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Syftet med studien är att undersöka lärande på fritidshem. Idag vistas många skolbarn 

på fritidshem före och efter den obligatoriska skolan och under lovdagar. Det är därför 

av intresse att undersöka det lärande som sker där utifrån antagandet att lärande äger 

rum ständigt och jämt, tillsammans med andra och i alla miljöer. 

För att komma närmare förståelsen av lärande på fritidshem söker jag svar på frågorna: 

o Hur gestaltar sig lärandeprocessen för barn i fritidshem? 

o Hur kommer barns lärdomar till uttryck i fritidshem? 

Undersökningen inspireras av ett socialkonstruktionistiskt forskningsperspektiv där det 

är lämpligt att använda flera kompletterande datainsamlingstekniker för att fånga 

fenomenet. För att finna svar på ovanstående frågor har jag använt mig av: 

- Observationer genom filmning 

- Loggboksanteckningar 

- Samtal med barn 

Resultatet visar att det barn, framförallt, lär på fritidshem kan sammanfatts som ett 

socialt lärande, vilket inbegriper att känna omsorg och ansvar, att ha inflytande, att 

hantera konflikter och att inta olika roller. Men dessutom lär de sig kognitiva och 

motoriska färdigheter. Lärandeprocessen sker oftast tillsammans med andra och i olika 

situationer där det, oftast, inte har varit planerat i förväg att ett visst lärande ska ske. 
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1 Inledning 

Året var 1998. Jag fick ett brev adresserat till mig på Högskolan för lärande och 

kommunikation (HLK). Adressen var skriven med spretig barnstil och där stod: HLK 

Högskolan Jönköping Ingrid Bardon. På kuvertet satt ett vanligt frimärke. Med spänning 

öppnade jag kuvertet och där låg ett brev med följande text: 

 Hej        Måndag 9 nov 

 Jag heter Robin Johansson jag är 9 år och jag går på ett fritids som heter 

 Kulan på Hammarskolan i Hjo. Jag har ett förslag. Jag tycker att alla som  

 jobbar med barn ska lära sej att busvissla. Kan ni lära era elever det? 

 

 Med vänlig hälning 

 Hejdå 

 Robin 

Jag visade brevet för vår dåvarande VD som publicerade det i personaltidningen och som 

också föreslog att vi skulle ha en examination i aulan för våra lärarstudenter där de skulle visa 

upp sin förmåga att vissla. Jag svarade på Robins brev och berättade hur det hade handlagts 

på HLK. Han svarade mig ytterligare en gång där han berättade att han tyckte att lärare skulle 

kunna busvissla för att de skulle kunna lära barnen det. 

Det här kan anses som en liten söt historia vilket det ju också är. Men för mig illustrerar 

brevet vad jag anser att lärande på fritidshem är. Så här tror jag nämligen att det har gått till: 

Robin har kommit på en idé som han berättar för en lärare på fritidshemmet. 

Fritidspedagogen har lyssnat och frågat honom vad han kan göra för att alla lärare ska kunna 

busvissla. De har tillsammans kommit fram till att det går att påverka. Robin formulerar ett 

brev på dator (vilket inte var helt vanligt 1998). Han får lägga brevet i ett kuvert och komma 

på hur han ska skriva adressen. Han har också daterat brevet och på så sätt lärt sig hur ett brev 

bör ställas upp. Han har köpt ett vanligt frimärke istället för att använda skolans 

frankeringsmaskin. Hans brev tas på allvar när det kommer till mig, det blir uppmärksammat 

och han får svar på sina frågor och dessutom några nya frågor som han kan tänka över. 
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Robin har lärt sig att det har betydelse vad han säger och han blir stärkt som individ. Han har 

fått möjlighet att ha inflytande över sin vardag och få uttrycka sina tankar och åsikter om ett 

fenomen (Lärarförbundet, 2005). Han har fått pröva på att kommunicera sina åsikter och 

skriva ner dem. Hans sätt att skriva har respekterats och det har också visat sig att brevet har 

kommit fram. Han har fått pröva att skriva på datorn. Han har lärt sig att man måste frankera 

brev och lägga det på en brevlåda. 

Under mina 33 år som fritidspedagog har jag på olika sätt försökt att förklara och formulera 

vad det är som händer på ett fritidshem och vad det har för betydelse för barns utveckling och 

lärande. Vad är det som händer mellan barnen och mellan barn och personal? Jag har sökt ord 

för varför jag anser att fritidshemsverksamheten är viktig för barnen och att alla barn borde få 

ta del av den. 

Robins brev blev ett tydligt exempel på hur jag tror att lärande på fritidshem går till. Olika 

situationer tas tillvara och i dessa sker både ett formellt och informellt lärande. Jag blev 

nyfiken på att gå ut i fritidshemverksamheten och undersöka om jag kunde finna flera sådana 

exempel och dessutom få veta hur barnen talar om det lärande som sker på fritidshemmet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Definitioner 

Att lära sig något är inte så enkelt som att någon lär ut något som någon annan lär in 

(inlärning). Det är inte heller säkert att så kallad traditionell undervisning behövs för att 

inlärning ska ske eller att traditionell undervisning alltid leder till inlärning (Säljö, 2005). Vi 

har alla sett strippen med Snobben och fågeln där fågeln säger att han lärt Snobben att vissla 

men Snobben kan inte vissla i alla fall. Nej, säger fågeln, men jag har lärt honom det. Med 

bakgrund till ovanstående har jag, i min studie, valt att använda begreppet lärande istället för 

det vanligare inlärning. Begreppet lärande för tankarna till en aktiv process där hela 

människan deltar och i samspel med andra.  

När jag i uppsatsen skriver om personal på fritidshem benämner jag dem som lärare. I och 

med den förnyade lärarutbildningen 2001 utbildas lärare med inriktning fritidshem 

(fritidspedagogik) för att arbeta på fritidshem. Innan lärarutbildningsreformen 2001 var 

fritidspedagog beteckningen för den högskoleutbildade personalen i verksamheten. Det kan 

även finnas andra personalkategorier anställda på fritidshem som till exempel barnskötare 

eller förskollärare. I den kommun som jag har genomfört undersökningen finns bara en 

personalkategori anställd på fritidshemmen och dessa är fritidspedagoger eller lärare med 

inriktning fritidshem/fritidsverksamhet.   

2.2 Socialkonstruktionistiskt synsätt 

För att förstå vad lärande på fritidshem är och hur det går till låter jag mig i huvudsak 

inspireras av ett socialkonstruktionistiskt synsätt vilket innebär en uppfattning att lärande sker 

ständigt och jämt och i samspel med andra. Lärandet konstrueras mellan människor och sker i 

sociala sammanhang. Kunskapen kommuniceras med andra och hålls vid liv genom sociala 

processer. På så sätt kan kunskap och social handling sägas höra ihop (Burr, 1995).  

Tiller (2000) menar också att människor är beroende av andra människor för att kunna 

förändra sitt sätt att se på omvärlden och att det är viktigt att vi lär oss av dem som vi träffar 

och som vi är tillsammans med. På ett fritidshem träffas många barn och vuxna och gruppen 

utgör ett viktigt instrument för lärande (Torstensson-Ed & Johansson, 2000). 
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Redan för flera århundraden sedan konstaterades att barn inte är oskrivna blad som kan fyllas 

med kunskap. Francis Bacon (i Barleboo Wennerberg, 2001) menar att det finns flera faktorer 

som hindrar människor från att ta emot objektiva intryck. Den mest framträdande är att 

människor utsätts för social påverkan genom att vara tillsammans med andra och får ta del av 

deras kunskaper och synpunkter. Likväl Karl Marx (Barleboo Wennerberg, 2001) menade att 

det finns en relation mellan sociala processer och kunskap och att de sociala processerna styr 

kunskapen. Vad som är kunskap, hur den uppstår och hur den bedöms bestäms av sociala 

faktorer.  

Utifrån Bergers och Luckmanns (2003) socialkonstruktivistiska teori förstår vi att 

verkligheten hela tiden konstrueras och omkonstrueras genom att vanor sprids mellan 

människor via, i huvudsak, språket. När sedan människor förstår och definierar situationer på 

samma sätt har de institutionaliserats och de tas för givna. En sådan institutionalisering kan 

vara just synen på lärande och kunskap inom skolan. Här har föreställningar och traditioner 

vuxit fram om fostran och utbildning som har inflytande på hur vi ser på lärandet i 

skolverksamheten. Vi är vana att se lärande och kunskap på ett visst sätt och reflekterar inte 

över det som faller utanför ramarna som till exempel att lära sig busvissla. Lärande kan inte 

begränsas i tid och rum, exempelvis till ett klassrum mellan klockan 08.00 och14.30. Ändå 

värderas olika typer av lärande och kunskap på olika sätt. Det som kallas boklig kunskap och 

det lärande som sker inom skolan har idag en högre status i samhället än den fritida och 

vardagliga kunskap som lärs in utanför skolan.  

2.2.1 Lärande och utveckling 

Ofta talar vi om lärande och utveckling som två närliggande begrepp. Vad kommer först; 

lärande eller utveckling? Eller är det ena en förutsättning för det andra? Vi kan jämföra 

”Hönan och ägget”. Kan utveckling anses vara detsamma som mognad och sker mognad 

endast genom inre processer i människan? Illeris (2007) väljer att se utveckling som ett 

övergripande begrepp som innefattar både lärande och mognad vilket gör att processer som 

socialisation, kvalificering och kompetensutveckling innefattas. Det är viktigt att ha en bred 

och öppen förståelse för begreppet lärande menar han, så att vi inte ägnar oss åt 

begränsningar i vår uppfattning som kan leda till felaktigheter. Istället bör vi vara observanta 

på alla samband och samspelsmönster i lärandet. Det är lätt att uppfatta lärande som något 

som alltid är positivt.  
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Om vi tror att lärande sker jämt och överallt och inte alltid är en medveten process bör det 

också innebära att människor lär sig sådant som inte är önskvärt i alla fall inte i alla miljöer 

och i alla situationer (Säljö, 2005). Barn (och vuxna) kan finnas i kulturella miljöer där de lär 

sig att låta bli att lyssna på varandra, exkludera grupper från gemenskapen och förtrycka 

varandra. Det kan också ta sig uttryck som att det är okey att bryta mot regler och normer och 

att det till och med kan anses smart att göra det som att till exempel skolka från lektioner. I en 

fritidshemsmiljö är det viktigt att lärarna är uppmärksamma på sådana tendenser och förstår 

vad som händer i samlärandet och kan ingripa och vända situationen till en mer positiv 

riktning (Johansson & Ljusberg, 2004). 

Carlgren (1999) lyfter fram tre inlärningsteorier. Hon säger att Skinner menar att inlärning 

och utveckling är samma sak. Ju mer en individ lär sig desto mer utvecklas den. För Piaget 

bestäms inlärningen av människans utveckling medan Vygotsky menar att inlärningen 

befrämjar utvecklingen.  

Även om kunskap och lärande är en konstruktion så är möjligheten till lärande kopplat till 

människans inre mognad. Om individen inte uppnått en viss mognad kan lärande heller inte 

ske. Kunskapen konstrueras inne i varje individ och är därför inte så beroende av ett socialt 

samspel menar Piaget (Burr, 1995). När individen har uppnått en viss mognad kan den 

tillägna sig och tillföra nya intryck till sina tidigare. Detta kallar Piaget för assimilation. 

Utifrån de nya intrycken förändras individens sätt att reagera så att en anpassning till 

omvärlden underlättas, så kallad ackommodation. Utifrån sin nya tankekarta anpassar 

individen sitt tänkande om omvärlden och kan på så sätt förstå den, adaption, tills nya 

förändringar måste göras i tänkandet. Piaget menar att det inte är viktigt att veta vad som är 

lärande genom mognad eller lärande genom inlärning eftersom lärandet sker i ett samspel 

mellan mognadsprocesser och gjorda erfarenheter. Att öka och tillföra ny kunskap till det 

man redan kan och genom det förändra sin syn på omvärlden är processer som går hand i 

hand (von Tetzchner, 2005).  

Piagets och Vygotskys inlärningsteorier har påverkat styrdokumenten för skola och 

fritidshem i Sverige. I exempelvis Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem 

(Skolverket, 2007) läser vi att barn ska utmanas till ” att successivt vidga och fördjupa sina 

kunskaper om sig själva och sin omvärld” (sid 23) och att verksamheten ” bygger på insikten 

att barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang samt präglas av synen 

på barn som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande” (sid 23).  
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Vygotskys syn på lärande har präglat de senaste läroplanerna Lpo 94 (Skolverket, 2006). I 

Lpo 94 står det bland annat: ”Gemensamma erfarenheter och den sociala värld som skolan 

utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer bildar en helhet” (sid 6). Det är genom att delta i ett socialt samspel och i 

gemensamma aktiviteter som människor lär sig. I en kollektiv läroprocess uppstår en social 

förhandlingsprocess, ett turtagande, mellan människor, där var och en ger av sin kunskap och 

sina erfarenheter och tar till sig det som andra bidrar med. Allas bidrag ses som lika viktiga 

eftersom dessa kan öka den gemensamma förståelsen och kunskapen (Carlgren, 1999).  

