att de har ett syfte med sin 

verksamhet. Både pedagoger och barn berättar mycket om hur de går tillväga när det gäller att 

låta barnen bestämma. Skolverket (2007) belyser att det är viktigt att personalen arbetar aktivt 

för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten (a.a.).  
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4.2 Relationer & Konflikthantering  

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp 1 berättar att fritidshemmet utgår ifrån SET – metoden (social emotionell träning) som 

innebär att de i en konflikt hanterar den utifrån ett stoppljus. När barnet är på det röda är 

barnet så argt att det inte kan kontrollera sig och då ska barnet lära sig att gå därifrån. När de 

kommer till det gula så ska barnet vara så pass lugn att det går att tänka efter. På det gröna ska 

olika lösningar föreslås och barnen väljer sedan tillsammans en lösning som passar dem. När 

konflikter uppstår samlar man de berörda och låter var och en berätta sin version om 

konflikten. Fp1 berättar att de är stenhårda med att när den ena berättar sin version ska den 

andra vara tyst och tvärtom.  

 

Fp2 berättar att de hanterar konflikter genom att barnen själva ska få lösa dem i så stor 

utsträckning det går, de arbetar med det kontinuerligt. Även Fp2 berättar att de på 

fritidshemmet låter de inblandade i konflikten få berätta sin version medan den andra lyssnar. 

Pedagogen är med en stund som ett stöd för att få igång diskussionen. Sedan lämnas barnen 

för att de tillsammans ska komma på en lösning som de är överens om. Pedagogen hjälper till 

om barnen inte kommer fram till några lösningar. Vi sätter dem någonstans då, om vi säger 

att de är två stycken som har bråkat. Så säger vi att nu har ju ni varandra här så försök och 

lös det här, ni kan prata lite så kommer jag tillbaka om en liten stund. (Fp2) 

 

När det gäller relationer berättar Fp1 att de arbetar med att främja goda relationer hela tiden 

på fritidshemmet, hon ger exempel på deras måndagsmöten där det gäller att respektera 

varandra. På fritidshemmet pratar de också mycket om hur man ska vara mot varandra. 

 

Fp2 förklarar att de arbetar med SET vilket handlar mycket om hur man bemöter barnen. Hon 

menar att det är viktigt med ett positivt förhållningssätt, de försöker berömma barnen för det 

de gör bra och inte lägga vikten vid det som är mindre bra.  Att främja relationer mellan barn 

och barn görs genom lekar, där lär de sig samarbeta och att vara rädda om varandra. Fp2 

framhåller fri lek som en viktig del då barnen är så styrda i sina aktiviteter och i skolan. På 

fritidshemmet finns möjligheten till att låta barnen leka så mycket som möjligt. SET handlar 

mycket om relationer och på fritidshemmet har de styrd verksamhet emellanåt för att stärka 

relationerna mellan barnen, exempelvis genom fyrahörnsövningar och samarbetslekar.  
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Intervjuer med barn 

Genom intervjuerna med barnen fick vi fram att de flesta trivs och tycker att det är roligt och 

bra att gå på fritids. Det som är roligt är att det finns mycket saker att göra. Det var endast ett 

barn som tyckte att det var roligare hemma, då han brukade spela dataspel som inte fanns på 

fritidshemmet. Ett barn säger att det är lite mysigt ibland, det är när vi äter mellanmål här 

inne och som vi ska göra idag (B1). Gällande kompisar på fritids så säger de flesta av barnen 

att det har många kompisar på fritids, det är även kompisar som de leker med hemma när de 

inte är på fritidshemmet. De barn som berättade att det var bra och roligt på fritids nämnde 

också att det var på grund av att de hade kompisar där. Det var inget barn som nämnde att de 

inte hade några kompisar alls, de berättade att de hade några kompisar att leka med.  

 

Barnen berättar att de lär sig att umgås med kompisar, lära känna nya kompisar, att leka 

tillsammans på fritids (B6) och att leka många (B7). De framhåller också samarbete som ett 

lärande som sker på fritidshemmet. Alla barn är överens om att det ibland händer att de börjar 

bråka på fritids. De nämner dock att det inte händer så ofta, men när det händer så försöker de 

lösa det själva först. Om de inte kan lösa konflikten själva går de till en vuxen och ber om 

hjälp. 

 

Analys 

Fritidspedagogerna arbetar utifrån SET metoden när det gäller konflikthantering och 

relationer. Lärarförbundet (2005) belyser att det är vanligt med konflikter i mänskliga 

grupperingar. För att barnen ska känna sig trygga i metoden för att lösa konflikter är det 

viktigt att pedagogerna arbetar med det kontinuerligt. På fritidshemmet finns möjligheter att 

få kunskap om och praktisera hur metoden hanterar konflikter (a.a.). Av intervjuerna med 

båda pedagogerna får vi fram att de hela tiden arbetar medvetet med relationer och 

konflikthantering. Barnen berättar att de gärna löser sina konflikter själva i förstahand men 

går inte detta tar de hjälp av pedagogerna. Även pedagogerna framhåller att de vill att barnen 

ska göra detta, det är viktigt för dem att barnen själva får försöka men att de finns som ett stöd 

om det behövs. 

 

Thornberg (2006) beskriver att när konflikter uppstår får barnen chans att utveckla sina 

relationer med varandra, det ger en ökad förståelse för vad de kan förvänta sig av varandra. 

