
 

 

 

 

”Att leka med kompisar är det bästa som finns på fritids” 

 

- Barns perspektiv på fritidshemmets 
meningserbjudande 

Forfattare:BiljanaOmerovic 

Samira Lokmic 

Handledare: 

Berit Wilen Lundgren 

Examinator:  

ElisabethElmeroth 

Termin: HT-13 

Ämne: Examensarbete 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: GO2963 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

 

Författarnas namn: Biljana Omerovic& Samira Lokmic 

Titel: ”Att leka med kompisar är det bästa som finns på fritids” 

Barns perspektiv på fritidshemmets meningserbjudande 

Engelsk titel: “Playing with friends is the best thing to do at the leisure- time 

centre” 

The children`s perspectives on the meaningfull activitets that leisure-time centre can 

offer 

Antal sidor: 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Syftet med vårt arbete var att belysa vad det är för meningserbjudande som barnen 

tillskriver fritidshemmets verksamhet. Den ledande frågan var barns resonemang om 

lärandet liksom fritidshemmets meningsfullhet. Vår studie utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. Fokus i studien riktades därmed mot vistelsen på fritidshemmet utifrån 

kvalitativa lärandeaspekter med koppling till innehåll, aktiviteter och bemötande. 

Undersökningen utgick från följande frågor: 

 Hur motiverar fritids till lärande och socialt samspel genom leken?                                                                           

 Vilket ansvar har de vuxna? 

 Hur kan barns inflytande vara en utvecklingsresurs?  

Resultatet visar att fritidshemmet har en viktig roll i barns lärande och utveckling. 

Barnen kopplar lärande på fritidshemmet starkt mot lekens betydelse. Även 

kompisrelationerna framstår som en viktig del av lärande i olika sammanhang. En 

balans mellan pedagogernas professionella ledning, barnens drömmar och barnens rätt 

till inflytande skulle kunna bli en bra utvecklingsresurs mot ett ökat meningserbjudande 

kopplat till fritidshemmets mål och verksamhet. 
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 Ett speciellt TACK till Berit Willén Lundgren den bästa 

handledaren som man kan önska sig.  
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1. INLEDNING 

Vi är två verksamma pedagoger som har valt att skriva examensarbete om 

fritidshemmets läranderoll utifrån barnens perspektiv. För vår del var det intressant att 

utforska hur barnen resonerar kring sitt lärande på fritids. Den ledande frågan är om det 

finns något lärande eller är fritidshem bara en tidsfördrift för barn.  

Vidare inspiration har vi fått av Ulf Jederlunds föreläsning ”Stimulans eller förvaring” 

(2011), där han problematiserar om dagens fritidshem är främst en förvaringsplats, eller 

en plats som främjar barnens utveckling och lärande. Ulf Jederlund är lärarhandledare 

vid Barnverket och på sin föreläsning har han påpekat att på fritids ska man kunna jobba 

i grupp utan stress med olika momenten: samtal, skapande verksamheter, med lek, 

värdegrundsarbete, motorisk rörelse, skapande uttryck och språk. Händer allt detta i 

praktiken och vad säger barnen om sitt lärande inom olika områden tänker vi och vill 

därmed undersöka detta i vårt arbete.   

Enligt Skollagen, ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda en meningsfull fritid och rekreation(SFS2010:800). Genom sitt uppdrag att 

komplettera skolans verksamhet har fritidshemmet en viktig uppgift när det gäller att 

stödja barnens helhetsutveckling. Jederlund (2011) anser att fritidshemmet är en bra 

plats för att jobba med detta. Vad anser barnen? 

Vi tror att barnens åsikter om lärande i fritidshemmet kan vara till stor hjälp och en 

viktig utgångspunkt till vidare utveckling av fritidshemmets verksamhet. Barnens 

åsikter, ärlighet och lekfullhet kan säkert inspirera oss pedagoger till verksamhets 

utformning, så att barnen känner både trivsel och utvecklas kunskapsmässigt.   

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Syftet med vårt arbete är att belysa vad det är för meningserbjudande som barnen 

tillskriver fritidshemmets verksamhet. Fokus kommer därmed att riktas mot vistelsen på 

fritidshemmet utifrån kvalitativa lärande aspekter med  koppling till innehåll, aktivitet 

och bemötande. 

Vi har följande frågeställningar: 

 Hur motiverar fritids till lärande och socialt samspel genom leken?                                                                           

 Vilket ansvar har de vuxna? 

 Hur kan barns inflytande vara en utvecklingsresurs?  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Historisk överblick på fritidshemmet 

Enligt Andersson (2013) är fritidshem med sin omsorg, pedagogisk verksamhet samt 

utbildad personal en unik verksamhet för barnen i de nordiska länderna. Under hela 

förra seklet har samhället visat ansvar för barnsocialisation, vilket har resulterat i att 

fritidshem expanderat kraftigt under nästa period. 

 I en rapport från Skolverket (2009) påpekas att fritidshemmet nu har blivit en 

omfattande verksamhet med nästan alla sex - till nioåriga barn. Kommunens skyldighet 

att tillgodose 10–12 åringarnas behov har under tidsperioden ökat från 7 till 13 procent.  

Vidare skriver Andersson (2013) att fritidshem har sina rötter i arbetsstugan från slutet 

av 1800- talet. Industrialiseringen resulterade med faktum att många barn inte hade 

tillsyn under den tiden när föräldrarna arbetade. Att ge omsorg och fostra 

arbetarklassens barn ansågs som en moralisk uppgift. I arbetsstugan skulle 

arbetsklassens barn disciplineras, lära sig enklare hantverkssysslor samt hygien. Anna 

HjertaRetzius som med Fridtjuv Berg var arbetsstugans grundare betonade behovet av 

pedagogiska och sociala insatser i barnens fostran. 

Enligt Torstenson - Ed & Johansson (2000) hade Anna HjertaRetzius en idé om att 

förena handens och hjärnans utveckling.  Med hjälp av praktiskt arbete och arbetsglädje 

fick arbetarklassens barn lära sig olika kunskaper.  Denna idé grundade sig på en 

helhetssyn med betydelsebärande begrepp som omsorg, lärande, teori och praktik, vilket 

är viktiga värden i dagens skola. 

Vidare skriver Andersson (2013) att arbetsstugor avskaffades under 1930- och 40 talet.  

Arbetsstugorna ersattes med eftermiddagshem. Det som skiljde sig åt kvalitativt från 

förra perioden var att verksamheten kopplades bort från skolan och lades under 

barnavårdsnämnderna. Ett viktigt moment i denna process var att fritid och arbete 

skildes åt, vilket resulterade till en enskild fritidssektor.  Barnens aktiviteter på 

eftermiddagshem hade psykologisk, rekreativt och socialt syfte samt erbjudande om 

hjälp med skolämnena.   

Period under 1950 – och 60-talet präglades av ett stort behov av offentlig barnomsorg, 

vilket var grunden till den moderna fritidsverksamheten. Verksamheten var organiserad 

som en del av barnstugan eller i enskilda lägenheter och lokaler. Det som reglerades av 

Socialstyrelsen var storleken på lokalerna och barngrupperna men själva verksamheten 

fick inga konkreta mål. Det fanns även ett samarbete med skolan.    
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Under 1980- och -90 talet började fritidshemmets verksamhet växa snabbt och det 

präglades av helhetssyn på barns lärande och utveckling. Verksamheten förändrades till 

en integrerad heldagsomsorg. Decentraliseringen hjälpte också att tolka nationella mål 

mot de lokala behoven. Tidens lågkonjunktur påverkade betydligt fritidshemmets 

verksamhet och kvaliteten hade därmed svårt att hålla måttet. År 1998 återtogs 

tillsynsansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket, fritidshem flyttade till skolans 

lokaler och fritidshemmets personal började tjänstgöra inom skoldagen. På detta sätt 

började fritidshem omfattas av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet.  Fritidshemmets personal hade tre dokument att 

förhålla sig till: Skollagen, Läroplan för grundskolan (Lpo 94/98) och Skolverkets 

Allmänna råd för fritidshem. 

Enligt Lärarförbundet (2005) har ökade kontakter mellan fritidshemmet och skolan 

kompletterat skolans verksamhet. Fritidshem är en arena där fritidspedagogiken bidrar 

till att skapa lärandemiljöer för kunskapsutveckling samt en meningsfull fritid. Sådana 

kunskaper hjälper elever att delta i det demokratiska samhällslivet med 

fritidspedagogiken som grund. Fritidspedagoger arbetar i olika lärandemiljöer och de tar 

hänsyn till elevernas hela situation. För att kunna lyckas med sina uppgifter måste 

fritidspedagoger ha ett pedagogiskt perspektiv på elevernas fria tid det vill säga, 

kunskap om lek, samlärande, informellt och formellt lärande, vilket skapar trygghet och 

kontinuitet för eleverna. 

Torstenson-Ed & Johansson (2000) betonar att skolbarnomsorg omfattar den tid när 

barn inte går i skolan och den är frivillig. Den innefattar tiden när föräldrarna jobbar 

eller studerar samt lovtider. Fritidshem kompletterar skolan och ger en meningsfull 

fritid men eftersom verksamheten är frivillig gäller inte läroplanen fullt ut.  