Vygotsky menar att det viktigaste verktyget för att en sådan lärandeprocess ska uppstå är 

språket (Säljö, 2005). Von Wright (2004) beskriver Meads teori om människans 

intersubjektivitet som att det är i samspelet och kommunikationen med andra, som vi intar 

varandras perspektiv och utvecklar förståelse. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) formuleras det 

som att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (sid 5). 

Som jag ser det behöver inte Piagets och Vygotskys teorier stå i motsats till varandra. 

Givetvis pågår det lärandeprocesser inom individen. Men de inre processerna kan aldrig vara 

helt fria från intryck utifrån. Piaget (1951) säger också att redan det nyföda barnet befinner 

sig i en social och fysisk miljö. I den miljön påverkas det lilla barnets tänkande framförallt 

genom språket från dem som finns omkring det. Även Illeris (2007) framhåller att det 

konstruktivistiska perspektivet (konstruktioner inom individen) och det 

socialkonstruktionistiska perspektivet (konstruktioner mellan människor och i samspel) inte 

behöver stå i motsats till varandra. De sociala konstruktionerna samspelar med de 

individuella konstruktionerna hos varje människa.  

2.2.2 Lärande och sammanhang 

Ytterligare en dimension kan tillföras det konstruktionistiska synsättet. Burr (1995) skriver, 

att en persons beteende är bundet till en viss situation. Det skulle kunna betyda att en kunskap 

(ett lärande) som vi tillägnar oss i en speciell kontext inte med självklarhet förs över från en 

situation till en annan.  

Även antropologen Lave anser att lärandet är knutet till speciella situationer. Därför måste 

barn uppleva samma objekt i flera olika kontexter för att kunna transformera det till en 

generell kunskap (Carlgren & Marton, 2000). Detta stöds av Johansson och Ljusberg (2004) 

som hävdar att lärande på fritidshem är kontextberoende. Det är situationen och relationen 

mellan individerna i gruppen som styr lärandet. Kunskapen är tillämpbar i fritidshemmets  
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miljö såsom till exempel regler och normer i den fria leken. För att hjälpa barnen att göra 

lärandet generaliserbart är det därför viktigt att innehållet i verksamheten är variationsrikt och 

erbjuder barnen möjligheter att pröva sina erfarenheter på många olika sätt. På samma sätt 

diskuterar Klerfelt (1999) det lärande som sker på fritidshem. Hon ställer sig frågan om 

barnen överför det lärande som sker på fritidshemmet till motsvarande sammanhang utanför 

fritidshemmets kontext. Illeris (2007) vinklar det på ett litet annat sätt och menar att den inre 

psykiska processen inte ska underskattas. Även om lärandet utvecklas socialt och har en 

mening i olika sammanhang är det ändå varje individ som hanterar den på sitt eget sätt utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Det skulle kunna betyda att allt lärande ger effekt i alla 

sammanhang. 

Till vardags talar vi om lärande i uttryck av att lära oss saker. Vi lär oss gå, tala, sms:a och så 

vidare. Men framförallt är begreppet att lära förknippat till skolan som miljö. I skolan är vi 

för att lära. Johansson och Ljusberg (2004) beskriver skolan som en miljö som är avsedd för 

formellt lärande. Där är verksamheten organiserad för att lärande ska uppstå. Eleverna sitter i 

bänkar och gör olika uppgifter utifrån instruktioner från läraren. Det formella lärandet kan 

sägas styras utifrån av någon annan till skillnad från det informella lärandet som styrs inifrån 

individen själv. När vi tänker på informellt lärande associerar vi ofta till aktiviteter som sker 

utanför skolan men informellt lärande kan mycket väl pågå parallellt med det formella 

lärandet. Carlgren (1999) säger att det informella lärandet pågår hela tiden när vi håller på 

med något annat. I fritidshemmets verksamhet är inte gränserna mellan formellt och 

informellt lärande tydliga eftersom fritidshemmet som miljö är mer öppen och flexibel än de 

flesta skolmiljöer (Johansson & Ljusberg, 2004).  

Idag vistas barn och ungdomar stor del av dagen i skolan och på andra platser utanför 

hemmet. Det informella lärandet som tidigare skedde inom familjen har kommit i skymundan 

och flyttat till institutionella miljöer som till exempel fritidshem. Även om ordet fritidshem är 

sammansatt av fritid och hem så är det inget hem utan en samhällelig institution med utbildad 

och professionell personal, skriver Kjaer (2005). Barndomen har till stor del flyttat från 

hemmet till institution och därför måste barn lära sig att vara barn på institution. 

2.2.3 Lärande och lek 

Den allmänna uppfattning som, enligt min mening, råder om fritidshem är att det är en 

lekande miljö. Uttryck som ”har ni bara lekt på fritids idag” visar den föreställning om 

relationen mellan lek och lärande som kan anses vara rådande i samhället. För att bryta en  
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allmän uppfattning om ett fenomen krävs en omkonstruktion i människors tänkande. Genom 

att  forskning visar att en stor del av barns lärande sker genom lek kan det ovan beskrivna 

synsättet förändras.  

I leken praktiseras fantasin och verkliga händelser kan få nya innebörder och ges nya uttryck. 

Verkliga och fiktiva händelser kan blandas och problem får kreativa lösningar. I leken finns 

få rätt eller fel och mycket är tillåtet.  I leken bearbetas upplevda erfarenheter och kognitiva 

kunskaper kan prövas på olika sätt. Genom lek och andra skapande verksamheter stimuleras 

fantasin och barnen ges tillgång till många olika uttryckssätt (Lindqvist, 2002).   

Leken utformas ofta av barnen själva och i leken lär sig barnen att förstå och agera i 

förhållande till andra. Leken är demokratisk och genom kommunikation mellan barnen 

skapas regler och förutsättningar för leken och samvaron i den. Att utforma gemensamma 

regler, att tolka och följa dem men också att omförhandla dem är en viktig del i det sociala 

lärandet där fritidshemsmiljön har stor betydelse (Johansson & Ljusberg, 2004).  

Nelson och Svensson (2005) menar att barn i leken interagerar socialt och hanterar 

demokratifrågor. I leken lär sig barn också till exempel språk, ekonomi och matematik. För 

att visa detta tar Nelson och Svensson (2005) ett exempel från lek med så kallade 

Pokémonkort. De refererar från ett radioreportage där barn berättar hur de organiserar sig i 

olika klubbar när de spelar med korten. Barnen berättar också att de ibland säljer andra 

leksaker för att få pengar att köpa attraktiva Pokémonkort med och att de måste läsa 

engelskspråkiga manualer för att kunna delta i leken. Nelson &Svensson (2005) skriver 

vidare att när barn till exempel bygger med klossar använder sig de av matematiska 

kunskaper för att kunna räkna ut hur många klossar som behövs för att det ska bli en bro. När 

barn använder leksaker som föreställer olika föremål, till exempel hushållsredskap, lär sig 

barnen vad det innebär att laga mat, diska, servera, umgås med gäster och så vidare. 
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2.3 Tidigare forskning om lärande i fritidshem 

2.3.1 Fria lärandemiljöer 

På fritidshemmet har barnen stora möjligheter att röra sig fritt och att välja aktiviteter själva 

och när och var de vill leka. En sådan öppen miljö skapar goda förutsättningar för ett 

informellt lärande (Johansson & Ljusberg, 2004). Rohlin (2008) använder begreppet fria 

lärandemiljöer för de verksamheter/miljöer som ligger nära, både fysiskt och 

innehållsmässigt, den obligatoriska skolan och som styrs av regelverk för det allmänna 

utbildningsväsendet. Exempel på fria lärandemiljöer är framförallt fritidshemsverksamhet 

som bedrivs före och efter den obligatoriska delen av skoldagen men det kan också vara 

studiedagar, friluftsdagar och raster inom den obligatoriska skoldagen. Det är inom dessa 

verksamheter som lärare med inriktning fritidshem (fritidspedagoger) har kompetens och sitt 

naturliga arbetsfält, menar Rohlin (2008). Innehållet i och de arbetssätt som används inom 

fritidshemsverksamhet och skola bör inte begränsas dit. Fritidspedagogiken är framgångsrik 

även inom andra verksamheter och organisationer såsom specialinstitutioner, 

specialundervisning och andra fritidsverksamheter. 

2.3.2 Fritidspedagogik 

Fritidspedagogiken har sitt ursprung både i förskolans och i skolans pedagogik men samtidigt 

intar den också en särställning, enligt Klerfelt (1999). Det tydligaste kännetecknet för 

fritidspedagogiken är  att den tar avstånd från det formella lärandet som kännetecknar den 

obligatoriska skolan (Klerfelt, 1999). Inom fritidspedagogiken är omsorg och pedagogik 

starkt förenade och går inte att särskilja, menar flera forskare, som, exempelvis, 

Klerfelt,1999, Johansson och Ljusberg, 2004 och Elofsson, 2008. Lärandet i fritidshem är 

starkt förknippat med omsorg och socialisering. Den relation som skapas mellan barn och 

mellan barn och lärare på fritidshemmet skiljer sig från den relation som finns mellan barn 

och grundskolans lärare och med de vuxna som finns i hemmet. På fritidshemmet är det 

barnen som tillsammans med de vuxna skapar den kultur som existerar där. De äldre barnen 

är en resurs för de yngre och de äldre barnen inlemmar de yngre barnen i verksamheten. Att 

härma andra är en viktig del för hur barn upplever att världen konstrueras. Barn väljer att 

efterlikna de kamrater eller vuxna som är viktiga i ett visst sammanhang. Genom att på så sätt 

vara aktiva gör barnen upp en plan för sitt lärande. På fritidshemmet intar barnen alltså en roll 

där de i första hand är eller lär sig att vara kamrat och fritidshemsbarn till skillnad från i  
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hemmet där de är dotter/son i första hand och i den obligatoriska skolan där de är elever med 

speciella krav och förväntningar (Klerfelt,1999; Johansson & Ljusberg, 2004; Elofsson, 

2008).  

Kjaer (2005) skriver att när barn är barn förväntas de leka och lära och vara just barn. 

Barndomen ses som något självklart men så förhåller det sig inte riktigt. Barn lär sig också att 

vara barn. Eftersom en stor del av barndomen har flyttat från hemmet till institution måste 

barn lära sig vad det är att vara barn i olika kontexter, exempelvis på ett fritidshem. På 

fritidshemmet pågår en alldeles speciell identifikationsprocess hos barnen i vilken de 

utvecklar en barnslig roll, att vara just fritidshemsbarn. Kjaer (2005) säger vidare att både 

personal och andra utanför verksamheten ibland ser fritidshemmet som en isolerad värld där 

det råder demokrati och jämställdhet. Men så är det inte, hävdar hon. Fritidshemmet är en 

institution som påverkas av yttre faktorer som till exempel politiska beslut, vilket i sin tur ger 

effekter på fritidshemmets verksamhet.  

Fritidshemmet kan dock sägas vara en speciell kulturell miljö, menar Johansson och Ljusberg 

(2004). Fritidshemmet har sin egen tradition sina egna normer och sina egna värderingar. 

Fritidshemkulturen förs vidare från äldre barn till yngre och i samspel med personal men 

förändras och utvecklas också i och med att personal och barn byts ut.  

Innehållet i fritidshemmets verksamhet är bunden till uppgifter och inte till tid,  hävdar 

Klerfelt (1999). Hon menar att barnen kan arbeta länge med samma uppgift ibland under flera 

veckor eller ännu längre. På fritidshemmet är autentiska aktiviteter betydelsefulla vilket leder 

till lärande på flera områden. Samma aktivitet kan ha många olika syften och lärande 

förutsätts ske utan att den kontrolleras eller utvärderas. I en aktivitet som bakning kan 

huvudsyftet vara att göra bullar inför en utflykt men matematik, läsning, skrivning, hälsa och 

friskvård och samarbete vävs också in och bildar ett lärande i ett naturligt sammanhang. På 

fritidshemmet pågår flera aktiviteter samtidigt och barnen har stora möjligheter att påverka 

innehållet i verksamheten, det gör att de har en vana i att tänka reflexivt och flexibelt. De får 

en övning i att diskutera hur en förändring ska kunna ske och man kan säga att det pågår en 

ständig förhandling mellan lärarna på fritidshemmet och barnen men också mellan barnen 

(Klerfelt, 1999). 

Barn i fritidshem har rika tillfällen att öka sin förmåga att förstå och förhålla sig till andra. De 

har också möjlighet att träna sin praktiska förmåga genom olika aktiviteter till exempel 

konstruktionslekar, spel och rörelse. Barn lär sig genom det som de gör i fritidshemmets 
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vardag och de har nästan oändliga möjligheter att skapa relationer och bygga sin sociala 

kompetens (Johansson & Ljusberg, 2004).  