En god förmåga att hantera konflikter hänger oftast samman med förmågan att bilda och 

bevara vänskap (a.a.). Pedagogerna menar att de arbetar medvetet för att främja relationer, 
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både mellan barn- barn och pedagog- barn. Barnen uttrycker att de har många kompisar på 

fritidshemmet, vilket kan bero på pedagogernas kontinuerliga arbetsätt gällande relationer och 

konflikthantering. Arbetet sker genom olika lekar och pedagogerna benämner också vikten av 

ett positivt förhållningssätt gentemot varandra.   

 

Leken är betydelsefull för att främja utvecklingen av samspel och socialitet, språk och 

tänkande och utvecklingen av koordination och balans (Welén, 2009). Pedagogerna menar att 

barnen får möjlighet att utveckla sina relationer mellan varandra genom leken. Barnen berättar 

att de lär sig umgås med kompisar och att leka tillsammans. Det är i leken som barnen får 

chans att bearbeta, öva och få erfarenhet om verkligheten, de får lära sig se omvärlden ur 

andras perspektiv (Heurlin Norinder, 2005).   

 

Vi kopplar ihop ovanstående med vår frågeställning kring hur fritidspedagogerna arbetar med 

att utveckla barns lärande. Detta gör de exempelvis genom att det ständigt arbetar medvetet 

med att utveckla barnens kunskaper om konflikthantering och relationer.  

 

4.3 Individens identitet  

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp1 tycker att de arbetar med att utveckla barnens identitet hela tiden på fritidshemmet. Det 

är ju så svårt att säga nu gör vi detta bara för att, utan det är ju varje dag egentligen. (Fp1). 

Hon menar att de i sin verksamhet har mestadels fri lek och att det är så det borde vara på ett 

fritidshem. De har även en viss del verksamhet styrd, däremot är det oftast upp till barnen om 

de vill delta eller inte i den planerade verksamheten. Fp1 menar att det är viktigt att pusha de 

barn som aldrig vill göra något speciellt på fritids och försöka få dem intresserade av något.  

Fp2 menar att det finns stora möjligheter till att arbeta med identitetsutveckling på fritids för 

att det finns tid och att pedagogerna kan sitta ner och prata med barnen på ett helt annat sätt än 

vad man kan göra i skolan. Att man hela tiden ser varje barn på ett annat sätt på fritids, man 

försöker ju också uppmuntra och ge beröm (Fp2). Fp2 berättar att barnen på fritidshemmet lär 

sig att våga tror på sig själva, självkänslan utvecklas, stärka sin självbild, ”vi” känsla, 

tillhörighet och social kompetens. Hon framhåller också fri lek som ett viktigt lärande och att 

många barn har ett behov av att ha egen tid.  
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Analys 

Båda pedagogerna anser att de på fritidshemmet arbetar med att utveckla barnens identitet. 

Skolverket (2006) lyfter att skolan har som uppgift att låta varje barn finna sin unika egenart 

och att de utvecklar tillit till sin egen förmåga (a.a.). Gren (2007) menar att barnen har rätt att 

få mötas av kärlek, empati och respekt för att utveckla individens identitet. Trygghet är 

betydelsefullt för att barnet ska kunna utvecklas och pedagogerna har ett stort ansvar när det 

gäller att samtala om identitetsfrågor (a.a.). Fp2 berättar att det på fritidshemmet finns tid och 

möjlighet att sitta ned och prata med varje barn. Hon anser att fritids ger möjligheten till att se 

varje barn, berömma och uppmuntra dem. Lärarförbundet (2005) belyser att som 

fritidpedagog finns chansen att se barnens hela skoldag och detta skapar en kontinuitet och 

trygghet. Den fria tiden påverkar barnens hela skoldag och det är därför viktigt att använda sig 

av fritidspedagogiken för att barnen ska få chans att nå kunskapsmålen (a.a.).   

 

Thornberg (2006) menar att identitet skapas i grupper och tillsammans med andra, även 

Lärarförbundet (2005) och Ihrskog (2006) framhåller detta. Barnen lägger grunden för sin 

identitet i leken då de får prova på olika sociala roller som de kan bära med sig till andra 

sociala sammanhang (Lärarförbundet, 2005). Heurlin Norinder (2005) menar att barnens 

totala utveckling grundar sig i leken (a.a.). Båda pedagogerna berättar att de använder sig av 

fri lek i sin verksamhet och att de arbetar med identitetsutveckling men de nämner inget 

specifikt om att det skulle ske en identitetsutveckling i leken. Vi tror dock att det finns en 

tanke bakom att de har fri lek på fritidshemmet. Hwang Nilsson (2003) menar att ett 

informellt lärande är det som sker samtidigt som ett formellt lärande (a.a.) Vi menar att den 

fria leken är det formella lärandet och identitetsutveckling är det informella lärande, det 

lärande som sker omedvetet. Detta kan vara en anledning till att ingen av pedagogerna 

berättar att det i leken sker en identitetsutveckling.  