I dagens skola hittar fritidshemmet sin plats i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2011). 

 

3.2 Vad säger styrdokumentet 

Enligt Skolverket omfattar fritidshemmet skolfritid och är inte en obligatorisk 

verksamhet men den är dock ett viktigt komplement till skolan. Fritidshemmet styrs av 

Skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem. Det finns 

också andra bestämmelser som vänder sig till fritidshem som Allmänna råd för 

kränkande behandling, Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2013). 
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3.2.1 Skollagen 

Enligt Skollagen(SFS 2000:800) ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och stödja deras utveckling. 

Fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Eleverna ska 

vistas i en god miljö och elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. 

Läroplanerna bygger på skollagen och där finns grundläggande bestämmelser om hur 

skolans verksamhet ska utformas. 

 

3.2.2 Lgr 11- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 

 

Enligt Lgr 11 har skolan i uppdrag att främja barnens lärande. Det är olika kunskaper 

som barnen ska utveckla genom skilda uttrycksformer som dans, musik, drama, bild och 

text. I läroplanen framgår tydligt vikten av stimulering av språk, skapande, lek, 

kreativitet, självförtroende, nyfikenhet och att lösa problem. Barnen ska också 

stimuleras att jobba självständigt men också tillsammans med andra.  

Läroplanerna behandlar även frågor om inflytande och delaktighet. I Lgr 11 har inte 

fritidshemmet några mål som ska uppnås utan strävande mål. Fritidshemmet kan dock 

bidra mycket till barnens utveckling med tanke på de många aktiviteter barnen gör på 

fritidshem och på det sättet blir det ett viktigt komplement eller kontinuitet efter skolan. 

Både skolan och fritidshem har uppdraget att fostra barnen till demokratiska 

medborgare. 

 

3.2.3 Allmänna råd för kränkande behandling 

 

Enligt denna rapport från Skolverket (2012) har förskolechefer och övrig personal i 

uppdrag att arbeta för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling 

och diskriminering, vilket har som syfte att skydda barn mot kränkningar. 

 

3.2.4 Allmänna råd för kvalitet i fritidshem  

I den här rapporten från Skolverket (2007) betonas att barngrupperna ska ha en lämplig 

sammansättning och storlek och att verksamheten skall utgå från varje barns behov. En 

grupp som är för stor i förhållande till personalstyrkan riskerar att de positiva effekterna 

av att vistas i en grupp att bytas till dess motsats. 
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 Barngruppens storlek är en viktig faktor för kvalitet och positivt samspel mellan barnet 

och gruppen, barnet och säkerhet, trygghet samt att undvika negativ stress och en 

högljudd miljö. Vidare betonas det att fritidshemmets verksamhet är viktig för barnens 

socialisation och att barnen utvecklas i gruppen.                                                                                                         

 

Genom lek och samspel med andra barn och vuxna utvecklas också barnens själkänsla 

och barnens identitet. På det sättet poängteras lek som en viktig del i lärandet. 

Verksamhetens utrymme till barns inflytande och delaktighet betonas också samt att 

barn med särskilda behov ska få stöd i sin utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att 

stimulera barnen och pedagogerna har ansvar att aktivt utmana elever och påverka deras 

lust att lära. 

Vidare poängteras att fritidshemmet ska vara en trygg, rolig och stimulerande plats där 

barnen ska trivas, må bra, känna tillit, lugn, lust och nyfikenhet. Fritidshemmet är en 

betydelsefull plats där omsorg och pedagogik förenas. Fritidspedagogikens viktiga 

uppdrag är att bli ett stöd till barnens allsidiga utveckling. 

 

3.3 Fritidshemmets betydelse utifrån barnens perspektiv 

 

Enligt Ljusberg (2002) tillbringar många barn mer tid på fritidshemmet än i skolan och 

det är relevant att ta reda på om deras syn och deras situation på fritidshemmet. Man har 

skrivit många olika studier om verksamheter kring -och- för barn. Det är iögonfallande 

att barn fortfarande inte betraktas som medskapare utan som objekt för verksamheten. 

Ljusberg menar att barnen fostras in i vuxenkultur och det är vuxna som drar slutsatser 

och bedömningar av barnen. Vidare påpekar Ljusberg att barnen inte kan berätta om 

fritidshemmets förändring men de kan berätta om upplevelser på fritidshemmet och dess 

betydelse. 

I en rapport från Skolverket (2000) betonas att barn är oftast statister i de vuxnas 

samverkansaktiviteter. Det leder till att de vuxnas och barnens perspektiv skiljer sig 

betydligt åt. Barn lyfter fram variationer och omväxling mellan personer och 

verksamheter medan de vuxnas perspektiv presenterar kontinuitet, trygghet och 

gemensamma normer. När barnen intervjuades lyfte de upp följande moment som 

bristfälliga: att det var för rörigt på fritidshemmet, de brukade inte besöka biblioteket, 

skapande verksamhet som att sy, snickra eller måla ägnade man sig lite åt, datorer var 

inte lika tillgängliga för pojkar och flickor, de kunde inte påverka verksamhet och det 
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kan bli jobbigt med skrik, bråk och konfliktlösning. Barnen lyfte upp tre viktiga 

moment: att de var medvetna om varför de kom till verksamheten, att de kände sig 

trygga där samt att det var roligt att vara på fritids.  

Enligt Johansson & Ljusberg studie (2004) vistas på fritids aktiva och 

handlingsinriktade barn som med olika beteende försöker skapa kontroll över sina liv 

samt dela sina egna erfarenheter med andra barn.                                                                                                                            

De barn som går på fritidshem ger verksamheten innehållsmässigt vikt på sex olika 

teman: kompisar, utrymme, avskildhet, uttrycksmedel, respekt, gränser och vuxnas 

engagemang. Barnen påpekar att det är roligare att vistas på fritids än på skolan och att 

skapande och fri lek har en stor betydelse i verksamheten. Barnen anser att de lär sig på 

fritids liksom i skolan men på olika sätt, vilket är positivt för deras utveckling. De 

berättar även om fritids som en rolig plats att vara på och en verksamhet som främjar en 

positiv självbild och högre självuppfattning. 

Enligt Ihrskog (2006) är goda kamratrelationer en viktig grund för barnens lärande i 

fritidshemmet. Relationerna har en avgörande betydelse för barnens självbild, 

identitetsutveckling och socialisation, vilket betyder att ett stort ansvar vilar på de vuxna 

i verksamheten. 

Även Dahl &Ackesjö (2011) betonar i sin artikel att meningsfullhet ur barnens 

perspektiv ofta har en tydlig koppling till relationernas betydelse på fritidshemmet. 

Barnen förknippar ofta sina bra och dåliga stunder på fritidshemmet med koppling till 

kamratrelationerna. För barnen är det viktigt att det är lugnt på fritids efter skoltid. En 

annan aspekt som barnen tar upp är den mängd av aktiviteter som erbjuds i anpassade 

miljöer av målmedvetna pedagoger, vilket ibland barnen kan tycka är stressande.  De 

äldre barnen hävdar att deras vistelse på fritids kräver en mer avancerad verksamhet i 

förhållande till yngre barn. Detta är enligt författarna en viktig kvalitetsfråga för 

fritidshemmet och något som personalen måste ta på största allvar. 

Bardon (2008) har i sitt forskningsarbete fått fram att barnen upplever fritidshemmet 

som en lustfyllt och roligt plats där lärande pågår. Hon betonar vidare i sin 

undersökning att barn är överens om att de lär sig på fritidshemmet men de har svårt att 

ge exempel på vad de lär sig. Enligt författaren är barnen även medvetna om 

fritidshemmets omsorgsuppdrag. 
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3.4 Fritidshemmets lärande miljöer 

Johansson(2011) skriver att barn möter olika pedagogiska miljöer på fritidshem och de 

lär sig både teoretiskt som praktiskt kunskap genom samspel och lek, vilket är en 

grundläggande aktivitet i barnens utveckling. 

Klerfelt (1999) betonar att fritidshemmets uppgift är att förena omsorg och pedagogik, 

och på det sättet blir hela barnets utveckling i centrum. Det visar sig att det finns en 

skillnad mellan skola och fritidshem när det gäller de pedagogiska miljöerna.           

 

På fritidshem finns inga krav att lära barnen något som man ska utvärdera med betyg. 

Fritidshemmet spelar dock däremot en viktig roll för barnens socialisering och 

möjlighet till att utveckla den sociala kompetensen. 

Klerfelt (1999) beskriver olika sätt att lära på fritids: 

1. På fritidshem händer lärandet genom att samspela med varandra.  Barnen lär sig med 

sina kamrater. 

2. På fritidshem sker lärandet med hjälp av kognitiva verktyg. Här finns olika verktyg 

som stödjer den kognitiva utvecklingen. Det kan vara exempelvis vara datorer, böcker, 

spel, leksaker och olika experiment. 

3. På fritidshem sker lärande i samspel med olika objekt och händelser. De skapar olika 

situationer och på det sättet kan barnen utveckla sitt tänkande 

4. På fritidshem blir lärandet situationsmässigt. Detta händer spontant och är beroende 

av situationen. 

Johansson (2011) beskriver formellt och informellt lärande men också samlärande. 