I fritidshemmet är det framförallt den sociala kompetensen hos barnen, ungdomarna och de 

vuxna som blir resultatet, skriver Hansen (1999). Lärarna på fritidshemmet har som sitt 

yrkeskunnande att arbeta med barns generella och sociala utveckling. Lärandet på 

fritidshemmet sker i praktiska och konkreta sammanhang och bygger på barns 

erfarenhetsbaserade lärande (Hansen, 1999).  

De metoder som används för att nå målen är det som kan sägas vara det unika för 

fritidshemsverksamhet. Klerfelt (1999) beskriver hur lärande går till i fritidshem på följande 

sätt: 

1. Lärandet sker tillsammans. Tillvaron består av sociala system där människor är 

beroende av varandra. Lärandet är beroende av kamrater och leken och den skapande 

verksamheten byggs av deltagarna och lärarna tillsammans. 

2. Lärandet stöds av kognitiva verktyg. Böcker, datorer, experimentutrustning, 

köksutrustning, tekniklådor med mera används för att stötta det mentala tänkandet. 

3. Lärandet samspelar med objekt och situationer. Situationer konstrueras för att lärande 

ska uppstå men händelser i vardagen tas också tillvara för att barnen ska få utveckla 

sitt tänkande. 

4. I fritidshemmet dominerar situationsbaserade kompetenser. Det innebär att deltagarna 

lär sig att fungera i en speciell kontext som till exempel fritidshemmet utgör. 

Förhoppningsvis är denna kunskap överförbar till andra sammanhang. 

Lärare i fritidshem har svårt att uttrycka innehållet i verksamheten i form av lärande. Det 

visar Elofsson (2008) i sin intervjustudie Lärande på fritidshem. De fritidspedagoger som han 

intervjuar säger att lärande sker på fritidshem men de uttrycker det med andra begrepp såsom 

att barnen blir socialt kompetenta eller att de blir goda  människor och att de kan visa hänsyn. 

När de intervjuade talar om lärande blir det i samband med särskilda aktiviteter såsom till 

exempel bakning, samlingar och liknande. Fritidspedagogerna, i studien,  nämner inte heller 

leken i relation till lärande. Den menar att leken är viktigt men använder andra begrepp. Det 

är endast när Elofsson ställer följdfrågor om lärande som någon av de intervjuade tar upp 

lekens betydelse. Det, menar Elofsson, är förvånande eftersom stor del av fritidshemstiden 

ägnas åt lek och spel.  
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Att leken är viktig stärks av Ryberg (2007) som intervjuat fritidspedagoger om vad de anser 

vara kvalitet i fritidshem. Fritidspedagogerna menar att leken är en viktig kvalitetsfaktor och 

att barnen ska kunna välja relativt fritt vad de vill leka. Barnen ska ges utrymme för lek och 

fri tid och de ska få möjlighet att samspela och utveckla relationer tillsammans.    

2.3.3 Fritidshemmets legitimitet 

Rohlin (2001) har i sin avhandling beskrivit fritidshemmets legitimitet och styrning. Hon 

menar, att  fritidshemmet har, på ett ytligt plan, legitimitet genom föräldrars behov av omsorg 

för sina barn när de själva arbetar eller studerar. Förutom den självklara uppgiften att ge 

tillsyn för de yngre skolbarnen har fritidshemmets pedagogiska uppgift så småningom 

kommit att formuleras. Det har varit en pågående diskussion sedan 1970-talet om 

förhållandet mellan vård/omsorg och pedagogik. I utredningar såsom Barns fritid och 

Barnstugeutredningen syns hur begreppen vävs samman och hur nya synsätt träder fram. 

Pedagogiskt program för fritidshem, som kom 1989, blev genombrottet för att fritidshemmet 

skulle betraktas som den pedagogiska verksamhet den är, genom att ge riktlinjer för hur 

verksamheten skulle planeras, organiseras och genomföras (Rohlin, 2001). 2007 gick cirka 

80% av Sveriges 6-9-åringar på fritidshem och cirka 12 % av 10-12-åringarna 

(www.skolverket.se).  

Att det är barnens naturliga drivkraft som styr lärandet i fritidshem och att de tillåts att 

gestalta i ord och bild, i lek och spel och andra skapande verksamheter, anser Rohlin (2001) 

vara en stor potential för framtida entreprenörskap. 

2.4 Fritidshemmets styrdokument 

Fritidshemsverksamheten flyttades från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet i 

mitten på 1990-talet och blev därmed en del av det allmänna utbildningsväsende. Genom 

denna reform blev fritidshemmets pedagogiska uppdrag mer tydligt. Sedan dess styrs 

verksamheten av skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (LPO 94). Eftersom fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet för 

barn gäller LPO 94 inte fullt ut. Som komplement till LPO 94 har Allmänna råd och 

kommentarer Kvalitet i fritidshem och Allmänna råd för öppen fritidsverksamhet därför 

skrivits fram (Skolverket, 2007). 

Allmänna råd vänder sig till kommunens politiker och tjänstemän, till personal i skolan och 

till föräldrar och baseras på bestämmelserna i skollagen, LPO 94 och FN:s barnkonvention.  
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Förutom Allmänna råd för fritidshem ska Allmänna råd för arbetet med att främja 

likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling och 

Allmänna råd för kvalitetsredovisning inom skolväsendet användas för att olika aspekter av 

verksamheten ska beaktas (Skolverket, 2007).  

Genom skrivningar i ovanstående dokument och fritidshemmets uppgift att komplettera 

skolan (Skolverket, 2007) bildas en helhet och en helhetssyn på barn och deras lärande och 

utveckling. Rohlin (2001) menar att när vi talar om helhetssyn bör vi vara uppmärksamma på 

att det inte är ett enhetligt begrepp utan att det är bundet till en viss tid i ett visst 

sammanhang. Vi kan konstatera att i dagens styrdokument för fritidshem ses helheten som 

samordningen mellan den obligatoriska skolan och fritidshemmet och synen att individer 

ständigt lär. 

I FN:s barnkonvention slås det fast att barn har rätt till utbildning och möjligheter att utveckla 

personligheter, anlag och fysisk och psykisk förmåga. De ska kunna leva ansvarsfullt i ett 

fritt, jämställt och mångkulturellt samhälle. I konventionerna formuleras också barns rätt till 

vila, fritid, lek och rekreation och deras rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Barn ska också fullt ut kunna delta i rekreations- och fritidsverksamhet (UD 1990:6). 

Enligt skollagen (SFS1985:1100) ska alla barn, sex till tolv år, erbjudas 

fritidshemsverksamhet. Barn ska erbjudas plats utan skäligt dröjsmål och så nära hem och 

skola som möjligt och/eller efter vårdnadshavares önskemål. Barngruppen ska ha lämplig 

storlek och sammansättning och personalen ska ha lämplig kompetens. En skälig avgift får 

tas ut av vårdnadshavaren.  

Fritidshemmet ska göra det möjligt för föräldrar att kombinera förvärvsarbete/studier med 

föräldraskap. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barnen en 

meningsfull fritid. Barn ska stödjas i sin utveckling och barn i behov av särskilt stöd ska ges 

speciell omsorg (SFS 1985:1100). 

LPO 94 ska tillämpas fullt ut i fritidshemmet när det gäller förståelse och medmänsklighet, 

saklighet, allsidighet, normer och värden. När det gäller kunskapsmålen ska fritidshemmets 

verksamhet bidra med sina erfarenheter av en forskande och laborativ metodik (SKOLFS, 

1994:1).  

I Allmänna råd med kommentarer Kvalitet i fritidshem förtydligas verksamhetens 

förutsättningar utifrån styrning och ledning, uppföljning och utvärdering, personalens 

kompetens, lokaler och utemiljö.  
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Där formuleras också verksamhetens uppdrag, normer och värden, jämställdhet, barns 

delaktighet och inflytande, ett mångkulturellt fritidshem, barn i behov av särskilt stöd och 

samarbete med barnens hem och andra verksamheter. Fritidshemmets verksamhet lägger 

tyngdpunkten på det enskilda barnets och hela gruppens sociala utveckling och liv. 

Fritidshemmet ska också ge barnen en meningsfull fritid,  möjlighet till lek och skapande och 

i verksamheten ska omsorg och pedagogik förenas för att stödja barns fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling (Skolverket, 2007). 

2.5 När intresse blir kunskap 

Lärarförbundet gav 2005 ut en skrift, som heter När intresse blir kunskap, om 

fritidspedagogikens mål och medel. Skriften är utformad av ämnesrådet fritidspedagogik 

inom Lärarförbundet. Innehållet bygger på den forskning och beprövade erfarenhet som finns 

om fritidshem. Lärare, som arbetar på fritidshem, har haft svårt att sätta ord på vad som 

händer på fritidshemmet. Det har varit problematiskt, för dem,  att kommunicera innehållet 

och den pedagogiska målsättningen med arbetet. Syftet med skriften är att hjälpa 

yrkesverksamma fritidspedagoger att sätta ord på sin verksamhet och beskriva sin kompetens. 

Den riktar sig också till studerande på lärarutbildningen. I När intresse blir kunskap utgår 

man från att fritidspedagogikens kärna är att skapa miljöer för barn och unga där de lär sig att 

delta i samhällslivet och få en meningsfull fritid. På fritidshemmet präglas verksamheten av 

frivillighet men också av en känsla av gemenskap och det är barnens behov och intressen som 

styr innehållet. I skriften har man valt att dela in fritidshemmets verksamhet i åtta 

kunskapsområden. 

Dessa är: 

 Relationer och konflikthantering  

Barn får kunskap och praktisk erfarenhet om hur man kan hantera konflikter utan 

våld. Tillsammans med lärarna utvecklas normer som motverkar mobbning. Genom 

att träna samarbete stärks relationer till kamrater och barnen ser att det är positivt med 

olikheter och olika åsikter. 

 Genus  

Fritidshemmets uppgift är att synliggöra hur samhällsstrukturen begränsar både 

pojkars och flickors val. På fritidshemmet ska barnen ha likvärdiga möjligheter och 

kunna delta i aktiviteter oavsett kön. 

 Rörelse och hälsa 

Barn ska få röra sig mycket och känna att de mår bra av det. De ska stimuleras i sin 

motoriska utveckling. De ska också bli medvetna om sambandet mellan matvanor, 

rörelse och hälsa. Genom ett gott socialt samspel ska den psykiska hälsan stärkas.  
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I fritidshemsverksamheten är utevistelse ett viktigt inslag. 

 Natur, miljö och teknik 

Barnen lär sig samspelet mellan natur, miljö och levnadssätt i ett ekologiskt 

perspektiv. De ska också få uppleva naturen för lek och rekreation och friluftsliv. 

Material som finns i naturen tas tillvara för att utveckla tekniska lösningar och 

konstruktioner. 

 Språk och kommunikation 

På fritidshemmet ska barnen erbjudas ett rikligt verbalt utbyte med andra barn och 

vuxna. 

 Kultur  

Barnen ska få möjlighet att uttrycka känslor och tankar i ord, bild, musik, rörelse, 

dans och drama och de ska också få ta del av den kultur som andra har skapat). 

 Individens identitet 

Identitetsutveckling sker i samspel med andra. På fritidshemmet stärks barnen som 

personer. De får veta att de duger som de är. De ska få en realistisk bild av sig själva. 

 Elevers inflytande och ansvar  

På fritidshemmet ska barnen fritt kunna uttrycka sina åsikter och tankar och de ska 

mötas med respekt. De ska kunna påverka sin egen och andras vardag. De ska kunna 

ta ansvar för sig själva, för det de gör och för sitt eget lärande. 

 

Ämnesrådet inom Lärarförbundet sammanfattar att fritidspedagogikens didaktik präglas av 

lek, situationsstyrt lärande, samlärande, informellt och formellt lärande och utvärdering. I 

skriften poängteras att leken har en avgörande betydelse för barns utveckling och lärande. 

Den bygger på barns inre motivation och genom leken får de kännedom om sig själva. 

För att en utveckling ska komma till stånd för det enskilda barnet, hela gruppen och 

verksamheten i sin helhet måste det som sker dokumenteras och utvärderas. Barn och lärare 

bör göra det tillsammans på olika sätt (Lärarförbundet, 2005). 
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3 Syfte 

Utifrån antagandet att lärande äger rum överallt, i alla miljöer och tillsammans med andra är, 

syftet med studien att undersöka området lärande på fritidshem. Fritidshemmet är en specifik 

verksamhet inom skolan där barn vistas före och efter den obligatoriska skoldagen och under 

lovdagar. Eftersom många barn idag är inskrivna i fritidshem är det av intresse att undersöka 

det lärande som sker inom ramen för verksamheten. Flera forskare, exempelvis Kjaer (2005), 

Klerfelt (1999) och Hansen (1999) har, på olika sätt, beskrivit att innehållet och arbetssättet i 

fritidshem leder till ett lärande hos barn som vistas där. Lärandet förutsätts att ske utan att det 

kontrolleras eller mäts.  