 

Vi kopplar detta till vår frågeställning kring hur fritidspedagogerna arbetar med att utveckla 

barnens lärande, det gör pedagogerna genom att ständigt arbeta medvetet med att utveckla 

barnens identitet. 
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4.4 Rörelse och hälsa  

Intervjuer med fritidspedagoger  

Fp1 berättar att de är ute varje dag och en dag i veckan har de en utedag där barnen får göra 

olika saker exempelvis nu håller de på att anordna en pingisturnering. Detta är något som 

barnen önskat. När barnen är ute får de röra på sig mycket. Hälsa pratar de om ibland, 

exempelvis hur och vad man ska äta men det kommer mer naturligt vid vissa situationer, de 

har inget speciellt tema om just detta.  

 

Fp2 tycker att de ger mycket tid åt rörelse på fritidshemmet, de har en dag i veckan då de har 

tillgång till gymnastiksalen och det är frivilligt att delta. I gymnastiksalen har barnen tillgång 

till att leka lekar som ger mycket rörelse vilket främjar hälsan. Fp2 anser att hälsa handlar mer 

om mat, de har exempelvis valt att ta bort fredagsfika på fritidshemmet där det förut förekom 

kakor. Fp2 menar att barnen lär sig att grundlägga goda kostvanor och att både grov och 

finmotoriken utvecklas på fritidshemmet.  

 

Intervjuer med barn 

Barnen beskriver vad de helst gör inne på fritids och de ger en rad olika förslag som att rita, 

pyssla, spela spel, biljard, pingis, lego och fredagsskoj. Alla barn tycker att det finns mycket 

olika saker att göra inne på fritids. Barnen berättar att ute på fritids finns det också mycket 

saker som de kan göra. De nämner att de brukar spela kula, king, fotboll, gunga, leka i skogen 

och krigarlekar. Ja, jag gillar att, vi har nya basket- och fotbollar och då kan man spela king 

och olika dunkgömme och så nu mycket bättre när vi har nya bollar (B8). Barnen framhåller 

även detta som ett lärande på fritids, de menar att de lär sig mer om de olika aktiviteterna och 

blir bättre på att utöva dem. Ett barn tycker att man lär sig att vinna och förlora på fritids, om 

exempelvis vi tre spelar pingis och så åker något ut, och så säger han kanske nej jag åkte inte 

ut och sen kommer någon och säger att nä men du åkte faktiskt ut, a då lär han ju sig att 

förlora (B9).  

 

Analys 

Lärarförbundet (2005) benämner att det i fritidspedagogiken är viktigt att främja barnens 

fysiska aktivitet (a.a.) Skolverket (2007) framhåller att barn har ett stort rörelsebehov och att 

fritidshemmet ska erbjuda rikligt med tillfällen till regelbunden fysisk aktivitet (a.a.) Båda 

pedagogerna tycker att det finns möjlighet till fysisk aktivitet både inne och utomhus.  Detta 
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sker genom utedagar och tillgång till gymnastiksalen, där barnen får möjlighet att utöva fysisk 

aktivitet. Lärarförbundet (2005) framhåller vikten av att utforma utemiljön så den bjuder in 

till fysisk aktivitet som stödjer lärandet (a.a.). Även Skolverket (2007) framhäver att utemiljön 

har stor betydelse för barnens utveckling och deras lärande (a.a.).    

 

Båda pedagogerna berättar att de inte arbetar i så stor utsträckning med hälsa i den 

bemärkelsen att de går in på djupet, däremot nämner de att de ibland talar med barnen om hur 

och vad de ska äta för att må bra. Skolverket (2007) menar att fritidshemmet kan bidra till att 

barnen grundlägger goda kostvanor genom att de serveras näringsriktiga mål på fritids (a.a.). 

Fp2 berättar att de tagit bort fredagsfika på fritids som oftast innehöll kakor, detta för att ge 

barnen förutsättningar för godare kostvanor.   

 

Barnen berättar att de gör och lär sig en hel del olika saker på fritids, både inomhus och 

utomhus aktiviteter. Den fysiska aktiviteten sker främst ute och det är genom lekar och olika 

bollspel. Det sker även en viss typ av fysisk aktivitet inomhus men då i form av pingis och 

biljardspel. Faskunger (2008) betonar att leken främjar den sociala interaktionen och den 

mentala hälsan. Skolgårdens utformning är betydelsefull för barns hälsa, det vill säga 

förbättrad motorik, inlärning, social kompetens och ökad koncentration (a.a.).  

 

Fp2 nämner en rad olika saker som barnen lär sig på fritidshemmet, exempelvis fin- och 

grovmotorik. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att i leken får barnen chans att öva 

motoriken genom att variera sitt rörelsemönster (a.a.).  

 

Vi anser att detta hör ihop med våra frågeställningar som gäller hur fritidspedagogerna arbetar 

för att utveckla barnens lärande och vad barn berättar att de gör och lär sig på fritidshemmet. 

Barnens lärande utvecklas genom att pedagogerna ger möjlighet till fysisk aktivitet däremot 

anser vi att de skulle kunna arbeta mer med hälsa. Barnen stödjer det pedagogerna säger, då 

de tycker att de får tid till att leka både inomhus och utomhus. 

 

4.5 Genus 

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp1 berättar att temat på skolan förra året var jämställdhet där mycket genus ingick. De 

använde sig av pratbubblor där påståenden kring genus fanns. Barnen fick chans att under en 
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vecka fundera på vad de tyckte och sedan diskuterades detta tillsammans på ett måndagsmöte. 