Skolans lärande är mer formellt för att den är fast till struktur. På fritidshemmet är det 

mer vanligt med det informella lärande som inte har en fast struktur, eftersom  lärandet 

oftast bygger på barnens initiativ och deras spontana handlingar. Samlärande handlar 

om kommunikation, delaktighet, och en mångfald av idéer. Detta kan kopplas till det 

informella lärande som  individen styr själv och genom  reflektion formas detta till 

kunskap. På fritidshemmet är det viktigt att se sambandet mellan informellt och formellt 

lärande, att det händer parallellt. Det finns ofta inslag av formellt lärande på fritids då de 

exempelvis lär sig regler för olika spel, löser matematiska uppgifter eller läser. 

Författaren betonar vidare att fritidshemmet har en pedagogisk miljö som främjar det 

sociala lärandet tillsammans i en grupp. Verksamheten bygger mycket på det sociala 

samspelet genom lek och spel. Det kanske kan se ut som att fritids ”lever sitt eget liv” 

genom det övervägande informella lärandet. Men det betyder inte att denna sociala 
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kunskapsutveckling är mindre viktig för barn jämfört med den mer formella 

kunskapsbildningen. Barnen är duktiga på många saker och de lär sig olika saker i 

vardagen. De lär sig om kompisar, de imiterar och lär av varandra. De lär sig reglerna i 

lek och spel, de tränar tillsammans.  På fritidshemmet sker ett personligt lärande och 

den kunskapen berör individen. Det som är karakteristiskt för fritidshemmet är att den 

kunskap som barnen lär sig tillämpas på samma gång, enligt författaren. 

 

Enligt Ihrskog (2006) är goda kamratrelationer en viktig grund för barnens lärande i 

fritidshemmet. Kamratrelationerna har en avgörande betydelse för barnens självbild, 

identitetsutveckling och socialisation och det betyder att ett stort ansvar har de vuxna i 

verksamheten som ska stödja goda relationer mellan barn.  

Pramling (2000) poängterar miljöer där kreativitet, lärande och lekfullhet integreras. 

Författaren beskriver att lustfyllda lärandet som  lek är viktig för barns lärande och 

utveckling. Författaren skriver om vikten att som  pedagog är viktigt och själv kan se 

lek, lärande och kreativitet som en helhet i utvecklingsprocessen och därmed skapa 

kreativa miljöer för lärande.  

Även Lärarförbundet (2005) skriver också om leken som har betydelse för barnens 

utveckling. De poängterar vidare att leken är grunden i fritidspedagogiken.  De betonar 

även att genom att samspela med varandra lärt sig barnen nya kunskaper utan att de 

tänker på det. 

 

3.4.1 Kunskapsområden inom fritidspedagogik 

Enligt Lärarförbundet (2005)  binder lärande på fritidshem ihop elevernas lärande och 

upplevelser utanför skolan  med lärande i skolan. I fritidspedagogiken utgår läraren från 

elevernas intresse och erfarenheter samt erbjuder eleverna att fördjupa sina erfarenheter 

och upplevelser. Författaren skriver vidare att det finns åtta olika kunskapsområden 

inom fritidspedagogiken som hjälper eleverna att uppnå målen i läroplanerna.  

De åtta kunskapsområdena är: 

Relationer 

 Relationer har en stor betydelse för elevernas utveckling och det händer i samspel med 

andra.  I samspel med varandra lär sig barnen samarbete, turtagning, lösa konflikter, 

likheter och olikheter, lär sig normen och regler både positiva och negativa. 
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Genus 

 Det handlar om att eleverna ska bli medvetna om att ha rätt till likvärdig utbildning 

oavsett kön. En viktig aspekt är att eleverna ska stärkas att stå upp för sina egna behov 

och intressen. 

Rörelse och hälsa 

Eleverna ska vara belåtna med fysiska aktiviteter och känna ett positivt kamratskap. Här 

är hälsoarbeten ett viktigt moment som handlar om att stödja elevernas psykiska hälsa 

samt stärka elevernas uppfattning om sig själva och realistisk jaguppfattning. 

 

Natur, miljö och teknik  

Eleverna ska lära sig om natur miljö och teknik och levnadsätt i ett ekologisk globalt 

perspektiv. Eleverna ska också lära sig att ta eget ansvar för miljö där de ska inse att det 

går att påverka framtida miljön. 

Språk och kommunikation 

Språk och handling är två viktiga aspekter som är integrerade i fritidshempedagogiken. I 

verksamheten möter eleverna nya begrepp som de får förklaring till. Språket utvecklas i 

samspel mellan lärare och kamraterna. 

Kultur  

Kultur är en viktig del av identiteten. Här handlar det om skapande verksamheten som 

att eleverna kan uttrycka sina känslor i musik, bild, dans, drama och rörelse. Vidare 

syftar detta till att få kunskap och en respektfull förståelse för andra kulturer och 

traditioner. 

Individens identitet 

Det handlar om att individer utvecklar sin identitet i samspel med andra. Det är viktigt 

att eleverna ska känna att de duger som de är och kan säga nej till det som är fel. 

 

Elevernas inflytande och ansvar 

Det handlar om att eleverna ska kunna påverka sin och andras situation. Eleverna ska 

också kunna ta ansvar för sina handlingar och sitt lärande samt ha inflytande över hur en 

uppgift ska göras och när den ska utföras. 
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4. TEORIANKNYTNING 

 

I vårt arbete utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv som grundar sig på Vygotskijs 

teori. Den centrala i Vygotskijs teori är att barn som leds av vuxna eller mer kunniga 

kamrater får de bästa möjligheterna för lärande.  Lärandet i skolan sker i interaktion 

mellan olika parter i specifika kulturella kontexter. De barn som får stöd och 

handledning från den som är mer kunnig övertar den lärandehandlingen på egen hand 

med tiden (Williams, 2006).  

Imsen (2000) lyfter fram att det sociokulturella perspektivet betonar språket som ett 

centralt redskap för människans socialisering. Författaren menar även att kulturen 

kommer till uttryck i språket och det är ett viktigt redskap för tänkande och medvetande. 

Enligt Carlgren (1999) tillhör ordet lära vardagsspråket som ingår i formellt lärande på 

skolan liksom i informellt lärande i andra olika sammanhang. I dagens skola ses inte 

lärandet som enbart kognitivt utan det ses också som ett fenomen mellan olika individer 

i relation till en social praktik, vilket kan relateras till fritidshem. I den sociala praktiken 

ingår tre elementen: begrepp, aktivitet och kultur. Begreppen är redskap som är ett 

resultat av en social förhandling. Själva lärande har form av förändrat deltagande i en 

social praktik. 

Säljö (2000) poängterar att lärandeprocesser händer i ett samspel mellan individerna i 

det samhället och kultur där de äger rum. Han skriver vidare om termerna redskap och 

verktyg. Dessa resurser som är språkliga, intellektuella och fysiska använder vi oss av 

för att förstå vår omvärld och för att kunna agera i den. Språket är en viktig komponent 

och att kommunicera är en central process i lärandet. Genom att kommunicera blir 

individen delaktig och skaffar sig kunskaper. Författaren betonar vidare att kunskap inte 

är något statisk som finns lagrat på ett visst ställe eller något som man kan hämta i 

böcker utan att kunskap är något som man använder i sin vardag och som hjälper oss att 

se och lösa olika problem, en resurs som hjälper till att kunna se och kunna agera i olika 

situationer. 

 Gustavsson (2002) skriver att människan förändrar hela tiden sin kunskap när hon lär 

sig nya saker och får ett helt annat perspektiv på tillvaron. På detta sätt kännetecknar 

kunskap något som man hela tiden inhämtar under en pågående process. Han skriver 

vidare om kunskap som drivkraft, som handlar om att vara öppen och alltid redo för att 

lära sig nya saker. Detta har en tydlig koppling till exempelvis konstnärer, poeter, 

filosofer och deras förmåga att alltid upptäcka något nytt och se omvärlden i olika 
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vinklar. Även samma författare skriver om att kunskap är beroende av det sociala 

samspelet och en god kommunikation som hjälper till att få den praktiska verksamheten 

mer begriplig. 

Williams (2006) betonar att i skolan ligger fokus på den sociala kontexten. Lärare och 

kamratsamverkan ses som olika modeller för institutionellt lärande. Läraren ställer 

frågor, förklarar samt leder barn till måluppfyllelse. Kamratsamverkan bygger på 

dialoger och turtagning som kallas för ömsesidig undervisning. Det viktiga är att med 

en bra organisation, bra struktur och konstruktiv diskussion skall alla tas på allvar och 

respekteras. I en sådan miljö skapas goda lärandesituationer där barn kan lära och 

utvecklas. 

Fritidshemmets verksamhet ska präglas av ett sociokulturellt perspektiv, enligt 

Lärarförbundet (2005).  

Lärarförbundet understryker att lärandet inte pågår bara i skolan utan på fritids som är 

ett socialt system.  Språket och kommunikation har en viktig plats i den 

grupporienterade verksamheten, där lärandet sker i samspel med varandra. Barnens 

lärande är beroende av kamraterna och den kognitiva utvecklingen stöds av olika 

verktyg som leksaker, köksredskap, verktygslådor. Lärandet sker i direkt samspel med 

objekt och händelser som är situationsgrundade. Fritidshem är en viktig mötesplats, där 

barn och föräldrar från olika kulturella, sociala och språkliga miljöer kan mötas. 