För att komma närmare förståelsen av lärande på fritidshem söker jag svar på frågorna: 

o Hur gestaltar sig lärandeprocessen för barn i fritidshem? 

o Hur kommer barns lärdomar till uttryck i fritidshem? 
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4 Metod 

4.1 Ansats 

För att undersöka hur lärandeprocessen för barn i fritidshem ser ut och hur lärdomarna tar sig 

uttryck har jag valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande. Det 

innebär ett synsätt att lärande sker ständigt och jämt och i alla miljöer. I fritidshemmet pågår 

både ett formellt och ett icke-formellt lärande parallellt och gränserna däremellan är otydliga 

(Johansson & Ljusberg, 2004). Dessutom är lärandet alltid en process som är ständigt 

pågående (Gustavsson, 2000) vilket gör fenomenet svårfångat. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt forskningsperspektiv är det centralt att i undersökningar fokusera på 

språket men också på kroppsspråk och andra uttryckssätt. Burr (1998) menar att det är 

lämpligt att använda sig av flera tekniker för att studera ett komplext fenomen. Även Eliasson 

(1994)  hävdar detta när hon säger att om flera datainsamlingstekniker kombineras så kan de 

komplettera varandra och så småningom växer en bild av forskningsområdet fram.    

Med stöd i ovanstående har jag, för att fånga barns lärandeprocesser i fritidshem och hur 

barnens lärdomar tar sig uttryck, valt att använda mig av tre olika datainsamlingsmetoder.  

 Observationer genom filmning 

 Loggboksanteckningar 

 Samtal med barn 

Genom att göra på ovanstående sätt kopplas yttre iakttagelse ihop med barnens egna tankar 

och erfarenheter vilket kan sägas vara kärnan i ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Chaib, 

Chaib och Ludvigsson, 2004). 

4.2 Undersökningsgrupp  

Undersökningen genomfördes på ett stort fritidshem i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

En verksamhet med ett stort antal barn och lärare är mindre sårbar än en liten enhet vilket 

innebär att verksamheten kan pågå som planerat oavsett om någon lärare eller om något barn 

är frånvarande. Undersökningen skulle därför kunna genomföras utan några större störningar. 

På fritidshemmet finns cirka 100 barn mellan 6 och12 år, med en jämn könsfördelning 

inskrivna. Lärargruppen består av 10 personer fördelade på 7,2 tjänster. Två av lärarna är 

män och åtta stycken är kvinnor. Eftersom syftet med studien är att fånga lärandeprocesser 

och hur de tar sig uttryck hos barn, valde jag att filma olika situationer på fritidshemmet.  



18 

Det innebär att det ibland är samma barn som förekommer i de olika aktiviteterna men det 

kan också vara olika.  

Två av barnsamtalen genomfördes parvis, två pojkar respektive två flickor, ett samtal 

genomfördes i en grupp med sju barn och ett samtal i en grupp bestående av fem barn. 

Barnen valdes ut genom att de blev tillfrågade om de vill delta i ett samtal. Anledningen till 

att två av samtalen genomfördes parvis var förhoppningen om att barnen skulle tala om 

lärande så ostörda som möjligt och opåverkade av sina kamrater. I parsamtalen deltog två 

pojkar som fyllt 10 respektive 11 år respektive två flickor som båda fyllde nio år under 2008. 

I samtalsgruppen med fem barn deltog fyra flickor och en pojke mellan drygt sex och drygt 

sju år. I samtalsgruppen med sju barn deltog fyra flickor och tre pojkar mellan drygt sju  och 

drygt nio år. 

4.3 Genomförande 

Innan undersökningen påbörjades kontaktades rektor för verksamheten (bil 1). Efter ett 

positivt besked , medverkade jag i en planeringsträff med lärargruppen, där också biträdande 

rektor deltog, och informerade om studien. Även lärargruppen var positiv till att studien 

skulle genomföras på fritidshemmet. Ett informationsbrev distribuerades till barnens 

vårdnadshavare (bil 2) via personalen. Ingen vårdnadshavare  motsatte sig att deras barn 

deltog i studien. Ett par dagar senare informerade jag barnen om undersökningen i samband 

med deras mellanmål.  

Observationer 

Observationerna videofilmades vilket möjliggjorde att studera samspelet mellan barn och 

barn och mellan barn och lärare. Genom filmningen var det möjligt att både betrakta vad som 

hände och att lyssna på vad som sas. Observationerna genomfördes under fyra olika dagar. 

Vid samtliga tillfällen observerades tre typer av aktiviteter som är vanligt förekommande på 

fritidshem: 

o Rutinsituation (när barnen kommer till fritidshemmet) 

o Vuxenstyrd aktivitet ( i gymnastiksalen och i samband med aktivitet utifrån en 

tekniklåda) 

o Fri lek (mest i kuddrummet) 

Sammantaget ger detta 12 filmade observationstillfällen 
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Loggboksanteckningar 

Efter varje besök på fritidshemmet förde jag loggbok. I den skrev jag ner mina iakttagelser 

och intryck från besöken. Dessa skrevs ner på dator och redigerades inte på något sätt. I 

loggboken beskrev jag också fritidshemmets fysiska miljö och mina spontana intryck av 

relationen mellan barnen och mellan barn och lärare. 

Barnsamtal 

När observationerna slutförts samtalade jag med barnen i grupp under en och samma 

eftermiddag. Som ram för samtalen användes en guide (bil 3) inspirerad av Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007). Guiden gjorde att samtalen blev halvstrukturerade, det vill 

säga, att det fanns en ram för vad samtalet skulle innehålla men samtidigt kunde samtalet 

ändras utifrån de svar som barnen gav (Kvale, 1997). Dessutom formades mina följdfrågor 

till barnen av det som jag sett under observationerna. Samtalen spelades in på en 

kassettbandspelare.  

Samtalen genomfördes på fritidshemmets kontor, vilket barnen upplevde som spännande. 

Kontorsutrymmet var ganska litet och det blev trångt och syrefattigt när det var många i 

rummet. Varje samtal tog cirka 30 minuter. Barnen var positiva till att tala om lärande men de 

uttryckte sig ganska kortfattat både i de små och större grupperna. Alla barnen sa någonting 

men några talade mer än andra.  

4.4 Etiska överväganden 

Det är viktigt att respondenterna inte går att identifiera i undersökningar särskilt när det gäller 

barn eller andra grupper som i något avseende kan anses vara utsatta.  Det är av största vikt 

att alla inblandade blir väl informerade om den forskning som ska bedrivas och vilket syfte 

den har och att deltagarna får bestämma om de vill medverka i studien eller inte 

(Vetenskapsrådet, 1991). Jag började därför med att informera och inhämta godkännande från 

skolans ledning innan jag kontaktade fritidshemmets personal. Min ambition var att 

undersökningen skulle vara förankrad i hela organisationen.  

Därefter deltog jag i ett planeringsmöte för fritidshemmet tillsammans med ledning och 

personal för att informera om studien. När barnen fick information om undersökningen 

lovades de att det bara var jag som skulle titta på filmerna och lyssna på de inspelade 

samtalen. Barnen fick då också möjlighet att säga till om de ville avstå från att medverka.  
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Vårdnadshavarna fick brevledes information om studien och möjlighet att tacka nej till att 

deras barn deltog i undersökningen.  

För att resultatet inte skulle bli missvisande och, framförallt, för att barnen skulle få ut det de 

har rätt till, under sin fritidshemstid, fick undersökningen inte störa den ordinarie 

verksamheten. Ingenting tillrättalades eller ändrades i planeringen under den tid som studien 

genomfördes. Det är viktigt i denna typ av undersökning att visa respekt för den verksamhet 

som bedrivs. Undersökningen får inte påverka vare sig innehållet eller arbetssättet i 

verksamheten (Eliasson, 1994).   

4.5 Bearbetning och analys av insamlat material 

De filmade observationerna fördes över till DVD för att dator skulle kunna användas vid 

genomgång av de olika sekvenserna. För att få en så djup förståelse som möjligt är det viktigt 

att granska materialet vid flera tillfällen (Stensmo, 2002). Jag tittade på de filmade 

observationerna tre gånger. Vid första tillfället skrevs det som hände förutsättningslöst ner. 

Det nedskrivna lästes igenom och lärandeprocesser som liknade varandra fördes samman 

genom att de numrerades från ett till tre. Vid tillfälle två och tre granskades filmerna utifrån 

den grupperingen. En del skeenden omgrupperades och nya fördes på det som redan var 

nertecknat. 

Loggboken betraktades i det skick som den fick då jag skrev ner mina iakttagelser. Det som 

står i loggboken har stärkt det som iakttogs i observationerna men också tillfört ytterligare 

något område. 

Sist transkriberades barnsamtalen. Trots att all information är viktig i denna typ av 

undersökning (Barleboo Wennerberg, 2001) har jag valt att inte ta med sådant som kan anses 

ovidkommande för studiens syfte. Eftersom annat än det sagda kan innehålla vikig 

information exempelvis harklingar, pauser, tonläge och suckar (Burr, 1995) har jag noterat 

detta när jag skrivit ner materialet. Det transkriberade materialet genomlästes och 

informationen fördes samman i sex olika grupper. 

Därefter gicks hela undersökningsmaterialet igenom parallellt och jag försökte se vad det 

insamlade materialet ville förmedla (Larsson, 1995). Med hjälp av färgpennor fördes olika 

delar av barns läroprocesser och hur lärdomarna tar sig uttryck samman. Ganska snart 

bildades ett mönster som ledde fram till valet av hur resultatet skulle redovisas. 
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4.6 Redovisning av resultat 

Det mönster som bildades vid analysen av undersökningsmaterialet sammanfattas med att det 

barn  lär sig i fritidshem framförallt kan betraktas som ett socialt lärande. Med socialt lärande 

avses här att barn lär sig 

 Att känna omsorg och ta ansvar 

 Att ha inflytande 

 Att hantera konflikter  

 Att inta olika roller  

Ytterligare en typ av lärande som framkom i studien kan betraktas som kognitiva och 

motoriska färdigheter. Det som också syns i undersökningen är att barn lär tillsammans med 

andra och att lärande sker i flera olika situationer. Resultatet redovisas under följande sex 

rubriker: 

o Omsorg och ansvar 

o Inflytande 

o Konflikthantering 

o Barn intar olika roller 

o Kognitiva och motoriska färdigheter 

o Lära tillsammans och i olika situationer 

I resultatdelen redovisas, under varje rubrik, först det som framkommit genom 

observationerna därefter loggboken och sist barnsamtalen. 

Resultatet styrks med återgivna situationer och citat från observationer och samtal som 

jag valt att skriva som inskjuten text. Det har inte varit av någon betydelse för resultatet 

vem av barnen som gjort eller sagt vad därför har jag valt att endast vid något tillfälle 

benämna dem i texten.  
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4.7 Studiens tillförlitlighet 

För att studiens tillförlitlighet ska bli så stor som möjligt har jag valt att använda tre olika 

datainsamlingstekniker: observationer, loggbok och samtal med barn i par eller grupp, så 

kallad triangulering. Det som framkommit med hjälp av dessa metoder bekräftar och 

kompletterar varandra.  

De filmade observationerna har gåtts igenom tills inget nytt framkommit. Eftersom 

observationerna gjorts under pågående verksamhet, som på inget sätt tillrättalagts, uppvisar 

de olika situationerna äkthet vilket kan anses styrka studiens värde (Stensmo, 2002). 

Loggboken har betraktats i det skick som den fick vid första nedtecknandet. I anteckningarna 

finns givetvis utrymme för subjektiva uppfattningar men de belyser hur situationen 

uppfattades vid det speciella tillfälle när fritidshemmets besöktes. 

Barnen samtalade i grupp vilket kan ha påverkat deras svar. De kan ha tagit intryck av 

varandra. Dessutom var rummet som samtalen genomfördes  i trångt och varmt vilket gjorde 

att de snart tröttnade  och hellre ville gå och leka. Det kan också ha påverkat djupet i deras 

svar. Det som framkommit i barnsamtalen har, oavsett om de genomförts i par eller i lite 

större grupper, varit samstämmigt. Det gör att svaren kan betraktas som trovärdiga (Stensmo, 

2002).  

Genom att tre olika datainsamlingstekniker har använts i undersökningen och att resultatet i 

mycket överensstämmer med tidigare forskning kan studien anses tillförlitlig. 
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5 Resultat 

Resultatet visar att lärandeprocessen på fritidshem sker i interaktion mellan barn och barn och 

mellan barn och lärare och att olika delar av lärandet interagerar sinsemellan. Barnen 

konstruerar lärdomar tillsammans med varandra och tillsammans med lärarna. Det 

situationsbundna och icke-formella lärandet dominerar i fritidshemmet 

5.1 Omsorg och ansvar 

Observationer 

En del  i det sociala lärandet är att barnen både visar omsorg och tar ansvar och får ta del av 

andras omsorg. I observationerna är det, bland annat, synligt när barnen kommer till 

fritidshemmet och talar om ifall de ska vara där eller inte efter skolan. Lärarna finns på plats i 

tamburen och hälsar på barnen, frågar hur de haft det under skoldagen och vad de vill göra 

under eftermiddagen. Så gott som samtliga barn nämns vid namn och barnen hälsar också på 

varandra sinsemellan.  