Barnen fick chans att uttrycka sina åsikter och ställningstagande. Just nu arbetar skolan med 

mångfald och Fp1 tycker att genus ingår under detta tema, det ska inte spela någon roll vilket 

kön eller vilken hudfärg man har exempelvis.  

 

Även Fp2 tycker att genus ingår i det jämställdhetstema de arbetade med förra året. Hon 

tycker att det arbetar med genus i perioder, samtidigt tycker hon att de gör det hela tiden i sitt 

förhållningssätt till barnen. Det gäller att pedagogerna tänker på vad de säger och hur de 

lägger fram saker: Om de har något hål i en tröja kan man ju säga att ja men det kan mamma 

laga men då kan man istället tänka att pappa kan säkert laga det hemma sen. (Fp2). 

 

Fp2 tror inte att barnen tänker så mycket på vad flickor respektive pojkar leker med utan det 

snarare är så att pedagogen lägger över sina värderingar på barnen. Därför menar hon att det 

är viktigt med vardagliga saker som exemplet ovan.  

 

Intervjuer med barn 

De flesta barn är överens om att det inte finns några specifika ”flick” och ”pojk” leksaker på 

fritidshemmet. Ett barn berättar men det är liksom en sak som mest bara flickor leker med, det 

är barbiedockorna (B8). Däremot är det flera flickor som nämner att pojkar oftast spelar mer 

pingis än flickorna. Det framkommer att flickorna spelar pingis men inte lika ofta som 

pojkarna. Några av flickorna nämner också att pojkar kanske oftare leker med en sak, alltså 

det är typ, dem kanske leker mer med lego än tjejer, men många tjejer leker ändå med lego 

(B7).  

 

Analys 

Båda pedagogerna anser att de arbetar med genus i vardagsarbetet och att de ibland har större 

teman gällande genus, exempelvis jämställdhet som var deras senaste tema. Detta anser vi hör 

ihop med det som Lärarförbundet (2005) beskriver, att pedagoger ska arbeta för att bryta 

traditionella stereotypa mönster som finns. Det är viktigt att få upp ögonen för sådant som 

tidigare aldrig provats och att det ska ges möjlighet att prova och erfara olika områden som är 

självskrivet för pojkar eller flickor (a.a.).  

 

Fp2 betonar vardagsarbetet som väldigt viktigt och att det gäller att vara försiktig med att 

lägga över värderingar på barnen. Svaleryd (2002) menar att barns val av aktiviteter och lekar 
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oftast styrs av de sociala och kulturella förväntningar som är knutet till det egna och motsatta 

könet. Vidare presenterar Svaleryd (2002) att barn ofta väljer aktiviteter som är ”typiska” för 

deras kön (a.a.). Flertalet av barnen vi intervjuat berättade att de inte tycker att det är någon 

större skillnad på vad flickor respektive pojkar leker med men några flickor anser att det finns 

en del saker som pojkar leker mer med. Det betyder inte att flickorna inte alls leker med den 

specifika saken, men de har reflekterat över att pojkarna leker med den mer. Även en pojke 

reflekterade över att det fanns en sak som mest bara flickorna leker med.  

 

Svaleryd (2002) belyser skolan/fritidshemmets ansvar till att hjälpa barnen att finna metoder 

och material som ger barnen möjlighet att utvecklas, få kunskap, social kompetens, glädje och 

utmaning. Vidare betonar Svaleryd (2002) vikten av att man synliggör, problematiserar och 

utvecklar barns föreställningar kring de könsmyter som finns (a.a.). 

 

Detta kopplar vi till vår frågeställning om hur fritidspedagogerna arbetar med att utveckla 

barnens lärande kring genus. Pedagogerna arbetar med genus i sitt vardagsarbete och i sitt 

förhållningssätt till barnen. Barnen är medvetna om att det finns vissa könsmönster som är 

typiska för respektive kön, men om dessa mönster bryts genom att en pojke leker med Barbie 

eller en flicka spelar fotboll är det inget som är konstigt. 

 

4.6 Språk och kommunikation  

Intervjuer med fritidspedagoger  

Fp1 berättar att lärandet som sker på fritids handlar om allt som rör det sociala, exempelvis 

kommunikation. Vidare uttrycker hon att språk och kommunikation har en del att göra med 

konflikthantering. Det är språkutvecklande när barnen tillsammans ska försöka lösa konflikten 

med hjälp av ord och det blir en kommunikation mellan barnen. Däremot tycker hon inte att 

de arbetar så mycket medvetet med det på fritids, utan att det går mer in i allt annat som görs 

exempelvis leken. Exempel på när språkutveckling sker är när barnen skriver egna sagor, både 

för hand och på datorn.  

 

Fp2 berättar att pedagogerna på fritidshemmet har haft en studiedag om läsning som hon 

tycker är språkutvecklande. Det som fritidshemmet valt att lägga vikt vid är att det alltid ska 

finnas nya böcker och att pedagogerna inspirera till att barnen ska läsa. Ni ser ju att vi satt upp 



34 
 

böckerna i fönstren för att de ska bli sugna och så då (Fp2). Fp2 nämner också att barnen på 

fritidshemmet lär sig att använda tal och skrift, vilket handlar om språk och kommunikation.  