 Johansson(2011) betonar att fritidshemmet är en viktig mötesplats eftersom där finns 

det pedagogiska möjligheter att samtala om olika sociokulturella bakgrunder utifrån 

dess likheter och skillnader. Läraren har som uppgift att vara en god förebild för de 

andra, genom att visa respekt och tolerans för allas lika värde och andra demokratiska 

värderingar som styrdokumenten står för.    

 

5. METOD 

 

5.1 Val av metod 

 

För att synliggöra fritidshemmets verksamhet ur barnens perspektiv använde vi 

kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Bryman (2001) anger att intervju är den 

mest använda metod i kvalitativa studier där tonvikten ligger på ord istället på siffror. 

Enligt Patel&Davidsson (2003) samlas oftast information med hjälp av frågor genom 

intervjutekniken, vilket är personligt och kan genomföras genom träffen eller 

telefonsamtalen. Inom kvalitativt inriktad forskning fokuserar man på verbala 
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analysmetoder av människors upplevelser inte på statistiska analyser. Det var 

utgångspunkten i vår undersökning. 

Enligt Trost (2010) kan man genomföra intervjuer med hög eller låg grad strukturering 

och standardisering. Vi använde oss av låg grad standardisering där intervjuade fick 

friheten när det gäller ordning på frågorna och man formulerar sig efter intervjuades 

språkbruk. Med låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora. Vi använde 

oss av hög grad strukturering där vi hade strukturerat frågorna och vet precis vad vi vill 

undersöka.  

 

5.2 Urval 

 

Intervju har vi genomfört på två fritidshem i två kommuner i Östergötlands län. På det 

ena fritidshemmet jobbar en av oss och på det andra fritidshemmet har en av oss haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning. 

 

5.2.1  Intervjuerna med barnen på fritidshemmen 

 

På fritidshemmet nummer ett går 86 barn i åldrar 6-9 år. Barnen är uppdelade i två 

grupper och det jobbar tio pedagoger där: fyra fritidspedagoger, fyra förskollärare och 

två barnskötare. 

 Två av dem är män resten av pedagogerna är kvinnor. Urvalet gjordes efter att barnen 

var tillfrågade om de ville delta i intervju. Tio av dem ville frivilligt medverka i 

undersökningen och intervju påbörjades efter att föräldrar skrev på föräldrabrevet som 

skickades hem. Alla av de tio föräldrar har gett tillåtelse för barnens deltagande i 

undersökningen. Man kan relatera urvalet till bekvämlighets eller tillfällighets urval 

som är enligt Bryman (2001) typisk för kvalitativa intervjuer. 

  På fritidshemmet nummer två går 70 barn i åldern 6-10 . Fritidshemmet är uppdelat i 

tre grupper. I hela fritidshemmet jobbar fem pedagoger: två fritidspedagoger, två lärare 

och en resurs. Tre av dem är män och två kvinnor. Urvalet gjordes efter att barnen var 

tillfrågade om de ville delta i intervjun. Tio av barnen ville frivilligt delta i intervjun. 

Föräldrarna till alla de tio barnen har gett tillåtelse för barnens deltagande i 

undersökningen. Två barn blev lediga från fritids vid intervjutillfällen och de räknas 

som bortfall. 
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 Därför har 8 barn medverkat i undersökningen efter att föräldrar skrev på 

föräldrabrevet som skickades hem. Enligt Patel& Davidsson (2003) bygger intervjuer på 

frågor vilket hänvisar till individernas villighet att svara på dessa frågor. Trost 

(2010)skriver att enskildes integritet måste respekteras oavsett vilket syfte man har med 

sin undersökning och oavsett vem personen är: gammal eller ung, barn eller vuxen. 

Relationer som intervjuare hade till barn var jätteviktiga i undersökningsprocessen. 

Enligt Patel& Davidsson (2003) det är viktigt att intervjuare och den intervjuade möts 

på lika villkor i samtalet eftersom faktorer som kön, ålder, social bakgrund eller etnisk 

tillhörighet kan vara relaterade till makt och påverka kvalitativa intervjuer.  

På det första fritidshemmet intervjuades tio barn, fem flickor och fem pojkar i olika 

åldrar.  Ett barn var 6år, två var 7 år, fyra barn var 8 år och tre barn var 9 år. Barnen 

intervjuades en efter en i ett rum som var tillgängligt på fritids där man kunde ostört 

sitta. Patel&Davidsson (2003) påpekar att intervjuare måste motivera utvalda personer 

på olika sätt eftersom utvalda personer inte ser alltid nyttan med att besvara frågorna. 

Likaså är viktigt att visa intresse, förståelse, uttryck av känslor och attityder för 

intervjupersonen. 

På det andra fritidshemmet intervjuades åtta barn. Det var tre pojkar och fem flickor i 

olika åldrar. De var 8,9,10 år gamla. Intervjuerna utfördes enskilt och ägde rum när det 

bäst passade barnen och i ett rum där man kunde sitta ostört.  

 

Enligt Trost (2010) är intervjun en relation mellan intervjuare och den intervjuade. 

Platsen eller miljön för intervju ska vara ostörd, utan några åhörare och en miljö där den 

intervjuade ska känna sig trygg. 

 

5.3Förberedelser och genomförande 

 

Innan vi påbörjade undersökningen diskuterade vi med barnen och verksamma 

pedagoger om våra studier och undersökningen som skulle göras. Barnen fick 

information på en samling och hade några dagar betänketid om de ville ställa upp eller 

inte. Vi har även gjort en blankett till föräldrar där de hade möjlighet att uttrycka sig 

kring barnens deltagande i undersökningen (se bilaga 1). Blanketterna har vi delat ut 

själva till barnen och när de var påskrivna genomförde vi vår studieuppgift. Intervjuerna 

genomfördes i ett rum som var tillgängligt på fritids där vi ostört kunde prata. Barnen 

intervjuades en efter en enligt sitt eget önskemål i två veckors period. Att vi utförde 
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enskilda intervjuer beror på vårt intresse om enskilda barnens tankar kring olika frågor. 

Allt som barnen har sagt har vi själva skrivit ner.  

Enligt Bryman (2001) intervju som vi utförde heter semistrukturerad intervju. Detta 

betyder att det finns en intervjuguide med en stor frihet som ges till intervjupersoner när 

det gäller att utforma svaren. Intervjupersonen behöver inte svara i samma ordning som 

i intervjuguiden och hela processen har stor flexibilitet med faktum att frågorna kommer 

att ställas i ursprungliga ordalydelsen. Intervjuguide berörs även med specifika teman 

vilka i vårt fall är kunskapsområden inom fritidspedagogiken som enligt Lärarförbundet 

(2005) bidrar till att eleverna uppnår målen i läroplanerna. 

 

5.4 Bearbetning 

 

Under bearbetningen av intervjumaterialet växte sex olika kategorier fram utifrån 

barnens utsagor som kunde visa på en djupare förståelse med koppling till studiens 

frågeställningar.   Enligt Patel& Davidsson (2003) är det viktigt att hitta bra 

benämningar på de kategorierna samt att väl kunna beskriva kategorins innehåll och 

omfattning. Även enligt honom är det också lämpligt att kombinera citat och 

kommenterade text för att läsaren ska få en tydlig bild av undersökningsarbete, vilket vi 

gjorde. Barnens utsagor har vi i resultatdelen skrivit ordagrant utan några ändringar. 

 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

 

När det gäller etiskt förhållningssätt, så grundar vi vårt arbete på Vetenskapsrådets 

(1999) fyra individskyddskrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskrav betyder att: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte”(Vetenskapsrådet 1999 s.7). Utifrån 

informationskravet har vi informerat pedagoger, föräldrar och barn om vår 

undersökning samt om villkor som gäller i undersökningsprocessen dvs. barns möjlighet 

att avbryta processen om de vill och när de vill.  

Vi har även fått påskrivna blanketter av föräldrar om deras barns deltagande i 

undersökningen och på så sätt har vi uppfyllt samtyckeskravet, vilket enligt 

Vetenskapsrådet betyder att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 1999 s.9). 
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I vårt arbete kommer vi inte att skriva barnens namn eller någon annan uppgift kring 

barnen, vilket försäkrar deras anonymitet och uppfyller konfidentialitetskravet. Frågan 

som kom från barnen var om någon kommer att känna igen det de har sagt men med 

vetskap om tystnadspliktens betydelse och förklaring att ”det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” (Vetenskapsrådet 1999 s.12), så 

stärktes deras trygghet i processen.  

I blanketten som vi har skickat till föräldrar har vi angett att alla uppgifter kommer att 

användas i forskningens syfte, vilket uppfyller nyttjandekravet. 