Tillfälle 1:  

  En flicka kommer till fritidshemmet och hälsar: 

 Flickan: ”Hej! Var är de andra”? 

 Läraren: ”Hej! De har inte kommit än! Du är först. Har det varit bra i skolan idag med J”? 

 Flickan: ”Ja”. 

 Läraren: ”Bra”. 

Tillfälle 2: 

Lite senare kommer en pojke. Läraren hälsar på honom och säger: 

 Läraren: ”Du är nog ledig idag”. 

 Pojken: ”Hej! Ja”. 

Läraren: ”Ska du vänta eller gå hem själv”? 

Pojken: ”Jag ska gå hem själv”.  

Läraren: ”Är du säker på det”? 

Pojken: ”Nja”. 

Läraren: ”Okej. Då ringer vi och kollar”. 

Läraren ringer. När han avslutat samtalet vänder han sig till pojken och säger: 

Läraren: ”Det är okej. Du ska gå hem själv. Hejdå! Ta det lugnt när du går hem. Hälsa lillebror! Ses 

imorgon”. 

Pojken: ”Ja. Hejdå”. 
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Vid ett annat tillfälle kommer en pojke till fritidshemmet och talar om att han inte ska vara 

där på eftermiddagen. Pojken  kommer  in i tamburen och säger hejdå och vinkar. Han ska 

tydligen inte vara på fritidshemmet den här dagen och vill uppmärksamma lärarna på det. De 

flesta barnen och de båda lärarna vinkar tillbaka och en lärare hoppas att pojken får en trevlig 

eftermiddag . Pojken visar på det här sättet att han tar ansvar för att lärarna ska få veta var 

han är.  

Lite senare, vid samma eftermiddag, kommer en flicka långt efter de andra barnen. Hon vet 

att lärarna och barnen på fritidshemmet har väntat på henne och hon vet att det är viktigt att 

inte komma för sent. Därför säger hon, så fort hon kommit in i tamburen: 

”Nu är jag här. ÄNTLIGEN”!  

En annan dag förs en engagerad diskussion i tamburen mellan barn och lärare. Det är ett barn 

som inte kommit till fritidshemmet. Barnen och lärarna försöker tillsammans komma på 

lösningar för att ta reda på var barnet befinner sig. Läraren och barnen föreslår olika 

alternativ för hur de ska ta reda på var barnet är och flera barn tillfrågas om de sett det 

saknade barnet. En pojke berättar att ett syskon till det aktuella barnet är sjukt och därför 

kanske det stora syskonet också har gått hem.  

Läraren säger: Bra! Då går jag och ringer.  

Vid flera tillfällen under leken visar barnen omsorg för varandra på olika sätt. Det kan till 

exempel vara att något barn anser att ljudnivån blir för hög när de leker i gymnastiksalen. En 

gång är det ett barn som klagar för läraren att det är för bullrigt. Läraren försöker att dämpa 

ljudnivån genom att ge barnen förslag på hur de ska kunna leka utan att använda rösten: 

Läraren säger till alla barnen att hon ska ge dem en utmaning till. Hon frågar dem  

hur man ska kunna leka leken utan att använda rösten.  

Barnen har flera förslag på hur man kan visa med kroppen istället.  

Läraren blir också alldeles tyst och börjar visa med kroppen och  

tecken vad som ska hända. Leken fortsätter.  

Även i den fria leken finns det tillfällen för barnen att visa hänsyn om och omsorg för 

varandra. Vid ett tillfälle i kuddrummet bygger två pojkar, A och B, ett torn av kuddar: 

De räknar ett, två, tre och välter kuddarna. Varje gång kuddarna välts byggs ett  

nytt torn upp. Plötsligt rasar kuddarna utan att någon räknat till tre. Pojke A får  

kuddarna över sig. Han sätter sig upp och pekar med pekfingret på sin kompis och  

säger :”Var rädd om mig”. ”Okej”, säger pojke B som varit orsak till att kuddarna rasat.  

De fortsätter att bygga torn.  
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Vid ett annat tillfälle leker en stor grupp barn mamma-pappa-barn. I den leken ges flera 

tillfällen att ge och ta omsorg och också att ta ansvar för varandra.  

I mamma-pappa-barn leken är en flicka en baby. Hon gnäller och säger till de andra barnen: 

 ”Ni kan gå nu. Jag vill vaja ifjed”.  

En pojke är katt och kryper upp i sängen och en annan  

pojke frågar: ”Kissen. Får du verkligen vara i Lillens säng”?  Katten/pojken  

lämnar sängen. En av flickorna är mamma och lagar mat  

vid spisen. Hon ser till att babyn och även andra får mat. Babyn stoppas om  

av både mamman och de andra barnen som har olika roller i leken.  

Om barnen har valt att vara med i en lärarledd aktivitet måste de delta under en viss tid. 

Barnen får lära sig att ta ansvar för att leken ska gå att slutföra och för att de har valt att delta 

i en lek som är frivillig för alla. Vid ett observationstillfälle är det ett barn som vill avsluta 

leken i gymnastiksalen i förtid och lämna lokalen.  

Läraren kallar tillbaka barnet och säger att han måste stanna kvar tills leken är slut  

annars förstör han för de andra barnen. Läraren säger också att de bara ska köra  

en gång till. Pojken stannar och fortsätter att leka.  

Vid ett annat tillfälle har en lärare klätt ut sig till pirat och barnen undrar varför hon ser ut så. 

Hon berättar att det är en överraskning på gång i gymnastiksalen efter mellanmålet. Under 

måltiden berättar hon vad som ska hända. Hon säger: 

”Alla som går in genom dörren till gympasalen blir förvandlade till pirater.  

Men om man vill vara med måste man städa först”.  

Leken går ut på att samla skatter i form av ärtpåsar.  När leken är slut redovisas  

resultaten. Barnen räknar själva antalet skatter, en del läggs i vackra mönster,  

skatterna läggs tillbaka i sin förvaringslåda och  barnen berättar sedan för de andra 

hur många skatter de fått. 

Om barnen vill vara pirater måste de alltså städa först. När leken är avslutad får barnen visa 

att de är ärliga och uppge korrekt antal tagna skatter och också ansvara för att skatterna 

kommer tillbaka och blir undanplockade.  

Loggbok 

Alla aktiviteter på fritidshemmet är inte tillåtet för alla barn. För en del aktiviteter ska barnen 

vara i en viss ålder. En aktivitet som förutsätter att barnen uppnått en viss ålder kallas ”ta 

lådor”. Lådorna kan innehålla material för att leka med bilar, järnväg, sjukhussaker och så 

vidare. Om en låda är för ett äldre barn kan ett yngre barn få leka med den om han/hon gör 

det tillsammans med ett eller flera barn som uppnått rätt ålder. De äldre barnen får då lära  
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sig att ansvara för lådorna i relation till de yngre barnen. Det är också viktigt att lådorna 

kommer tillbaka till rätt plats och att barnen säger till den lärare som är dagens 

”lådansvariga” både när de vill ha lådor och när de vill sätta tillbaka dem. På så sätt lär sig 

barnen också att ansvara för att lådornas innehåll är komplett och tillbakalagt. Dessutom tar 

de äldre barnen ansvar och visar omsorg gentemot de yngre.  

Om något barn kommer sent till en planerad aktivitet välkomnas de ändå in i leken. Har 

barnen hunnit att placera sig till exempel i en ring på golvet makar de andra barnen på sig så 

att även de som kommit sent får plats. 

Barnsamtal 

I samtalen framkommer att barnen vet varför de är inskrivna på fritidshemmet. Flera talar om 

den omsorg som deras föräldrar känner för dem och den omsorg som de får känna på 

fritidshemmet. Barnen berättar att deras föräldrar arbetar länge och att de inte är hemma 

under eftermiddagarna. Föräldrarna har valt att barnen ska vara på fritidshemmet därför att de 

har det bra där. Att barnen känner att deras föräldrar litar på fritidshemmets lärare och 

verksamhet och att de tar ansvar för att barnen ska ha det bra under eftermiddagarna blir ett 

led i barnens lärande att känna omsorg och att ta ansvar. Så här berättar en flicka: 

  Eftersom min mamma har roligt på sitt arbete… Hon har jätteroligt.  

Vi brukar skratta när hon berättar om sitt arbete när vi äter middag.   

Då vill ju hon att hennes barn ska ha det roligt. Det är därför hon vill  

att vi ska vara på fritids. 

Barnen berättar att det är viktigt att tala om att de har kommit till fritidshemmet på 

eftermiddagen. På så sätt får lärarna och de andra barnen veta vilka barn som är närvarande 

och om några är sjuka eller lediga. Ett barn beskriver det så här: 

Man måste säga både sitt förnamn och sitt efternamn eftersom det  

finns många barn som heter samma sak. Det är för att lärarna ska veta  

vilka barn som är där men också för att de andra barnen ska veta om  

kompisarna är där eller sjuka eller lediga. 

Att barnen tar ansvar visar också en annan flicka när hon säger: 

Det är bra att tala om när man har kommit till fritidshemmet  

så man inte ringer i onödan och frågar. 

Flera av barnen talar om fritidshemmet som en miljö där de lär sig. De lär sig att leka, vara 

med kompisar och de lär sig att vara tillsammans. Det är samtliga områden där barnen lär  
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sig omsorg och tar ansvar. Det kan vara svårt för barn att uttrycka vad de lär sig både utanför 

och på fritidshemmet men de uppger ändå att ett lärande sker. Så här säger en pojke: 

Jag tänker att när man är på fritids tänker man inte på att man lär sig saker.  

Men det gör jag…. Hela tiden lär man sig saker. Man kan lära sig saker 

 man inte kan. 

Att barnen också lär sig att visa omsorg och ta ansvar genom att de har lärarna som goda 

förebilder visar sig när barnen talar om hur de ser på de vuxna på fritidshemmet. Flera barn 

säger att de (lärarna) är ”schyssta”. En pojke säger att lärarna är lågmälda och att de 

tillrättavisar tyst och inte skriker. En annan pojke säger  att ”när man behöver dem så finns de 

där”.  En flicka säger: 

  ” Jag tycker om alla fröknarna” (fröknar finns av båda könen). 

5.2 Inflytande 

Observationer 

De flesta aktiviteterna på fritidshemmet är frivilliga. Barnen erbjuds att delta i planerade 

aktiviteter och de kommer också med egna förslag om vad de vill göra under sin 

fritidshemstid. Om några barn kommer på något som de vill göra ansluter sig andra barn och 

lärarna uppmuntrar egna initiativ. Under piratleken hör jag hur läraren bjuder in barnen att 

delta och aktiviteten fortsätter så här: 

När det är dags att börja leken säger läraren att det blir en överraskning i  

gympasalen för de som vill vara med. De barn som vill leka pirater går till  

gymnastiksalen där det är frivilligt att sätta på sig sjalett. Efter en stund viskar  

en flicka något till läraren. Läraren säger till de andra barnen att S har ett förslag.  

S får själv framföra förslaget om att det kanske går lättare att leka om de har en  

mindre plan när de leker pirater. Läraren frågar: ”Vad tycker ni om det”? Förslaget  

går igenom.  

En dag är det soligt väder ute. Följande utspelar sig: 

Ett barn frågar om hon får gå ut. Läraren säger: ”Okej du går ut”. 

Flera barn säger att de vill vara ute.  

Läraren: ”Alla vill visst vara ute idag. Härligt”! 

 

Vid båda dessa tillfällen lär sig barnen att de kan välja vad de vill göra, att de har inflytande 

över sin eftermiddag och dessutom att det har betydelse att de framför sin åsikt. 
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Många gånger skapas innehållet i den fria leken genom förhandling mellan barnen. Leken är 

inte statisk utan ändras utifrån nya förutsättningar. Barnen talar med varandra och 

kompromissar. Det kan gå till som i den här mamma-pappa-barn-leken: 

  En flicka har varit hund i familjen under en stund och hon säger:  

”Nu vill inte jag vara hund längre”. Leken stannar  upp 

och  mamman frågar vad hon vill vara. Hunden svarar att hon vill vara mamma.  

”Okej”, säger mamman, ”då är jag hund nu så är F mamma”. 

Loggbok 

Både barn och föräldrar vet vad som ska hända under fritidshemsdagen och den närmaste 

tiden framöver. Information om detta sitter på väl synlig plats i tamburen. För barnen ger det 

en möjlighet att bestämma sig för om man vill delta i aktiviteterna eller inte och känna att de 

har inflytande över hur eftermiddagarna utformar sig. 