 

Analys  

Fp1 anser inte att de arbetar medvetet med språkutveckling på fritids utan att det snarare går 

in i allt annat på fritids medan Fp2 däremot tycker att de arbetar med det medvetet genom att 

de erbjuder och försöker inspirera barnen till att läsa böcker. Söderbergh (1988) framhåller att 

en utveckling av språket sker i vardagliga situationer, där man behöver uttrycka sig (a.a.). Fp1 

anser att det sker en språkutveckling vid konflikthantering då barnen får chans att uttrycka 

sina känslor och tala med varandra. Hon menar också att språk och kommunikation 

förekommer i leken. Ekelund (2009) beskriver att barnen utvecklar sitt språk i leken (a.a.). 

Knutsdotter Olofsson (2009) framhåller att i rollekar utvecklas barnens språk (a.a.) 

Söderbergh (1988) menar att språkutveckling främjas i samspel med andra, språk och 

handling har en funktion tillsammans (a.a.) Även Liberg (1990) belyser att språket utvecklas i 

sociala situationer, bland annat i vardagliga händelser och i leken (a.a.). I leken vågar barnen 

ta för sig och använda ord som de vanligtvis inte använder, exempelvis kan det vara ord som 

de hört av andra eller på tv (Lärarförbundet, 2005). 

 

Vi anser att detta kan föras samman med vår frågeställning gällande hur fritidspedagogerna 

arbetar med att utveckla barnens lärande. Det gör de genom att de delvis arbetar medvetet 

med språk och kommunikation på fritidshemmet.  

 

4.7 Kultur 

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp1 berättar att de använder sig av dans och drama en del och det kommer vid det tillfället en 

person till fritidshemmet som lär barnen dansa. Dansen är frivillig för barnen att vara med på. 

Fritidshemmet använder sig också mycket av bild och vid olika teman ingår bild och ofta när 

de ska göra saker till olika högtider kommer bilden in. Musiken förekommer ofta till 

massagen och kan även förekomma vid andra tillfällen. Fp2 anser däremot att de arbetar 

mycket med musik, då en pedagog spelar gitarr och de sjunger ofta tillsammans. Dans 

förekommer då en kille från Argentina kommer och dansar med barnen. Även bild använder 

de mycket på fritidshemmet.  
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Analys 

Kultur i fritidspedagogiken innebär att det ska ges möjlighet att uttrycka sig i tankar och 

känslor så som i ord, bild, musik, drama, rörelse och form (Lärarförbundet, 2005). Skolverket 

(2006) betonar skolans ansvar att barnen ska få chans att uttrycka sig i form av språk, dans, 

musik, drama och bild (a.a.). Båda pedagogerna anser att de arbetar med olika kulturella 

uttrycksformer på fritidshemmet. Pedagogerna berättar även att det en dag i veckan kommer 

en person som lär barnen dansa. Fp2 berättar att de har en pedagog på fritidshemmet som 

spelar gitarr vilket gör att de ofta sjunger och spelar. Klerfelt (1999) menar att på 

fritidshemmet är det viktigt att framhäva de kulturskapande aktiviteterna som lek, rörelse, 

drama och bild och visa att det även där sker ett lärande (a.a.). Erberth & Rasmusson (1996) 

nämner betydelsen av att människan får upptäcka upplevelser på olika sätt, att uppleva olika 

saker med hjälp av olika sinnen (a.a.). Fp1 berättar att de använder sig av bild vid olika 

högtidstillfällen, exempelvis påsk och jul.  Lärarförbundet (2005) menar att de är viktigt att 

barnen tidigt får lära sig att ta del av svenska och andra länders traditioner och därmed lära sig 

respektera dem (a.a.). 

 

När vi ser till våra frågeställningar om hur fritidspedagogerna arbetar för att utveckla barnens 

lärande och vad pedagogerna anser att barnen lär sig tycker vi att fritidshemmet gör detta 

genom att det arbetar medvetet med kultur och olika uttrycksformer. Pedagogerna anser också 

att barnen lär sig något då de framhåller dansen som ett lärandetillfälle.  

 

4.8 Natur, miljö och teknik 

Intervjuer med fritidspedagoger 

Fp1 berättar att de sorterar papper och kartong och slänger det i miljöhuset som finns intill 

skolgården. På fritidshemmet har de haft speciella städdagar där barnen får städa och de 

sparar sådant som fortfarande går att använda. Däremot tycker Fp1 att fritidshemmet brister 

lite när det gäller miljön. Hon berättar att naturvetenskap kommer in som ett lärande på 

fritidshemmet om de är ute och barnen hittar ett djur, löv eller något annat ute i naturen tar de 

med det in på fritidshemmet och samtalar kring det. Fp1 framhåller även matematik som ett 

lärande då det kommer in genom att barnen exempelvis bygger med kapplastavar.  
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Fp2 berättar att de tillsammans med barnen sorterar ur plast och papper som de sedan slänger 

i miljöhuset. Hon nämner också att barnen lär sig problemlösning och matematiska begrepp 

på fritidshemmet.  

 

 

Intervjuer med barn 

Barnen fick ingen specifik fråga gällande detta kunskapsområde däremot berättade ett barn att 

de lär sig matematik på fritidshemmet, om man ska mäta ut ett typ tyg så hur många 

centimeter det ska vara så lär man sig ju matte (B9).  