 

5.6 Tillförlitlighet 

 

I vår studieundersökning har vi använt oss av intervjuer. Vi har enskilt intervjuat barn 

och allt som barnen har sagt har vi själva antecknat. Anledning att vi utförde enskilda 

intervjuer beror på vårt intresse om enskilda barnens tankar kring olika frågor samt 

metodens tillförlighet. Enligt Patel& Davidsson (2003) är det viktigt att intervjuaren 

förtydligar sina anteckningar direkt efter intervjun, vilket vi gjorde. Vi har även 

genomgått respondentvalidering, vilket enligt Bryman (2001) betyder att forskningen 

har utförts enligt regler och att man rapporterar resultat till berörda personer för 

bekräftelse av verklighetsuppfattning. Det anser vi har en stor betydelse för 

forskningens kvalitet.                                                                                                                                                   

Patel& Davidsson (2003) skriver att strukturerande intervjuer kan vara bristfälliga på 

grund av bedömarfel, eftersom tillförlighet är relaterad till intervjuarens förmåga. Vi 

anser att vår studie har gett oss en ökad förståelse för det problemområde som vi har 

undersökt.         

 Barnen som vi intervjuade visade en hög grad av förtroende, de var pratsamma, öppna 

och kände att de hade gått om tid att besvara våra frågor, vilket gav ett rikligt material. 

Vi känner precis som Bryman (2001) säger att mätning inte är det främsta intresset för 

kvalitativa forskare och validitetsfrågan har därmed inte en central betydelse i vår 

undersökning.  Vi tror också att vi kan använda samma metod på ett annat fritidshem, 

eller med en annan barngrupp, men vi är dock osäkra om resultatet skulle vara likadant.  
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6. RESULTAT  

 

I den här delen sammanfattar vi resultatet av de genomförda intervjuerna med barn från 

två fritidshem. Barnens svar är kopplade till studiens frågeställningar och de redovisas 

som sex olika teman: det bästa med att vara på fritids, när tråkiga saker händer, jag lär 

mig, när vuxna bestämmer, mina personliga önskningar och min drömfritids. I 

redovisningen använder vi rätt många direkta utsagor från barnen, vilket vi anser 

möjliggör undersökningens syfte att synliggöra barnens perspektiv gällande tankar och 

funderingar kring fritidshemmets meningserbjudande. Barnens utsagor skriver vi med 

kursiv stil och studiens frågor finns i bilaga 2. 

 

6.1 Det bästa med att vara på fritids 

 

Det bästa med att vara på fritids enligt alla barn är att de får leka. Lekens positiva värde 

är den inte upplevs tvingande och att den ger en massa valmöjligheter som gör att det 

känns kul. 

”Det är så att man får leka hela tiden. Man blir inte tvingad som i skolan”.  

”På fritids kan man göra vad man vill”. 

 ”Det finns mycket att göra och det är kul och bra”. 

Mer organiserade grupplekar på fritidshemmet som samarbetsövningar och bollspel 

upplever också barnen som att det är kul. 

”På fritids har vi utflykter och samarbetsövningar och det är jättekul”. 

”Det är kul att springa i gympasalen. Vi kör fotboll eller någon annan aktivitet och man 

blir snabb och har kul”.  

De flesta barn betonar också det positiva med utevistelse på fritids. 

”Det är kul, man får vara ute lite mera”.  

”Man kan oftast vara ute om man vill” 

”Det bästa är att vara ute”. 

När barnen pratade om  sin vistelse på fritidshemmet och möjligheten till lek, så 

betonade de hela tiden att det ytterst är kompisrelationen som är grunden till att 

upplevelsen blir rolig och kul. 

”Att leka med kompisar är det bästa som finns på fritids. Då har man inte tråkigt”.    

”Det är roligt att ha vänner som man inte leker med så mycket på skolan”. 
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Sammanfattningsvis så är det lekens möjligheter som barnen betonar när det gäller 

positiva aspekter med att vara på fritidshemmet och samtidigt är upplevelsen beroende 

av att den i grunden bygger på goda kompisrelationer . 

 

6.2. När tråkiga saker händer 

 

På fritids bygger barn kompisrelationer och i verksamheten kan det enligt barnen   

förekomma  tråkiga saker. Barnen beskriver de relationerna så här: 

”Bråk som börjar i skolan fortsätter på fritids. Fritidspedagogerna är stränga och man 

blir ledsen”. 

”När man få inte vara på olika lekar.” 

”Det är tråkigt när man ibland blir osams med kompisar.” 

Barnen känner även behov att påpeka pedagogernas brist i verksamhetens planering. 

Stora barn tycker att små barn favoriseras och att de större barnen blir lidande på grund 

av det. 

”Att det finns mer saker att göra för de mindre barn och inte för de stora barnen”. 

”Att det inte finns saker att göra.” 

Vissa barn betonar att det inte finns tolerans för olikheter vilket skapar negativ stämning 

och påverkar gruppen.  

”Ibland känner jag att det räcker. Vissa vill inte leka med mig för att jag är brun. När 

jag är ledsen då gömmer jag mig”. 

Vikten att ha kompisar i de svåra momenten har barnen även påpekat i den delen: 

”Det är viktigt med kompisar när man blir ledsen då kan man berätta om man inte mår 

bra”.  

Sammanfattningsvis betonar barn att på fritids kan förekomma tråkiga saker i form av 

icke tolerans för olikheter. Samtidigt påpekar barnen de vuxnas ansvar när det gäller 

planering av verksamheten såsom vikten av kompisstöd i dem svåra momenten.  

 

6.3 Jag lär mig  

 

En del barn tycker att de lär sig mycket på fritids. Vissa aktiviteter liknar skolans 

aktiviteter. Enligt barnen börjar deras lärande i skolan och fortsätter på fritids fast under 

andra villkor. 
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”Det är matte jag lär mig både i skolan och på fritids. Fast på fritids lär jag mig genom 

leken t.ex. att räkna.” 

”På fritids lär jag mig som i skolan: matte, svenska och bild. Vi experimenterar med 

målarfärgerna och lär oss tekniken. Även gympa är det samma. I skolan lär vi oss att 

vara snälla. Det gör vi på fritids också”.  

”Man lär sig mycket på fritids utedagar. Man lär sig om natur, myror och annat”. 

När barnen pratade om skolans och fritids olikheter då tyckte de att det var skolan som 

var en bättre lärandemiljö där de kunde lära sig bäst.  

”Man lär sig mycket mer matte”. 

”På skolan lär jag mig bäst, matte, engelska, NO, SO mycket”. 

”Man jobbar och lär sig olika ämnen”. 

Fritids ska inte likna skolan tycker en del barn. De påpekade lekens vikt liksom 

möjlighet till varierande aktiviteter och miljöer. 

”Fritids är att leka det som man inte får i skolan”. 

”Det är skönt att man inte jobbar med ämnena och sitter i klassrummet hela tiden”. 

”På fritids har inte ämnena samma struktur som i skolan och det är skönt. Vi gör 

roligare grejer som att pyssla, dansa, springa”. 

”På skolan jobbar man med matte och geografi och har tysta stunder som t.ex. 

läsningen på morgonen. På fritids är högljutt, barnen leker för fullt”. 

Även att bygga relationer mellan varandra och ha samspel såsom samarbete är en viktig 

del av fritids verksamhet tycker barnen. 

”På skolan lär man sig engelska, svenska, matte och på fritids lär man sig att låta 

andra få vara med”. 

”På fritids kan man leka med vem som helst”. 

Sammanfattningsvis förklarar barn att lärandet sker både på skolan och på fritids fast på 

två olika sätt. Vissa av barnen påpekar att skolan är en bättre lärande miljö. För vissa 

barn är det leken liksom olika miljöer två viktiga momenten som stimulerar inlärningen. 

 

6.4 När vuxna bestämmer  

 

En del barn tycker att vuxna bestämmer för mycket. Det finns inte så mycket utrymme 

för barns inflytande i pedagogernas planering. De vill gärna delta i planeringen och 

påverka verksamhet. 
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”Fröknarna planerar alltid våra aktiviteter, oavsett om vi vill eller inte. Skogen är t.ex. 

inte roligt och jag är dålig på att använda dator. Ingen bryr sig om det och det är 

orättvist”. 

”I idélådan får man lägga sina idéer om aktiviteter på fritids. Vuxna bedömer själva om 

våra idéer är bra eller dåliga. Det är bra att fråga barn men vuxna glömmer ibland”. 

 

Det finns även en del barn som uttrycker sig positivt om vuxnas engagemang på fritids. 

Barnen litar på pedagogernas handlande och känner sig trygga.  

”Vuxna vet vad som är bäst för oss. De har varit barn och därför vet de vad barnen vill 

ha”.  

”Vuxna tycker att barn ska ha roligt och lärorik t även vara snälla”. 

”Vuxna tycker att vi ska ha det bra, de gillar barn så mycket”. 

”Vuxna vill inte att vi bråkar, de är snälla”. 

Sammanfattningsvis har en del barn visat stort intresse för sitt deltagande i planeringen. 

Vissa barn är nöjda med verksamheten som den är och de visar stort förtroende för 

pedagogernas engagemang.  

 

6.5 Mina personliga önskningar 

 

Det är intressant att alla barn svarat likadant på den frågan. Barnen är medvetna om 

varför de går på fritids. Kompisrelation stärker särskilt den frågan. 

”Fritids är roligt. Det ska finnas för alltid.  Mamma och pappa jobbar och på fritids 

har vi kompisar. Utan kompisar vad gör man då.” 

”Fritids är jättebra, jag har ingen önska”. 

Sammanfattningsvis har barnen betonat vikten om fritidshemmets betydelse utifrån sin 

omsorgs roll samt vikten av dem sociala relationer som skapas under vistelsen på fritids. 