Barnen ges också tillfälle att i organiserad form lära sig uttrycka vad de tycker om 

fritidshemsverksamheten och påverka innehållet i den. Det sker genom fritidsråd vars 

protokoll sitter uppsatta på en anslagstavla i ett av allrummen.  

Vid två av mina besök är det så kallat flytande mellanmål. Det innebär att måltiden står 

framme under relativt lång period på eftermiddagen. Barnen behöver alltså inte avbryta den 

lek eller annan aktivitet som de håller på med utan kan själva bestämma när det passar att äta. 

Det är ett sätt för barnen att lära sig att de själva har inflytande över sin tid men också har 

ansvar för att de verkligen äter. 

Barnsamtal 

Barnen upplever tiden på fritidshemmet som fri tid. Tid som de har inflytande över. De kan 

välja vad de vill göra under eftermiddagen. Att barnen har inflytande uttrycker ett barn så här: 

” I skolan måste man göra. Här får man ju välja vad man vill göra.  

Det är roligt här. Man får välja på många ställen som man kan vara på.  

Och man kan byta var man är och vad man vill göra. 

Ett annat barn säger: 

Jag får välja vilken låda jag vill leka med. Jag hade framme roliga lådan….  

Det finns många saker att göra här. 

 

 



29 

5.3 Konflikthantering 

Observationer 

Eftersom det är många barn och lärare som vistas tillsammans på fritidshemmet finns det 

tillfällen när konflikter uppstår.  

Barnen lär sig att hantera konflikter genom att de försätts  i dem och att de försöker att lösa 

dem. Ibland får barnen stöd av lärarna för att reda ut något som barnen varit osams om som i 

nedanstående fall:  

En flicka sitter och gråter tyst i ett hörn i tamburen. Efter någon minut  

kommer en lärare utifrån tillsammans med en pojke. Läraren säger till  

flickan:  ”Här kommer någon som vill säga något”. Läraren håller en hand  

på flickan som gråter och en hand på pojken. Pojken klappar flickan på 

kinden och de ler lite mot varandra. Läraren frågar flickan om det känns 

okej  nu och hon ställer samma fråga till pojken. Båda svara jakande  

och ser glada ut.  

Ibland lär sig barnen att hantera och lösa konflikter själva som till exempel när pojke A ber 

pojke B vara ”rädd om honom” när de leker med kuddarna i den tidigare beskrivna 

observationen.  

Vid andra konflikter kan barnen hjälpa varandra att hantera och lösa situationen. Vid en 

tidpunkt i mamma-pappa-barn-leken tar en flicka aktiv del i konflikthanteringen trots att hon 

inte själv är direkt inblandad.  

Under den fria leken har O satt sig i en tom låda. J trycker en skiva över  

honom så att O viks ihop och börjar gråta. J släpper skivan och klappar O  

på ryggen. O springer ut ur rummet. J går efter. Utanför rummet hörs O  

gråta och säga: ”Låt mig va”! 

Leken fortsätter i rummet. J kommer tillbaka och säger riktad till de andra barnen:  

”Jag kanske gjorde lite hårt. Men det kände inte jag. Jag är ju rätt hårdhänt.  

Nu är han arg på alla”.  

En flicka: ”Är han arg på mig”? 

Flicka 2: ”Och på mig”? 

J: ”Säkert”. 

J går ut ur rummet igen. Det går någon minut. O kommer inhoppande i rummet. 

J kommer efter. O torkar tårarna och båda säger i kör: ”Vi vill inte gråta”.  

O börjar hoppa runt bland barnen. En flicka frågar: 

 ”Vad är det som händer”? 

 O: ”Det är J. Så fort jag kommer i närheten sliter han i mina kläder.  
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 Så fort jag är på väg  mot någon så håller han på så här” (Visar på J genom att ta tag i honom). 

 J: ”Det är inte så. Sluta lyssna inte på vad han säger”. 

 Flickan: ”Jag måste väl lyssna på vad alla säger”! 

 J: ”Okej”. 

J och O börjar att hoppa runt tillsammans.  

Flickan säger: ”Nu slutar ni båda två så att vi kan fortsätta leka”. 

J och O hoppar någon minut till och går sedan in i sina tidigare roller som de haft i leken. 

Flickans ingripande resulterar i att pojkarna slutar att slåss och att leken kan fortsätta. Barnen 

lär sig att uppmärksamma att det uppstår en konflikt, att det är viktigt att hantera den på något 

vis och försöka att lösa den på ett konstruktivt sätt. 

Loggbok 

Det råder en lugn stämning på fritidshemmet. Jag ser inte många fysiska konflikter under de 

stunder som jag finns med i verksamheten. Det är svårt att veta om det är en tillfällighet eller 

om det är så att barnen har lärt sig att följa de regler som finns på fritidshemmet och att de 

lärt sig att fungera tillsammans så att det eliminerar antalet konflikter. 

Barnsamtal 

Barnen berättar att de är på fritidshemmet bland annat för att de ska lära sig att vara 

tillsammans med andra barn. De säger också att de lär sig att komma överens, att samarbeta 

och de lär sig regler och normer. En pojke säger: 

 På fritids lär man sig att spela schysst. 

Ett av de äldre barnen berättar också att de äldre barnen lär de yngre barnen att följa regler så 

att de vet hur de ska agera i fritidshemsmiljön. Det är ett sätt att lära sig att eliminera och 

hantera konflikter. Så här säger han: 

Vi lär barnen från förskolan. Vi måste lära dem att sköta sig.  

Vi lär dem regler och  sån´t. 

5.4 Barn intar olika roller 

Observationer 

Aktiviteter och lekar på fritidshemmet ger barnen möjligheter att pröva olika roller. Det sker, 

till exempel piratleken. Läraren säger: 

 Alla som går in genom dörren blir förvandlade till pirater. 
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Även om barnen inte väljer att ta på sig sjörövarsjalett måste de gå in i rollen som pirat som 

jagar skatter under leken. De lär sig att vara en annan person än sig själva och hur den 

personen agerar i en given situationen.  

Vid ett tillfälle i gymnastiksalen får en flicka byta roll från att ha varit deltagare i leken till att 

bli ledare under en stund.  

 En pojke blir skadad och han är tvungen att avbryta leken. Läraren uppmärksammar  

detta och tar hand om pojken. Leken avbryts inte utan läraren lämnar fjärrkontrollen  

till en flicka och frågar: ”Har du lust att sköta musiken ett tag”? Flickan nickar och  

tar fjärrkontrollen. Leken fortsätter.  

Flickan går från deltagarrollen till ledarollen. De andra barnen möter flickan i den nya roll 

som hon har fått. 

Samma sak händer när en alldeles ny tekniklåda öppnas. Två av de äldre pojkarna öppnar 

lådan och får bygga en stund. När sedan lådan ska introduceras för andra barn får de här två 

pojkarna handleda de yngre barnen i byggandet. Pojkarna lär sig att inta rollen som lärare och 

instruktörer. 

Vid ett annat tillfälle är två pojkar tillsammans i kuddrummet. Barnen brottas och skrämmer 

varandra. Efter en stund får pojkarna syn på filmkameran som används vid observationen och 

leken förändras till en filminspelning. 

Den ena pojken låtsas hålla i en kniv.  

Den andra pojken räknar högt: 1, 2, 3 action! 

 Därefter överfaller knivmannen honom.  

Denna scen upprepas flera gånger. 

När pojkarna får se kameran ger det dem inspiration att starta en rollek. Den ena pojken 

spelar knivman. Den andra pojken spelar både regissör och motaktör. I denna situation lär sig 

båda pojkarna att inneha och hantera flera roller parallellt. 

När barnen leker mamma-pappa-barn i kuddrummet intar de olika roller. Barnen byter roller 

under lekens gång. Som jag tidigare har beskrivit förhandlar två flickor om vem som ska vara 

mamma respektive hund. Resultatet blir att de byter roller med varandra. Ibland förtydligas 

rollfördelningen som när en pojke klappar på mamman i leken och säger: 

 ”Jag och Bengt går på bio”. Han vänder sig till de andra barnen som  

deltar i leken och säger: ”Han heter Bengt”. Samtidigt pekar han på  

pojken bredvid sig. 
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För att hantera att jag, som observatör, finns med i rummet tilldelas jag rollen som farmor. 

Barnen lär sig dels att leva sig in i hur olika personer, och djur, känner sig och agerar och dels 

att det är viktigt att veta vem som är vem för att leken ska utvecklas. 

5.5 Kognitiva och motoriska färdigheter 

Observationer 

Barnen utvecklar också kognitiva och motoriska färdigheter såsom i nedanstående situation: 

 Två barn står, i tamburen, lutade över ett inbjudningskort. Den lite  

äldre flickan läser vad som står på kortet för pojken,  

som kanske inte kan läsa ännu. Hon frågar honom  

om han förstår när kalaset ska äga rum. Pojken nickar. 

Flickan tränar på att läsa högt för pojken och pojken kan följa med i texten på kortet och kan 

på så sätt så småningom lära sig att knäcka läskoden. Flickan lär sig att vara tydlig och 

pojken lär sig att förstå innebörden i texten.  

Vid en annan situation i tamburen stannar en pojke vid white boarden och får en snabblektion 

i stavningsregler. 

Han läser texten på tavlan och säger:  

 ”Vad menar ni med det? Lösen”? 

Läraren svarar: ”Lössen! Det finns löss på fritids”.  

Pojken: ”AHA! Jag trodde ni menade lösen”.  

Läraren: ”Nej lössen. Du ser det stavas med två s”. 

En eftermiddag väntar en pojke på att det ska bli hans tur vid datorn. Han ställer sig vid en av 

lärarna och säger: 

”Halv två är det min tid vid datorn”. 

Läraren: ”Halv två, ja”.  

Läraren tar pojken om axlarna och visar på den stora klockan i  

tamburen hur det ser ut när klockan är halv två. Han berättar hur  

många minuter det är kvar. Han säger att tio minuter kanske inte  

är så lång tid men att det kan kännas väldigt länge när man väntar  

på något. Pojken tittar på klockan då och då och när den blir halv två  

säger han (triumferande) att nu är det hans tur vid datorn. 

I den här situationen får pojken lära sig hur visarna står när klockan är halv två och han får 

också tillfälle att träna sin tidsuppfattning.  
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När de två lite större barnen öppnar den nya tekniklådan får de möjlighet att pröva innehållet 

i den. Det finns olika sätt att koppla ihop sladdar med lampor och batterier. För att de ska få 

det att fungera läser de manualen. 

 M: Vad är det långt därnere? 

 K: Nummer 14? Ska se (läser i manualen). Kolla nu blev det koppling! 

Pojkarna lär sig att läsa och följa en manual men de utvecklar också sitt naturvetenskapliga 

kunnande genom de olika experimenten. 

En dag kommer en flicka smutsig till fritidshemmet och hon behöver byta byxor. Samtidigt 

som hon byter till rena kläder tillämpar hon praktisk matematik. 

Hon har inga egna ombyteskläder och blir därför tillsagd,  

av läraren, att låna av någon annan eller  att plocka något ur högen med kvarglömda  

kläder. Tillsammans med en kamrat börjar hon gå igenom denna.  

Flickan mäter runt sig själv, hon mäter längden på sina ben i förhållande  

till byxorna och hon och kompisen talar hela tiden med varandra.  

Flickan säger bland annat: ”Kolla! De här byxorna räcker inte längre än till knäna”. 

När barnen deltar i lekar i gymnastiksalen ska de fylla i en lista att de är närvarande. Det är 

ett moment som tar lång tid. Barnen ska hitta sina namn och de ska kryssa i rätt ruta som 

anger dagens datum. En gång blir några barn oroliga och en lärare sätter sig mitt i 

barngruppen. Ett barn säger att han inte kan titta hur mycket som helst åt sidan. Läraren tar 

upp tråden och berättar om vidseende. Jag har svårt att höra vad barnen säger till varandra 

men ser att både barn och lärare prövar med händer och fingrar på olika sätt hur långt de kan 

se åt sidan om de håller huvudet rakt fram, åt sidan och åt andra sidan. 

Under det här tillfället lär sig barnen både om ögats rörelser och att hitta sitt eget namn och 

fylla i rutsystemet för närvaron. 

När lekarna i gymnastiken är slut redovisas resultaten. Barnen räknar tillexempel skatterna 

och några sorterar dem också i olika mönster. Vid sådana tillfällen lär sig barnen att tillämpa 

sin matematiska kunskap. 

Barnen rör sig mycket under fritidshemsvistelsen både under den fria leken och i de mer 

organiserade aktiviteterna. I bland annat kuddrummet brottas barnen och leker olika typer av 

skrämsellekar. Vid ett tillfälle leker två barn kurragömma. Det ena barnet smyger runt och 

letar. Han smyger så tyst han kan och överraskar den som har gömt sig. Detta upprepas fem 

gånger. I den här leken tränar barnen att behärska sin kropp. Det gäller för pojken att röra  



34 

sina fötter så försiktigt att det inte hörs när han smyger men också att träna sin koncentration. 