 

Analys 

Båda pedagogerna berättar att de sorterar papper, kartong och plast som de sedan tillsammans 

med barnen slänger i miljöhuset intill skolgården. Lärarförbundet (2005) beskriver att man 

ska främja barnens tänkande i hållbar utveckling. Barnen ska få chans att lära sig samspelet 

mellan natur och miljö samt att de har ett ansvar för miljön och att de kan vara med och 

påverka den (a.a.). Fp1 tycker att fritidshemmet brister när det gäller miljöarbetet med barnen. 

Däremot säger hon att barnen fått vara med på städdagar där de tagit vara på leksaker som går 

att återanvända. I Skolverket (2006) står det att eleverna ska få möjlighet att ta ansvar för och 

påverka samt skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor (a.a.).   

 

Lärarförbundet (2005) betonar att det fritidspedagogiska arbetssättet ger möjlighet till att 

använda sig av närmiljön då pedagogerna kan utgå ifrån barnens erfarenheter och bygga 

vidare på kunskaper och förmågor som barnen redan tillägnat sig (a.a.). Fp1 berättar att när de 

är ute i naturen och barnen hittar exempelvis ett löv diskuterar pedagogerna detta med barnen. 

Gren (2007) menar att pedagogerna har ett ansvar att på fritidshemmet samtala och arbeta 

konkret för att lägga en god grund till ett globalt engagemang (a.a.).  

 

Ett barn framhåller matematik som ett lärande, även pedagogerna menar att det sker ett 

lärande av matematik på fritidshemmet, det som Lärarförbundet (2005) beskriver som teknik. 

I naturen finns material som kan utveckla barnens tekniska lösningar och konstruktioner av 

exempelvis kojbygge (a.a.).  

 

Utifrån det pedagogerna berättat om deras arbetssätt så anser vi att de tar till vara på barnens 

funderingar och intressen. Detta kan ge möjligheten att bygga vidare på och skapa olika teman 
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som barnen önskat. Detta hör ihop med vår frågeställning kring hur fritidspedagogerna arbetar 

för att utveckla barnens lärande samt vad pedagoger och barn anser att barnen lär sig. Vi anser 

att fritidspedagogerna har möjlighet att arbeta mer med frågor som rör natur, miljö och teknik. 

Skolan ligger placerad där det finns tillgång till skog och natur vilket borde ge fler möjligheter 

till att upptäcka och utforska, samt att arbeta vidare med att skapa ett mer globalt engagemang 

hos barnen.  

 

4.9 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med vår studie är att synliggöra vilket lärande som kan ske på fritidshemmet utifrån 

fritidspedagoger och barns synvinkel, vilket vi fått fram i vårt resultat. När vi ser tillbaka på 

våra frågeställningar så anser vi att vi fått alla besvarade. Grundtanken i vår studie handlar om 

lärandet på fritidshemmet. Vi drar slutsatsen att fritidspedagogerna arbetar aktivt med att 

utveckla barnens lärande inom alla de olika områden vi tagit upp i vår teoridel.  

 

En av våra frågeställningar handlar om hur fritidspedagogerna arbetar för att utveckla barnens 

lärande. Vi känner att genom de resultat vi fått fram så visar det att fritidspedagogerna arbetar 

medvetet med att utveckla barnens lärande. Det var inget i våra kunskapsområden som 

informanterna inte kände igen. Om man exempelvis tar kunskapsområdet som handlar om 

ansvar och inflytande så berättade pedagogerna att barnen har mycket att säga till om vad det 

gäller innehållet i fritidsverksamheten. De får vara med och rösta och välja olika saker 

angående utedagar, de berättade även att de har en förslagslåda som barnen får ge förslag om 

vad de vilja göra på fritidshemmet. Vi känner att eftersom barnen gav samma svar angående 

detta ämne, så betyder det att pedagogerna arbetar med att synliggöra för barnen att deras 

åsikter är viktiga. Vi anser att i alla våra kunskapsområden där vi ställt frågor till både barn 

och pedagoger att svaren varit likvärdiga, det finns ingenstans där deras åsikter skiljer sig 

helt. Det tycker vi är en bekräftelse för att pedagogerna på detta fritidshem ständigt arbetar 

medvetet för att utveckla barnens lärande.  

 

Vår frågeställning gällande vad barnen gör på fritidshemmet har vi fått många utförliga svar 

på. Barnen på fritidshemmet berättar att de exempelvis leker, spelar pingis, fotboll, king, 

pysslar och lär känna många nya kompisar för att bara nämna några. Vi anser att genom dessa 

aktiviteter så utvecklar barnen sina kunskaper på eget initiativ. Överlag krävs det ingen 

pedagog för att styra igång lekandet på fritids, de flesta barnen gör det som de tycker är roligt. 

De är endast ett fåtal barn som behöver pushas in i en aktivitet. Det innebär dock inte att 
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pedagogerna inte behövs på fritidshemmet, eftersom all verksamhet ständigt sker genom ett 

medvetet arbetssätt.   

 

Frågeställningarna i vår studie gällande vad fritidspedagogerna anser att barn lär sig på 

fritidshemmet, samt vad barnen själva berättar att de lär sig på fritidshemmet har besvarats. 