 

6.6 Min drömfritids 

 

Fritids är en plats där de flesta barn trivs väldigt bra. Barnen har olika idéer hur man kan 

utveckla verksamhet vidare så att den kan förvandlats till en drömfritids.  

”Alla barn skulle ha sina idéer om verksamheten. Den ska i alla falla vara på skolan. Vi 

ska köpa mera leksaker”. 

”Vill ha några saker med på fritids: fotbollsplan, spel med olika banor”. 
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”Barnen behöver mycket lek. Att vara med djur är jättebra speciellt med hundar, 

kaniner och marsvin. Vi kan vara mindre grupper ca 15 barn och alla skulle hjälpa till 

kring djuren.” 

 

”Glada minnen framförallt. Mellanstor fritids med många leksaker, djur och vuxna som 

hjälper barn att inte går vilse”.    

”Fritids skulle bli större . Och man skulle försätta gå på fritids när man går i 5:an och 

6:an, 7:an”. 

”Att man kan bygga ett lekland på fritids, med vatten, rutschkana, klätterställe och 

olika lekställen.” 

Sammanfattningsvis är det fritids, utifrån barnens utsagor, en önskad plats som med 

hjälp av barnens egna idéer kan betydligt kvalitativt förbättrats.  

 

7. ANALYS 

 

Under analysarbetet synliggjordes tre tydliga teman. Det första är att barnen belyser att 

leken på fritids kan motivera till både socialt och kognitivt lärande. Det andra är att 

barnen efterfrågar de vuxnas hjälp med att kunna hantera konflikter i gruppen, vilket 

kan motverka kränkande behandling. Slutligen har barnen många goda 

förbättringsförslag med koppling till fritidshemmets verksamhet och det visar att deras 

reella inflytande är en viktig kvalitativ utvecklingsresurs. 

 

7.1 Fritids motiverar till lärande och socialt samspel genom leken  

 

”På fritids är högljutt, barnen leker för fullt”. Utifrån intervjuerna med alla barn 

framgår det att leken är deras huvudsysselsättning på fritids, vilket betyder att de starkt 

förknippar fritidshemmet med lek. Barnen påpekar att det bästa som händer på fritids är 

att leka. Barnen anser att de leker på sina villkor och lär sig genom lek och övningarna. 

Lekens möjligheter har därmed ett högt meningserbjudande för barnen. Liknande 

aspekter belyser Skolverket (2007) i sin rapport som att i leken provar barnen sociala 

roller, utvecklar empati och lär sig att förstå hur de andra tänker. De skriver vidare att 

barn lär sig också hantera konflikter, lösa problem och utvecklar olika sätt att tänka. 

Lärarförbundet (2005) betonar att lek är en grund för allt lärande. I leken lär sig barnen 

om maktkamp, samarbete, flexibilitet, utvecklar färdigheter att kompromissa eller 
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förhandla. De är viktiga egenskaper som dagens samhälle efterfrågar hos medborgarna. 

Johansson och Ljusberg (2004) skriver att det är barnen som utformar leken själva och 

skapar och tolkar regler, barnen kommunicerar med varandra och på det sättet blir leken 

demokratisk. Författarna betonar vidare att fritidshemmet framstår som en viktig social 

arena för barnens sociala lärande och detta betonas också mycket tydligt genom barnens 

utsagor i studien genom att de så starkt förknippar vistelsen på fritidshemmet med lek.                                                                                                                                      

 

Barnen poängterar även i materialet att kompisrelationer har ett starkt samband med 

positiva upplevelser och trivsel på fritidshemmet. ”Att leka med kompisar är det bästa 

som finns på fritids. Då har man inte tråkigt”. När det gäller barnens samspel med sina 

kompisar och deras relationer visar barnen att de är medvetna hur viktigt det är att 

kunna leka tillsammans med sina kompisar. ”På fritids lär man sig att låta andra få vara 

med”. Att lära sig att skapa goda relationer är inte något främmande för barnen. 

Kompisrelationerna framstår som en viktig del av lärande i olika sammanhang och det 

visas hur trygga och nära kompisrelationer är viktiga för inlärningen. Likande aspekter 

betonar Johansson (2011) som att social träning är en viktig punkt för barnens 

utveckling och i samspel med sina kamrater utvecklas barnens egen identitet och egna 

intressen. Även Ihrskog (2011) lyfter fram att nära relationer eller kompis relationer 

underlättar lärande. Hon skriver att utifrån barns perspektiv är det viktigt att ha en 

kompis och bli någons kompis och på så sätt bli bekräftad. Hon menar att genom denna 

bekräftelse skapas såväl social och psykisk såväl emotionellt trygghet hos barnen som 

underlättar deras inlärning. Johansson (2011) beskriver vidare att fritidspedagogiken 

spelar en viktig roll för ökat barnens förståelse om sociala relationer och genom det lär 

barnen för livet. Klerfelt (1999) menar att barn genom att skapa kamratskap och genom 

sitt samarbete utvecklar demokratisk tänkande och beteende på fritidshemmet, vilket 

barnen verifierar med uttryck som att vi lär oss att låta andra få vara med.  

”På fritids lär jag mig genom leken t.ex. att räkna”. Det visar sig att en del barn är 

medvetna om att de lär sig andra förmågor genom leken. Här framgår hur leken används 

som en pedagogisk metod att uppnå olika kognitiva kunskaper. Lärarförbundet (2005) 

betonar lekens möjligheter med vilka barnen använder kunskaper i språk och matte och 

tillsammans med lärare som bidragande faktor även fördjupas barnens kunskaper. 

Barnens tänkande blir förändrat och varaktig genom att läraren använder leken som ett 

pedagogiskt verktyg.  
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Resultatet från barnens intervjuer visar på skillnad mellan skolan och fritidshem och 

deras syn på lärande. När det gäller skolan så kopplar de lärandet till att de lär sig olika 

ämnen och jobbar samt att det finns mer struktur. På fritidshemmet lär de sig också 

samma saker fast på ett roligare sätt. Ämnena de lär sig i skolan anser en del barn att det 

är roligare att lära sig på fritids för att man lär sig genom leken och skapandet.  

 

”På fritids har inte ämnena samma struktur som i skolan och det är skönt. Vi gör 

roligare grejer som att pyssla, dansa, springa”. Här betonar barnet att det är roligare att 

lära sig fritt, på sina egna villkor. 

 Den friheten ger barnen mer delaktighet och inflytande över sina lekar och aktiviteter 

samtidigt ger dem positiva upplevelser på fritidshem. Här framgår att lärande sker både 

formellt och informellt på fritids. Enligt vissa barn börjar deras lärande i skolan och 

fortsätter på fritids fast under andra villkor. 

 De flesta barn betonar det positiva med utevistelse på fritidshem.  De tycker om 

friheten att vara mycket ute den som man inte har på skolan. Lärarförbundet (2005) 

skriver om vikten om utevistelserna och lek, rörelse och fysiska aktiviteter som stöd till 

inlärning. Skolverket (2007) skriver i sin rapport om utemiljön på fritidshemmet och 

dess betydelse för barnens lärande och utveckling.  Ett barn i materialet beskriver sitt 

lärande i utemiljö med följande uttryck: ”Man lär sig mycket på fritids utedagar.  Man 

lär sig om natur, myror och annat”. Dessa exempel belyser också att formellt och 

informellt lärande kan ske samtidigt. Läraren leder och stödjer processen, men det är 

barnet som utforskar själv och skapar sitt eget lärande (Lärarförbundet, 2005).Johansson 

och Ljusberg (2004) påpekar att det informella lärandet är mer representerat på 

fritidshem, men det händer också att det informella och formella lärandet sker parallellt, 

vilket är mer vanligt på fritidshemmet än på skolan. Anledningen till detta är att 

verksamheten har en mer flexibel och öppnare miljö, enligt författarna. 

Utifrån resultatet framgår också att en del barn anser att de lär sig mest på skolan och de 

har svårare att förstå att ett lärande kan ske på fritids. Barnen talar mest om att de bara 

leker på fritidshem och de kopplar inte detta till några lärandeaspekter. Ljusberg och 

Johansson(2004) belyser att informellt lärande som sker i vardagliga situationer, inte 

alla gånger leder till att barnen förstår att de kan lära sig något genom leken. Detta 

kallas en oreflekterad kunskap. 
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7.2De vuxnas ansvar att motverka kränkande behandling  

 

Förmåga att skapa goda relationer mellan kamraterna är ett viktigt moment som 

fritidshemmets verksamhet grundar sig på. Vårt resultat visar att det sociala klimatet i 

gruppen påverkar barnens vistelse och utveckling på fritidshemmet. I undersökningen 

har barnen påpekat att bråk som börjar i skolan fortsätter på fritids. I en rapport från 

Lärarförbundet (2005) betonas vikten av att acceptera olikheter som förekommer i 

gruppen istället för att ta avstånd. Genom att träna konflikthantering får barnen 

möjlighet att ta in andras tankar och argument samt att hantera konflikter utan våld.    