Den pojken som gömmer sig måste vara alldeles stilla och tyst så att han blir svår att hitta. 

De lärarledda aktiviteterna i gymnastiksalen är oftast rörelselekar där barnen får lära sig att 

använda sin kropp på olika sätt genom att springa, hoppa och så vidare. Men ibland får 

barnen också nya utmaningar i leken som i observationen när en lek ska utföras utan att  

rösten används.  

Även i konfliktsituationer, som när en pojke trycker ett lock på lådan som en annan pojke 

sitter i, lär barnen känna sin kropps styrka. Pojken, som trycker på locket, kommer själv på att 

han kanske gjorde det lite för hårt. ”Men det kände inte jag. Jag är ju rätt hårdhänt” säger han. 

Genom den här händelsen hade pojken möjlighet att lära sig var gränserna går för ur hårt han 

kan ta i. 

Loggbok 

När jag första gången besöker fritidshemmet är det så kallat tyst mellanmål. Det innebär att 

ingen talar med varandra under matstunden När barnen avslutat mellanmålet går de fram till 

läraren och tackar för maten på teckenspråk. Läraren svarar också med teckenspråk 

”varsågod”. På så sätt lär sig barnen att uttrycka sig på annat sätt än med det talade språket 

och de lär sig ett antal konkreta tecken. 

Fritidshemmet är en textrik miljö. På väggarna finns information om vad som ska hända på 

fritidshemmet uppsatt, dokumentation av verksamheten finns framme, regler sitter uppsatta i 

de olika rummen och vid varje plats, som barnen hänger av sig vid, finns en liten lapp med 

text där barnen berättar lite om sig själva. Det finns alltså många möjligheter för barnen att 

lära sig att ta del av texter  och hjälpa varandra att göra det. 

Barnsamtal 

Barnen berättar att när de är på fritidshemmet lär de sig att pyssla, göra pärldjur, vara i 

snicken, stå på händer och de lär sig olika lekar. När jag ber dem konkretisera sitt lärande 

säger en pojke: 

 Vi lär oss att räkna pengar i kiosken. 

En av flickorna säger att hon har lärt sig varför det är nyttigt att vara ute. En pojke berättar att 

han bland annat har lärt sig mer om rymden på fritidshemmet. 
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En av de äldre flickorna tycker att hon har lärt sig många ord: 

Jag har lärt mig ganska många ord. Det är bra att kunna mycket ord,  

till exempel när man ska börja på högskolan. 

5.6 Lära tillsammans och i olika situationer 

Observationer 

Lärandet på fritidshemmet sker oftast tillsammans med andra och i flera olika situationer. När 

flickan väljer byxor, i det tidigare exemplet, prövar hon sina matematiska kunskaper 

tillsammans med sin kamrat när de diskuterar vilka byxor som passar henne.  

I gymnastiksalen får barnen fundera över ögats rörelse och möjligheter att se åt sidan 

tillsammans med läraren och andra barn. Syftet med att läraren placerade sig mitt bland 

barnen var troligen att lugna gruppen men ett barns upptäckt av ögats begränsade synfält gör 

att läraren och barnen tillsammans diskuterar och experimenterar.  

När den nya tekniklådan öppnas är det ett tillfälle när barnen lär sig tillsammans både med 

varandra och med läraren: 

Läraren tittar tillsammans med barnen i lådan och hittar  

beskrivningar för hur olika komponenter kan sättas samman  

för att nå skilda effekter. Det är två av de äldre pojkarna som får  

vara med och öppna lådan och kolla vad de kan bygga. Pojkarna  

bygger en stund. Sedan kommer en lärare och tittar på vad pojkarna åstadkommit.  

Hon frågar: ”Skulle man kunna byta en sådan mot en sådan? Vad händer då”?  

Pojkarna byter de olika delarna.  

Läraren: ”Ja det gick. Ökar den mer nu? Ja! Vi får inte bränna motorn”! 

De äldre pojkarna får sedan visa de yngre barnen hur de kan göra.  

Det är de yngre flickorna som får pröva först.   

Vare sig läraren eller barnen är experter på tekniklådans innehåll. De utröner tillsammans 

vilka möjligheter som finns och lär sig tillsammans hur innehållet i lådan kan kopplas 

samman och vilka effekter som uppstår. De äldre barnen får sedan möjlighet att visa de yngre 

barnen hur man kan göra.  

Barnen lär sig också av varandra. Två barn sitter vid varsin dator och spelar spel och runt 

dem finns ett antal barn. Barnen som står runt om deltar i spelet genom att prata med de 

spelande: 

”Det klarar jag”!  
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”Ställ pilen så”!  

”Nej, gör så”!  

”Pröva att ta han dit”! 

Barnen pekar på skärmen och kommer med tips. 

Det sker ett samspel mellan barnen som lär sig att finna lösningar tillsammans för att spelet 

ska gå vidare. 

När läraren, i ett annat exempel, är tvungen att ta hand om ett skadat barn i gymnastiksalen 

frågar han en flicka: ”Har du lust att sköta musiken ett tag?” Flickan lär sig att använda 

fjärrkontrollen och reglera ljudet. När pojken, som väntar på att få använda datorn, får lära sig 

att tid kan kännas olika lång och hur visarna ska stå på klockan när den är halv två, är det 

inget lärande som någon planerat i förväg ska ske. Inte heller när pojken frågar läraren vad 

det står på tamburens whiteboard om lössen (lösen) är det ett planerat lärande. Situationerna 

ger lärandet. 

Loggbok 

Det pågår ett ständigt  samtal på fritidshemmet både mellan lärarna och barnen och mellan 

barnen. Genom att vara tillsammans med andra och fungera tillsammans långa stunder under 

dagen lär sig barnen att kommunicera och agera utifrån ett socialt mönster som är 

framgångsrikt i fritidshemsmiljön. 

Barnsamtalen 

Att barnen lär av varandra och att de uppfattar att de lär andra, både barn och lärare, bekräftas 

i samtalen med dem. Det framkommer också att de finner en glädje i att kunna lära andra 

något. En flicka säger att hon verkligen hoppas att hon har lärt andra barn något. En annan 

flicka berättar att hon blev så glad när hon kunde lära några pojkar att hoppa rep. 

”Först kunde pojkarna bara snurra repet men sedan prövade de att hoppa 

 men det blev fel. Då räknade jag ett, två, tre då det var dags att hoppa in.  

Efter ett litet tag kunde pojkarna räkna själva och sedan bara hoppade de.  

Det var faktiskt jätteroligt. De är faktiskt jätteduktiga”. 

En flicka beskriver att de som går tredje året i skolan är jätteduktiga på att lära de yngre 

barnen saker som de behöver kunna för att fungera i skolan och på fritidshemmet. Hon säger: 

 De hjälper dem på rasterna och hälsar på dem och berättar saker för dem.  

De är faktiskt jätteduktiga på det. 
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Som exempel på att barnen lär sig saker tillsammans med andra berättar en av pojkarna som 

prövade tekniklådan att han tyckte att det var ett tillfälle då han lärde sig något tillsammans 

med sina kamrater och att också han kunde lära andra något. 

Några av flickorna och pojkarna tycker också att de har något att lära de vuxna. Barnen är 

dock inte konkreta när de berättar om detta utan uttrycker sig ungefär som en av flickorna: 

 Vi lär dem saker som typ en lek! Ja, vi lär dem jättemycket saker. 

6 Kunskapsformer på fritidshem - en tolkning 

För att skapa en fördjupad förståelse om det  lärande som sker på fritidshem har jag använt 

mig av Gustafssons (2000) kategorisering av begreppet kunskap. Utifrån sitt 

socialkonstruktionistiska perspektiv, menar Gustafsson, att det är svårt att skilja på lärandet 

som produkt och på lärandet som process eftersom lärande är ständigt pågående. Det vill säga 

att processen är ett pågående förlopp och produkten av processen inte är statisk utan 

förändras över tid. För att kunna tydliggöra lärandet som produkt har Gustafsson (2000), 

utifrån en långvarig filosofisk tradition, kategoriserat kunskap som: 

 1.Vetenskaplig kunskap (episteme) 

2. Produktiv kunskap (techne)  

3. Etisk och demokratisk kunskap (fronesis).  

Samtliga dessa kunskapsformer har jag iakttagit och redovisat ovan. 

6.1.1 Vetenskaplig kunskap 

Den vetenskapliga kunskapen kan jämställas med teoretisk kunskap och behöver inte 

begränsas till vetenskap i den ”vanliga” bemärkelsen. Det är en kunskap som behövs för att 

förstå hur världen fungerar. I den ingår att förstå de sociala koderna för hur människor kan 

fungera tillsammans i en viss kontext och också kognitiva och teoretiska färdigheter.  

I min studie ses flera exempel på vad som kategoriseras som vetenskaplig kunskap. Barnen 

på fritidshemmet lär sig att känna omsorg, visa hänsyn och ta ansvar på flera olika sätt. På så 

sätt lärs de sociala koderna in. Några exempel på detta är i tamburen när barnen kommer till 

fritidshemmet, när de sänker ljudnivån under leken i gymnastiksalen och när de leker 

rollekar. 
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Eftersom fritidshemmet är en textrik miljö ges där många tillfällen att lära sig läsa. I 

tamburen möts barnen av information som de tar del av, de läser manualer för att kunna 

använda visst material och de hjälper varandra att läsa som vid tillfället när ett barn läser en 

inbjudan  till kalas. 

När barnen räknar sina skatter i piratleken lär de sig matematik liksom också när de räknar 

pengar i kiosken. När en flicka mäter vilka byxor hon kan byta om till använder hon sig av 

matematiska begrepp. I leken med tekniklådan lär sig barnen flera saker bland annat 

naturvetenskap/teknik.  

Vi kan också se exempel i studien på hur barn lär sig klockan, hur ögat fungerar och hur man 

kommunicerar både genom tal och på andra sätt.  

6.1.2 Produktiv kunskap 

Produktiv kunskap är den praktiska kunskap människan behöver för att kunna producera och 

tillverka något (Gustafsson, 2000).  

När barnen konstruerar saker i tekniklådan använder de sig av produktiv kunskap. De 

bestämmer vad som ska framställas och tar reda på hur det går till.  

Att pojkarna lär sig att hoppa rep i ett av exemplen i studien är ingen slump. Flickorna som 

lär dem det använder sin produktiva kunskap för att överföra sitt kunnande till någon annan. 

Och denna typ av kunskap används också i rörelselekarna i gymnastiksalen liksom när två 

pojkar förändrar sin lek från att vara kuddbygge till att bli en filminspelning. 

För att kunna bygga upp en miljö och utföra vardagliga hemsysslor som i mamma-pappa-

barn-leken behöver också den så kallade produktiva kunskapen användas. 

6.1.3 Etisk och demokratisk kunskap 

Den etiska och demokratiska kunskapen är också en praktisk kunskap men till skillnad från 

den produktiva kunskapen är den kopplad till normer och värderingar (Gustafsson, 2000). 

I många situationer på fritidshemmet lär sig barnen etik och medmänsklighet. Det handlar om 

att kunna lyssna på varandra och respektera vad andra tycker som i exemplet med den höga 

ljudnivån i gymnastiksalen. Det finns också flera tillfällen för barnen att lära sig och att 

använda sig av sin etiska kunskap då det uppstår konflikter, både då de själva är inblandade 

och när de hjälper kamrater att lösa osämjan. 
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Eftersom mycket av lärandet på fritidshemmet sker i interaktion mellan barn och barn och 

mellan barn och vuxna lär sig barnen att aktivt lyssna på vad andra vill, kompromissa och ta 

beslut som när de till exempel har fritidsråd och när de väljer vad de vill leka. Det råder stor 

frivillighet att delta i olika aktiviteter under fritidshemsdagen. Genom det lär sig barnen att de 

har inflytande över sitt liv och att det går att påverka vad som ska hända. 

I leken går barnen in i olika roller då de tar ansvar för dem som är yngre och mer utsatta och 

för olika djur som i till exempel mamma-pappa-barn-leken. Genom att följa regler när det 

gäller lekar av olika slag och även andra regler på fritidshemmet lär sig barnen en etisk och 

demokratisk kunskap som de behöver för att kunna fungera i fritidshemmets diskurs 
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7 Diskussion 

7.1  Resultat 

Vid ett forskningsseminarium på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) 2007 sa 

diskussionsledaren att det som är intressant i forskning är det som förvånar och sticker ut. När 

jag läser igenom mitt resultat har jag verkligen försökt att hitta det som är nytt och som inte 

har uppmärksammats tidigare. Det generella intrycket är dock att det som jag sett i min studie 

i mycket överensstämmer och stärker det som har framkommit i tidigare forskning om barns 

lärande på fritidshem. Det som kan sägas sticka ut är skillnaden mellan barns sätt att tala om 

fritidshemmets verksamhet och lärarnas/fritidpedagogernas sätt att tala om det. I min 

undersökning, i likhet med Johansson och Ljusberg (2004), säger barnen att de självklart lär 

sig saker på fritidshemmet. Det säger att leken är viktig för lärandet och att de till och med lär 

sig leka på fritidshemmet. Elofsson (2008) kommer dock fram till att 

lärarna/fritidspedagogerna inte talar om fritidshemmets verksamhet i form av lärande och de 

nämner inte heller leken som ett redskap för lärande. Vad som också blev tydligt för mig, 

genom min studie, är att det lärande som sker på fritidshemmet inte är knutet till den aktivitet 

som genomförs.  