En pedagog nämner att det sker väldigt mycket lärande. Vi får känslan av att det sker ett 

lärande som är svårt att sätta fingret på. Pedagogerna pratar om utvecklandet av sociala 

förmågor som det främsta lärandet på fritidshemmet. Det handlar om social kompetens, hur 

man är mot varandra, en bra kompis, ansvar, normer och värden och mycket annat. Dock 

utesluter de inte förmågor som fin och grov motorik som är väldigt viktigt för barnens 

utveckling. Pedagogerna menar att utöver de sociala förmågorna finns det städiga inslag av 

svenska, matematik och även naturkunskap. Vi får känslan av att pedagogernas grundtanke på 

fritidshemmet handlar om att barnen ska känna en tillhörighet, en ”vi” känsla. Barnen själva 

berättar att de lär sig leka med kompisar, pyssla, bygga, matematik, samarbete för att nämna 

några. Detta anser vi är en viktig del i vår studie, att barnen själva är medvetna om vad och 

när de lär sig någonting. Barnen är medvetna om att lärandet sker på olika sätt i olika miljöer, 

inte bara i klassrummet.  

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Vi hade en föreställning och en önskan om att det i vår studie skulle komma fram hur otroligt 

mycket barnen lär sig på fritidshemmet och varför det är så viktigt för ett barn att få chans och 

möjlighet att ”tillhöra” ett fritidshem. Vi anser att vårt syfte stämde överens med vårt resultat. 

Eftersom det framgår i vår studie att både barnen och pedagogerna är medvetna om att det 

sker ett viktigt lärande på fritidshemmet. Vi anser att lärandet som sker på fritidshemmet är 

viktigt att belysa för omgivningen. Omgivningen omfattar politiskbeslutandenivå, brukarnivå 

(föräldrar, alla verksamma i skolan) och universitetsnivå. Det känns betydelsefullt att 

fritidshemmen påvisar för sin omgivning varför verksamheten behövs. Som vi nämnde 

tidigare i inledning finns det en föreställning om fritidshemmens verksamhet, att den är torftig 

och ensidig med stora barngrupper och få resurser (Norman, 2006). Vi anser att i vår studie 

har vi synliggjort vilket lärande som kan ske på fritidshemmet. Det är viktigt för oss att belysa 

att lärandet som sker på fritidshemmet är minst lika viktigt som det ”traditionella” lärandet. 

Det ”traditionella” lärandet menar vi är det lärande som sker under den obligatoriska 
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skoldelen, under exempelvis matematik lektionen, att lära sig räkna. Fritidshemmet är ett viktigt 

komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2007 sid. 22).  

 

Vi tycker att det är relevant att lyfta våra funderingar och tankar kring de kunskapsområdes 

begrepp vi använt oss utav i vår studie. De begreppen används även i skolans verksamhet, 

som exempelvis språk och kommunikation. Vi tror att det skulle kunna vara en del av 

problematiken kring föreställningen om fritidshemmets diffusa verksamhet. Man använder 

liknande begrepp som i skolan, men samtidigt vill man påvisa att det sker en annan form av 

lärande på fritidshemmet. Risken med att använda samma begrepp och formuleringar som i 

skolan kan leda till att fritidshemmets verksamhet skolifieras. Det kan innebära att 

fritidshemmets lärande inte blir lika synligt som de lärande som sker i skolan. Vi anser att det 

är viktigt att det sker olika lärande i olika miljöer, de sociala förmågor som vi anser utvecklas 

på fritidshemmet ska komplettera de ”traditionella” lärandet som sker i skolan. Skolverket 

(2007) belyser att skolan och fritidshemmet ger barnen olika kunskaper och erfarenheter, 

vilket innebär att de kompletterar varandra. Fritidshemmet kompletterar också skolan genom 

möjligheten att erbjuda andra aktiviteter och att tyngdpunkten i verksamheten är en annan 

(a.a.). 

 

Vi anser att lärandet som sker på fritidshemmet ofta är svårt att precisera och det kan leda till 

den föreställning som vi tidigare beskrivit. Vi anser att det är de praktiska färdigheterna som 

främst utvecklas på fritidshemmet och att det är viktigt att synliggöra dessa. Vi menar att det 

är lika viktigt att lära sig spring, hoppa, leka och umgås med kompisar som det är att lära sig 

läsa och skriva. Därför är det viktigt att man som verksam fritidspedagog alltid är medveten 

om sitt arbete. Det är angeläget att man synliggör sin verksamhet för omgivningen, så att 

vårdnadshavare, arbetskamrater och även utomstående kan få en bild av vad verksamheten 

kan bidra till. Lärande för oss är så mycket mer än det man kan sätta fingret på. Vi menar att 

det informella lärandet är minst lika viktigt som det formella lärandet.  

 

5.2 Metodkritik 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie, vilket vi anser har hjälpt oss att uppfylla vårt syfte. 

Informanterna har varit positivt inställda till att delta i vår studie, vilket också underlättat val 

av metod. Vi hade vid ett tidigare tillfälle muntligt samtalat med pedagogerna om vår studie 

och de blev intresserade att delta.  Följderna av att vi genomförde intervjuerna på ett 
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fritidshem där vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning kan bli både positiva och 

negativa. De som är positivt är att det är lättare att få igång en diskussion och att klimatet blir 

öppnare. Barnen känner sig tryggare i att samtala med någon de känner igen sedan tidigare. 

Det negativa är att vi redan innan intervjuerna kan ha haft en föreställning om hur 

fritidspedagogerna arbetar med att utveckla barnens lärande. Det kan leda till att resultatet bli 

partiskt, vilket vi försökt undvika genom att vi är medvetna om problematiken.  