 

Vissa barn understryker att fritidspedagogerna är stränga och att de då blir ledsna. Detta 

påstående kan man tolka som att barnen inte vågar öppet prata om konflikter med 

fritidspedagogerna.                                                                                                                     

Lärarförbundet (2005) betonar att barnen inte får lämnas att själva skapa normer och 

regler inom kamratgruppen, eftersom då en negativ kultur i form av mobbning och 

kränkande behandling riskerar att ta över. Vuxna måste vara uppmärksamma, aktiva och 

medvetna om barnens behov samt tillsammans med barn skapa regler för arbetet och 

samvaron i gruppen. 

Barnen i studien har även påpekat med största allvar att det är tråkigt när de blir osams 

med sina kompisar. Skolverket (2007) understryker vikten av kamratgrupper och 

värderingar som en avgörande roll i barns identitet och intresseutvecklingen. I den 

processen har vuxna ansvaret att stödja barnen liksomatt utveckla medvetenhet hos barn 

om olikheter som en tillgång i gruppen och inte tvärtom.  

Det har under intervjuerna kommit fram uttryck som att: ”Ibland känner jag att det 

räcker. Vissa vill inte leka med mig för att jag är brun. När jag är ledsen då gömmer 

jag mig”. Skolverket (2011) betonar de vuxnas ansvar att motverka diskriminering och 

kränkande behandling av individer eller grupper liksom att klargöra och diskutera 

värdegrunds frågor som gäller i det svenska samhället. De vuxnas ansvar innefattar 

också nödvändiga åtgärder i fall att diskriminering och kränkande behandling 

förekommer i gruppen. Utifrån vissa situationer som några barn beskrivit i 

undersökningen, så kan det kännas som de inte har ett förtroende för de vuxna som 

jobbar på fritids. Ihrskog (2011) påpekar i sin forskning att gällande den aspekten så 

eftersöker barnen de vuxnas stöd, eftersom utifrån deras perspektiv gör inte de vuxna 

tillräckligt.  
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Slutligen belyser barnen vikten av att ha kompisar på fritids när de ska leka och även 

när det händer tråkiga saker. Att ha kamrater ger trygghet och en känsla av att vara 

någon som räknas.  I rapporten från Lärarförbundet (2011) betonas det att vi lever i en 

globaliserad värld och skolan blir därmed en viktig mötesplats för alla, eftersom där får 

barn från olika sociala och etniska kulturer möjlighet att mötas, vilket utvecklar en 

gemenskap och förståelse för varandra. 

 

 7.3 Barns inflytande en utvecklingsresurs 

”Att som vuxen anstränga sig för att förstå barns värld är med andra ord en 

förutsättning både för att utveckla demokratiska barn och få de delaktiga i sitt eget 

lärande”(Pramling Samuelsson 2000: 226 taget ur Johansson & Holmback Rolander) 

 

Utifrån resultatet framgår att barnen på fritidshem mer kan göra vad de vill i jämförelse 

med skolan. En del barn anser ändå att de vuxna bestämmer mycket och att det inte 

finns mycket utrymme för deras inflyttande. De anser att fröknarna planerar alltid deras 

aktiviteter oavsett om barnen vill eller inte. Barnen har därmed uppfattningen av att 

pedagogerna styr mycket och bestämmer och glömmer vissa saker som är viktiga för 

dem. Detta kan kopplas till spänningsfältet mellan barnens och de vuxnas perspektiv.  

Johansson och Ljusberg (2004) skriver om skillnaden mellan de vuxnas och barns 

perspektiv. De vuxnas perspektiv handlar om deras upplevelser och tolkningar om vad 

de anser är det bästa för barnen. Barns perspektiv handlar om att försöka förstå barnens 

uppfattning om omvärlden, att fånga barnens kultur och intressen och verka för barnets 

bästa. Ihrskog (2006) skriver att barns perspektiv betyder att barnen anses ha en 

erfarenhet som bara barn har och denna kunskap behöver vi vuxna för att förstå barns 

värld. Barnen behöver därmed vuxna som tolkar deras erfarenheter och intressen. 

 

En del barn uttrycker det positiva med vuxnas engagemang, eftersom detta ger en känsla 

av trygghet. Barnen är också medvetna om att pedagogerna är viktiga med koppling till 

deras lärande. Enligt barnen är bra pedagoger vuxna som skapar trygga miljöer och gör 

allt för barnens bästa. Johansson (2011) skriver att pedagogens viktigaste roll är att 

skapa ett gott gruppklimat, där barn känner sig trygga i samspel med andra. Ihrskog 

(2006) betonar även att läraren har en viktig roll i att stödja barnen i deras 

relationskapande. 
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I Skolverkets rapport (2007) betonas att fritidshemmets verksamhet ska ge utrymme till 

barns inflytande och delaktighet och att det är de vuxna som är drivande i detta arbete. 

De skriver vidare att arbete med delaktighet och inflytande måste vara tydligt för 

barnen, så att de förstår att deras tankar och åsikter är viktiga. En insikt om att det är ett 

demokratiskt utbildningsuppdrag som de deltar i. Det betonas vidare att själva 

innehållet i verksamheten ska baseras på barnens att intresse, erfarenheter och behov, 

vilket ökar den viktiga meningsfullheten.   

Klerfelt (1999) skriver att delaktighet och inflytande beror på barnens möjlighet att 

använda olika redskap och möjlighet att inta olika positioner. Ihrskog (2011) skriver 

även att det är barnens intressen och behov som är i fokus och det är det som ska styra.  

Utifrån undersökningens resultat framgår att barnen har många förslag samt olika idéer 

om hur verksamheten kan utvecklas vidare, så att det kan svara upp mot en drömfritids.  

De har önskningar om olika leksaker, spel, bättre miljö samt storleken och 

utformningen av fritidshemmets lokaler. Det visar sig att barnen genom sina tankar och 

drömmar om fritids kan vara en viktig utvecklings resurs i verksamhetens kontinuerliga 

förbättringsarbete.  

 

Haglund (2011) skriver att det är en svår uppgift för pedagogerna att tillgodose barnens 

behov och utveckla deras intresse på fritidshem. Han menar därmed att det är svårt att 

hitta balansen  mellan nyttiga aktiviteter och aktiviteter där barnen kan bestämma själva.                                                                                                                                                          

Han poängterar vidare vikten av pedagogernas adekvata utbildning och kompetenser 

föratt kunna möta barnen och deras behov och intressen. Han skriver om brist på goda 

förutsättningar som är viktiga för en bra verksamhet, exempelvis inte tillräckligt 

rymliga lokaler och för stora barngrupper.  

Sammanfattningsvis, är barnen nöjda med sin fritidsverksamhet och det största 

meningserbjudandet är leken tillsammans med kompisar. Men vissa barn berättar också 

om att tråkiga saker kan hända när det gäller deras kompisrelationer. En balans mellan 

pedagogernas professionella ledning, barnens drömmar och barnens rätt till inflytande 

skulle kunna bli en bra utvecklingsresurs mot ett mer kvalificerande meningserbjudande 

kopplat till fritidshemmets mål och verksamhet. 

 

8. DISKUSSION 

Syftet med vårt arbete var att belysa vad det är för meningserbjudande som barnen 

tillskriver fritidshemmets verksamhet. Detta avsnitt innehåller en resultatdiskussion som 
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vi har indelat i två rubriker: barns rätt till inflytande och trygghet, öka barns 

medvetenhet om det formella och informella lärandet. Efteråt följer metodkritik och en 

avslutning.  

8.1 Barns rätt till inflytande och trygghet 

I vår studie visar barnen att de trivs på sina fritidshem. De har en egen bild om 

fritidshem och de har uppfattningar om vad de anser är positivt eller negativt på 

fritidshem. Leken och kompisar är det självklart viktigaste och roligaste för dem. 

Barnen berättar om relationernas betydelse och de ger förslag på hur vi kan skapa ett 

bättre och ett mer meningsfullt fritidshem.  

 

 Barnen har en god uppfattning och förmåga att sätta ord på det saker som de inte 

känner sig bekväma med. Det visar sig att det är av stor vikt att barnen kan få hjälp med 

sina relationer när de behöver hjälp. De efterfrågar vuxna och närvarande pedagoger 

som kan stödja, hjälpa och inspirera genom att vara goda förebilder. Vår tolkning är att 

barnen verkligen visar att de vill vistas sig i en trygg miljö som är fri från kränkande 

situationer.                                       

En annan intressant och viktig aspekt i denna studie som vi upptäckte, var betydelsen av 

barns inflytande på fritidshem. Vår tolkning av barnens utsagor i materialet visar att de 

inte alltid verkar vara nöjda med sina möjligheter till inflytande i verksamheten.                                 

Den vanligaste orsaken till den känslan verkar bero på att barnens och de vuxen 

perspektiv krockar. Vår tolkning är att här kanske det krävs en ökad kunskap och 

medvetenhet från de vuxnas sida om hur barns tankar, intressen och behov kan få ta 

mera plats i det pedagogiska arbetet. Lärarförbundet (2005) poängterar att barnen måste 

få ha inflytande om de ska kunna ta ansvar, vilket visar att inflytande och ansvar är 

beroende av varandra. Ger vi inte barnen inflytande, så kanske vi riskerar att inte 

utveckla den betydelsefulla känslan av delaktighet.    

När det gäller tryggheten har de vuxna en viktig roll. Enligt Skolverket (2007) är 

pedagogernas kompetens viktig för att kunna motverka all form av kränkning och 

diskriminering samt förmågan att utveckla tolerans för olikheter. Barnen blir påverkade 

av olika saker utifrån samhället och media, vilket betyder att här behövs vuxna som kan 

vara med och hjälpa till att reflektera detta. Här har fritidshemmet en viktig uppgift för 

att kunna utveckla barnens demokratikompetens. Lärarförbundet (2011) skriver att 

lärare som jobbar på fritidshem ska vara en demokratisk ledare som ska se till alla barns 

behov och intresse. Ihrskog (2011) lyfter fram att lärare ska samtala med barnen genom 
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att diskutera relationer samt värdegrundsfrågor och på det sättet skapas utrymme och  

tid som behövs för att nå fram till alla barn. 

Det mest intresseväckande med denna undersökning var barnens kloka idéer och tankar. 

Vi blev imponerade av barnens spontana ärlighet när de svarade på våra frågor samt 

deras välformulerade utsagor när de tolkade och framförde sina åsikter.  Barnen 

inspirerar verkligen och det handlar därmed inte bara om att lyssna på dem, utan också 

att använda deras tankar och förslag. Vi anser att barnen visar sig vara en betydelsefull 

inspirationskälla i verksamhetens förbättringsarbete.    

 

8.2 Öka barns medvetenhet om det formella och informella lärandet  

I resultatet framgår att det sociala samspelet mellan barnen är den mest betydelsefulla 

faktorn och att detta oftast kopplas till leken. Den valfrihet som finns på fritids genom 

att de får bestämma mer än på skolan, är något som barnen uppskattade. Vidare så lyfte 

de fram det spontana lärandet, vilket innebär att både det formella och informella 

lärandet är representerade. Barn berättar att de lär sig på fritids fast på ett annat sätt än i 

skolan.  Vår tolkning är att en del barn är medvetna om att de lär sig genom leken men 

att det också finns barn som inte är det.                                                                                                                   

Vi tror att barns medvetenhet om det formella och informella lärandet skulle kunna ge 

fritidshemmet en ökad meningsfullhet. Att reflektera med barnen och synligöra deras 

lärande på fritidshemmet, menar vi skulle kunna visa på att verksamheten verkligen är 

ett viktigt komplement till skolan, precis som det står i styrdokumenten.  

Barnen påpekar att de trivs med att vara ute och att de lär sig olika saker. Detta kan 

tolkas som att utomhusmiljön erbjuder ett positivt lärande för barnen. Här finns säkert 

mycket kunskap att hämta från utomhuspedagogiken som skulle kunna svara upp mot 

barnens önskemål. Vår uppfattning är att den pedagogiken kan sammanfläta både det 

formella och det informella lärandet på ett mer tydligt sätt för barnen, när de 

tillsammans med lärare både konkretisera och reflektera över sina egna uppfattningar, 

erfarenheter och kunskaper ute i naturen. Här har pedagogen en utmanande roll att 

kunna sammanlänka det formella och det informella lärandet. Här krävs även att 

pedagogerna kan samarbeta och hitta ett gemensamt sätt att jobba mot detta mål.  

Bardon (2008) menar att när vi hittar ett gemensamt språk och kommunikationen ökar, 

så kan vi få ett bättre innehåll och en högre måluppfyllelse i verksamheten. 

Avslutningsvis betonar författaren att verksamheten överlag får ett bättre resultat när de 

professionella har utvecklat ett gemensamt yrkesspråk på fritidshemmet. 
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 I vår studie har vi kommit fram till att fritidshemmet är en god miljö för lärandet.  Vi 

anser också att vi har fått svar på vårt syfte med studien. Syftet med vårt arbete var att 

belysa vad det är för meningserbjudande som barnen tillskriver fritidshemmets 

verksamhet och resultatet visar på olika aspekter som lek, kompisar, relationer och 

betydelsen av tryggheten och trivsel samt formellt och informellt lärande. Det största 

meningserbjudandet för barnen är leken och kompisarna.                                                                                                                                                                      

 

8.3 Metodkritik 

Vårt arbete har en kvalitativ ansats. Mötet med de intervjuade hjälpte oss att uppfylla 

syftet med vårt arbete. Intervjuer som vi har genomförde gav svar på de frågeställningar 

som vi formulerade i början av arbetet. Innan vi påbörjade med att intervjua barnen 

hade vi informerat både pedagoger och barn om vår studie. De barn som anmälde sig till 

att delta i studien var positivt inställda och hade stort intresse, vilket underlättade vårt 

arbete liksom val av metod. Vi kände alla informanter, vilket upplevdes som en stor 

fördel. Mellan oss och de intervjuade skapades ett öppet och förtroendefullt klimat. Det 

som vi kan uppleva som negativt är att vi kunde få med flera barn i vår undersökning, 

samtidigt som vi dock känner att vi fick ett rikt material 

Frågorna som vi hade formulerade utifrån studiens syfte fungerade bra under 

intervjutillfället, vilket betyder att vi kunde hålla fokus samtidigt som det mer kändes 

som ett öppet samtal med barnen. Samtidigt tog vi ibland friheten att inte följa den 

bestämda ordning, vilket säkert inte påverkade studiens resultat. Barnen intervjuades i 

ett rum som var tillgängligt på fritids och där vi kunde sitta ostört. Några barn påpekade 

hur angeläget det var att få vara med och delge sina tankar, vilket säkert är en 

bidragande orsak till barnens ärlighet och engagemang under intervjutillfället.  

 

8.4 Avslutning 

Det mest centrala med vår studie är att vi har sökt efter svaren från barnen, vilket 

betyder att vi har utgått från barns perspektiv.  Barnen har berättat om sina upplevelser 

på fritidshemmet och de insikter som vi har fått under arbetets gång kommer säkert att 

hjälpa oss i vår framtida profession. Samtidigt känner vi nu att det skulle vara intressant 

att studera hur erfarna fritidspedagoger och även föräldrar ser på fritidshemmets lärande 

roll. En annan studie som vi också skulle kunna tänka oss är att undersöka hur lärarna i 

skolan ser på fritidshemmets verksamhet och fritidspedagogernas dubbla roll. Vi har 
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helt enkelt blivit nyfikna på att ytterligare problematisera det komplexa uppdraget som 

blivande lärare i fritidshemmet. 

 

Även sociokulturellt perspektiv var en tillgång i vår studie. Detta hjälpte oss att inse att 

fritidshem som är präglad av sociala samspel mellan barn och vuxna är en bra, 

meningsfull och betydelsefull lärandemiljö. I samspelet mellan varandra är lek, 

relationer, informella och formella lärande representerade med språk och 

kommunikation som de viktigaste aspekterna. 

 

Säljo (2000) skriver att resurser som vi använder i form av språk är viktiga för att förstå 

världen runt omkring oss och vara verksamma i den. Vår tolkning är att barn lär sig 

olika kunskaper i samspelet med varandra genom lek, de lär av varandra och vuxna tack 

vare sociala samspelt och en god kommunikation. Barn lär sig också spontant på 

fritidshem och på det sättet blir lärande och kunskaper ständigt förändrade under 

processen. Genom formella och informella lärande får barnen sina egna uppfattningar 

och skapar egna erfarenheter. Genom sitt inflytande lär barnen sig ansvar och 

delaktighet och skapar demokratiska kompetenser. Vårt samhälle är mångkulturellt och 

fritidshem framstår som en betydelsefull plats som har goda pedagogiska möjligheterna 

att lära om olika kulturer om likheter och olikheter och på det sättet skapa mer respekt 

och tolerans för allas lika värde. 
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BILAGOR 

                                                                                                                               Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Biljana Omerovic/Samira Lokmic och jag går sista terminen på 

lärarutbildningen mot fritidshem & fritidsverksamhet vid Linneuniversititet i Växjö. 

Mitt arbete kommer att belysa vad det är för meningserbjudande som barnen tillskriver 

fritidshemmets verksamhet. Därför behöver jag intervjua Ert/Ditt barn och undersöka 

hur de tänker kring fritidsverksamheten. Intervju kommer jag utföra på fritidshemmet 

och materialet kommer jag skriva själv för hand. I arbetet kommer jag inte använda 

varken era barns eller fritidshemmets namn. Färdigt arbete kommer att läsas av min 

handledare, andra studenter, examinator och det kommer att publiceras på DIVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet) för elektronisk publicering och registrering av 

forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten skrivna av forskare, lärare och 

studenter. 

Jag vill tacka Er i förhand. Vid eventuella frågor ni kan kontakta mig: 

biljana.omerovic@edu.norrkoping.se 

Tfn: 072-3524217 

samira.lokmic@bahnhof.se 

Tfn:073-7528628 

 

 

Barnets namn_____________________________________________ 

Får vara med i studien               

Får inte vara med i studien          

Förälders underskrift_______________________________________ 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Berätta vad du tycker är det bästa med att vara på fritids? 

2. Vad är det för något som kan göra att du ibland inte trivs så bra på fritids? 

3. Berätta vad det är du lär dig på fritids och i skolan, vad är samma och vad är olika? 

4. Vad tror du de vuxna tycker är det bästa med fritids för barnen? 

5. Har du andra tankar eller önskningar om fritids som vi inte har pratat om? 

6. Hur ser din drömfritids ut? 
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