 

Intervjuguiden utformade vi utefter de kunskapsområden som vi valt att använda oss av i 

teoriavsnittet. Vi valde att utforma frågorna på så vis att informanternas åsikter och tankar 

framkom. I efterhand hade vi önskat att vi ställt fler följdfrågor för att få mer djup i svaren. Vi 

gav inte ut frågorna i förväg på grund av att vi ville att svaren skulle komma från 

informanterna själva, inga sökta svar. Nu i efterhand kan vi konstatera att frågorna som vi 

ställt till barnen borde omfattat alla kunskapsområden för att få mer tyngd i studien. När vi 

utformade frågorna ansåg vi att det skulle bli för omfattande om vi ställt frågor om alla 

kunskapsområden. Vi valde de områden som vi ansåg var viktigast, på grund av tidsramen.  

 

Vi informerade informanterna i ett tidigt skede om att intervjuerna skulle spelas in, vilket 

barnen tyckte var roligt. De märkte inte av inspelningen under intervjun, vilket resulterade i 

att intervjuerna blev naturliga. Pedagogerna däremot tyckte att inspelningen kändes obekväm 

till en början, men under intervjuns gång så glömdes den bort.  

 

5.3 Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan tänkas vara vad lärare på skolor anser om fritidshemmets 

lärande och status.  Intressant skulle det också vara att få reda på vad universitetsutbildningen 

anser om fritidspedagogernas framtid och statusen för dem som arbetar där, samt 

fritidshemmet i sig.  

 

När studien nu är avslutad, så känner vi att den givit oss mycket ny kunskap. Vi har fått en 

ökad insikt i hur man kan synliggöra sin verksamhet och lärandet som sker. Vi har även 

poängterat att det ständigt sker en utveckling av barnens lärande. Studien bär vi med oss i vår 

kommande yrkesroll, då vi vill arbeta aktivt med att påvisa detta lärande. Vi känner att det är 

oerhört viktigt för oss som blivande fritidspedagoger att visa för omgivningen vad 

fritidshemmet faktiskt bidrar till.   
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Bilagor   Bilaga 1 

Hej!     

Vi är två studenter som studerar på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

läser vår näst sista termin och ska nu skriva vår c-uppsats som ingår i utbildningen. Vår 

uppsats handlar om vilket lärande som sker på fritidshemmet och vi skulle därför vilja 

intervjua ditt/ert barn för att få svar på vad de tycker om verksamheten.  

Intervjuerna kommer att ske på fritidshemmet och inga namn kommer att nämnas i vår 

redovisning av resultaten eller i något annat sammanhang. Däremot kan vår uppsats 

komma att användas till vidare forskning. Barnet kan när det vill avbryta intervjun om 

det inte skulle vilja vara med.  

Fyll i talongen nedan om ni accepterar att ert barn blir intervjuat eller inte och lämna 

den till personalen på fritidshemmet snarast möjligt, så att studien kan påbörjas. Vi gör 

ett slumpmässigt urval över vilka barn som kommer att delta i vår 

studie.  

Vid frågor får ni gärna kontakta oss!  

Med vänliga hälsningar  

Linn Andersson lands07@student.lnu.se, 0733745098 

Frida Karlqvist fkads07@student.lnu.se, 0702951428 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mitt barn heter__________________________________ och får delta/ inte delta i denna 

studie. Ringa in ett av alternativen. 

 

 

Underskrift: __________________________________________ 
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      Bilaga 2 

Intervjuguide för pedagoger; 

1. Berätta hur ni hanterar konflikter mellan barn i fritidsverksamheten? 

2. Berätta om och hur ni arbetar för att främja goda relationer mellan, barn – barn och 

pedagog – barn?  

3. Arbetar ni genusmedvetet i så fall på vilket sätt? 

4. Hur mycket tid ägnas åt rörelse och hälsa på ert fritidshem?  Vilka möjligheter finns till 

att göra det? 

5. Arbetar ni miljömedvetet? I så fall på vilket sätt? 

6. Vilken syn har ni språkutveckling? Arbetar ni med språkutveckling? 

7. Använder ni er av olika kulturella uttrycksformer i er verksamhet? 

       - uttrycka känslor – ord, bild, musik, rörelse, form, dans och drama. 

8. Arbetar ni för att utveckla barnens identitet? 

9. Får barnen vara med och bestämma? I så fall vad och hur? 

10. Kan ni uppskatta hur mycket styrd verksamhet respektive fri lek har ni på fritids? 

      - varför väljer ni att ha fri lek/styrd verksamhet? I vilka sammanhang och varför? 

11. Vad för lärande anser ni sker på fritidshemmet i den fria leken/styrda verksamheten?  
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      Bilaga 3 

Intervjuguide för barn; 

1. Hur tycker ni det är att gå på fritids? 

2. Har ni många kompisar på fritids?  

3. Vad gillar ni att göra inne på fritids?  Vad gillar ni att göra ute på fritids? Varför 

gör/gillar ni det? 

4. Finns det saker som bara flickor leker eller något som bara pojkar leker med? 

5. Händer det att ni börjar bråka på fritids? Vad gör ni då? 

6. Tycker ni att ni får vara med och bestämma vad ni ska göra på fritids? Är det något ni 

skulle vilja vara med och bestämma om? 

7. Vad tror ni att ni lär er på fritids?  

 