Att studera vad barn lär sig i fritidshem, som produkt av en lärandeprocess, ställer sig mycket 

svårt, eftersom den kunskapen inte mäts och inte heller kan mätas enkelt. Gustafsson (2000) 

menar att produkten av lärande och lärandeprocessen flyter in i varandra och är svåra att 

särskilja. Själva lärandeprocessen pågår ständigt och jämt. Den produkt som kommer ut från 

lärandeprocessen är inte statisk utan förändras över tid. För att underlätta avgränsningen 

mellan process och produkt har Gustavsson (2000), med utgångspunkt från en långvarig 

filosofisk tradition, tagit fram tre kategorier. Jag har haft hjälp av dessa kategorier, 

vetenskaplig kunskap, produktiv kunskap och etisk och demokratisk kunskap, när jag tolkat 

mitt resultat  

Syftet med min studie var att undersöka hur lärandeprocessen hos barn ser ut i fritidshemmet 

och  hur barnens lärdomar kommer till uttryck där. Som jag tidigare beskrivit finns det stora 

svårigheter att undersöka VAD barnen lär sig men med hjälp av tidigare forskning och 

Gustafssons (2000) kategoriindelning tycker jag mig ha närmat mig svaret. Därigenom anser 

jag att syftet med studien är uppnått. 
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7.1.1 Socialt lärande 

I det sociala lärandet ingår det vetenskapliga lärandet, såsom Gustafsson (2000) beskriver det. 

Barnen lär sig att förstå hur människor fungerar tillsammans och lär sig att använda sig av 

och förstå sociala koder.  Men i det sociala lärandet ingår också att barnen tillägnar sig etisk 

och demokratisk kunskap (Gustafsson, 2000). De får helt enkelt en social kompetens. Mitt 

resultat styrker att det sociala lärandet är det som utmärker fritidshemmets verksamhet precis 

som tidigare forskning har visat (se sid 8 ff i mitt arbete). De vuxna har ett förhållningssätt i 

som gör att barnen lär sig att ta ansvar för sig själva och andra. Precis som Hansen (1999) 

skriver syns det att lärarna är medvetna om och har kunskap om att arbeta med barns sociala 

utveckling. De använder sig av olika tillfällen och gör situationer pedagogiska och lärande. 

Lärarna utmanar barnen att ta eget ansvar. Istället för att tala om för barnen hur det förhåller 

sig ställer de frågor till barnen så att de själva får tänka efter och komma fram till en lösning. 

Om något barn är osäkert hjälper de andra barnen till, tillsammans tittar barn och personal på 

meddelanden som sitter på anslagstavlan och varje barn blir uppmärksammat. Barnen vet att 

det är viktigt att de kommer till fritidshemmet och att de är viktiga för gruppen.  

När det uppstår en konflikt hanteras den på olika sätt. Ett av uppdragen i styrdokumenten 

(Skolverket, 2007) är att förmedla normer och värden och konfliktlösning är ett av de tidigare 

beskrivna kunskapsområdena (Lärarförbundet , 2005). Utifrån observationen i tamburen där 

två barn får hjälp att lösa en konflikt förstår jag att barnen är vana vid att konflikter löses på 

det här sättet. Inget av barnen undviker situationen och båda går från händelsen med 

värdighet. Det som är lite uppseendeväckande är att inget annat barn lägger sig i det som 

händer trots att det är flera barn i tamburen vid tillfället. Men inte heller någon annan av de 

andra lärarna går in i konflikten. Jag tror att eftersom de vuxna har ett förhållningssätt att 

lämna över ansvar till varandra gör barnen det också. Barnen lär sig att konflikter inte är 

något farligt och att de kan lösas genom ömsesidig respekt. Det blir tydligt när en flicka går 

in och stödjer en konfliktlösning under mamma-pappa-barn-leken och också när två pojkar 

löser en konflikt bara genom att den ena pojken uppmanar den andra med at vara rädd om 

honom. 

I styrdokumenten formuleras tydligt att både barn och vårdnadshavare ska ha inflytande över 

verksamheten på fritidshemmet och att barnen ska ha inflytande och kunna påverka sin 

vardag. Genom att de aktiviteter som erbjuds är frivilliga för barnen har de möjlighet att 

bestämma vad de vill göra under sin tid på fritidshemmet. Det uppstår spontana lekar och det 

pågår flera parallella verksamheter samtidigt. Det kan pågå en vuxenstyrd, frivillig aktivitet i  
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gymnastiksalen samtidigt som några barn är i kuddrummet och ytterligare andra barn kanske 

har valt att gå ut. Barnen tränar sig att tänka och reflektera över vad de vill göra. Genom att 

barnen lär sig att vara flexibla, kompromissa och förhandla lär de sig att förstå det sociala 

system som tillvaron består av och hur människor är beroende av varandra, menar Klerfelt 

(1999). 

7.1.2 Lek och lärande 

Barnen är medvetna om att de är på fritidshemmet för att deras föräldrar arbetar. Det är ju 

också så som Rohlin (2001) beskriver att fritidshemmen har legitimitet på ett ytligt plan. Men 

i nästa andetag säger barnen att de är på fritidshemmet för att lära sig leka, vara med 

kompisar och så vidare. På fritidshemmet lär de sig samarbeta och lär känna andra barn. 

Barnen säger också att de lär varandra saker och de lär till och med lärarna en hel del. Leken 

är central och det är i den som man lär sig att vara schyssta mot varandra och man lär sig 

regler för hur man ska vara mot varandra i olika sammanhang.  

Barnen har relativt lätt att tala om sitt lärande på fritidshemmet men svårt att ge konkreta 

exempel. De tar lärandet för självklart och naturligt. Det är också helt naturligt för dem att 

säga att de lär sig genom leken. I Elofssons (2008) studie säger han att det är främmande för 

lärarna på fritidshemmet att tala om sin verksamhet som ett lärande. Respondenterna, hos 

Elofsson, nämner inte heller leken som en del av lärandet. Men för barnen i mitt material är 

leken helt självklart en central del av lärandet. De tycker också att det är viktigt att lära sig 

leka och det tycker de att de gör på fritidshemmet. 

Den fria leken, som är en viktig komponent på fritidshemmet, innehåller ofta rörelselekar av 

olika slag. Under min studie observerade jag i kuddrummet där denna typ av lekar 

förekommer.  

Jag såg att barnen brottades och prövade både sin egen och andras styrka. De busade också 

lite ibland och kastade kuddar på varandra trots att de talade om för mig att det egentligen är 

förbjudet.  

På så sätt lär sig barnen var gränserna går och de ser också hur långt de kan använda sin 

fysiska styrka. De måste lära sig att vara tillsammans och umgås utan att använda sitt fysiska 

eller psykiska övertag (Lärarförbundet, 2005). 
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7.1.3 Kognitiva färdigheter 

Den produktiva kunskapen (Gustafsson, 2000) innefattar bland annat kognitiva färdigheter. 

Barnen både lär sig nya och använder sig av kunskaper som de redan har när de är på 

fritidshemmet. Klerfelt (1999) framhåller att barnen använder sig av kognitiva verktyg för att 

stötta det mentala tänkandet. I min undersökning kan vi se hur barnen lär sig att läsa 

manualer och följa instruktioner och genom att sedan de större pojkarna får stötta de yngre 

barnen, när de ska pröva innehållet i tekniklådan, får de träna på att omsätta sitt eget 

kunnande för att lära andra. Det stämmer också med det som Nelson och Svensson (2005) 

skriver om lek och lärande.  

7.1.4 Lära tillsammans och i olika situationer 

Det finns regler för hur man beter sig i datarummet, i kuddrummet, när man är i 

gymnastiksalen och på andra ställen. Barnen handleder varandra och de äldre barnen hjälper 

de yngre barnen att komma tillrätta. Precis som Klerfelt (1999) säger ger vardagliga 

händelser en plattform för barnen att utveckla sitt tänkande och hitta lösningar på olika typer 

av problem. 

En viktig beståndsdel i fritidspedagogiken är, enligt Hansen (1999), att barns lärande sker i 

praktiska och konkreta sammanhang och bygger på barns erfarenhetsbaserade lärande. Ett 

sådant exempel i min studie är när barnen tillsammans med en lärare öppnar en tekniklåda. 

Eftersom läraren också är ganska novis i sammanhanget lär sig de vuxna och barnen 

tillsammans. Barnen lär sig att respektera att andra lösningar än de egna är värda att pröva 

och kan därigenom utöka sitt eget tänkande precis som det är formulerat i Lärarförbundets 

skrift (2005). Jag tror också att barnen stärks i sin självuppfattning när de känner att de kan 

hjälpa och lära andra eftersom de spontant talar om det i samtalet med mig. De bygger sin 

identitet och de känner att de duger (Lärarförbundet, 2005). 

Vid flera tillfällen under mina besök på fritidshemmet kunde jag se hur situationen gjorde 

lärandet. Det situationsbaserade lärandet är genomgående i fritidshemmets verksamhet vilket 

bland annat Klerfelt (1999) och Johansson och Ljusberg (2004) framhåller.  

När det serverades så kallat tyst mellanmål användes det tillfället också till att barnen lärde 

sig delar av ett nytt språk, teckenspråket. De fick pröva och de ville verkligen lära sig. Barnen 

skrattade inte åt varandra, trots att de ibland såg komiska ut och lärarna tog deras försök på 

allvar. Eftersom teckenspråket är så fysiskt och faktiskt har inslag av drama fick de  
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också möjlighet att uttrycka sig med hela sin kropp. Barnen på fritidshemmet tillåts att ha 

tillgång till olika uttrycksmedel skriver Rohlin (2001).   

7.1.5 Komplettera skolan 

Uppdraget som fritidshemmet har att komplettera skolan (Skolverket, 1994 och 2007) kan jag 

tolka på minst två olika sätt. Ett barn säger, i ett samtal, att på fritidshemmet lär man sig om 

rymden. Det tolkar jag som att på fritidshemmet lär sig barnen på ett praktiskt sätt det som de 

teoretiskt gått igenom inom den obligatoriska dagen. Det praktiska arbetet sker i 

fritidshemmets lokaler. Min gissning är att undervisningen om rymden sker under den 

obligatoriska delen av skoldagen inom så kallad skolsamverkan. Lärarna från fritidshemmet 

samverkar med lärarna inom den obligatoriska skolan såsom också Rohlin (2008) beskriver 

det. Barnet uppfattar i alla fall att de lär sig om rymden på fritidshemmet. Men när ett annat 

barn säger att de lär sig stå på händerna på fritidshemmet eller lär sig att hoppa rep. Om de 

vill! Då gissar jag att det sker på ren fritidshemstid.  

Barnen bestämmer själva när de vill lära sig, vad de vill lära sig och hur, vilket är ett viktigt 

inslag i fritidshemsverksamheten. Det är ingen som testar, mäter eller betygssätter den typen 

av lärande.  

Att komplettera skolan kan alltså innebära att  man på fritidshemmet konkretiserar det som 

undervisats om i den obligatoriska skolan men också att man på fritidshemmet gör något helt 

annat. 

7.2 Metod 

Eftersom jag har en socialkonstruktionistisk ansats för min studie valde jag att använda mig 

av tre olika datainsamlingstekniker för att undersöka hur lärandeprocessen för barn i 

fritidshem ser ut och hur lärdomarna tar sig uttryck. Det jag såg i mina observationer stärktes 

i samtalen med barnen. Jag är glad för att jag valde att skriva loggbok vilket inte var min 

tanke i inledningsskedet men kändes nödvändigt efter mitt första besök på fritidshemmet. De 

iakttagelser som jag gjorde vid sidan om filmandet och samtalen har haft betydelse för hur 

mitt resultat har vuxit fram. Jag har också haft hjälp av Gustafsson (2000) för att förstå mitt 

resultat.  

De tekniker som jag använt för att genomföra mina observationer har fungerat bra. Det har 

gett mig möjlighet att vid upprepade tillfällen gå igenom materialet på ett enkelt sätt. 

Däremot skulle det ha varit bättre om jag använt mig av ett modernare hjälpmedel  
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än kassettbandspelare vid samtalen med barnen. De hade då haft lättare att koncentrera sig på 

mina frågeställningar. Vi borde också ha suttit i ett större rum vid genomförandet. Den 

begränsade ytan gav många tillfällen till små knuffar och liknande och värmen i rummet 

gjorde att barnen blev otåliga.  

Eftersom barnen gärna talar om lärande i fritidshem, men har svårt att konkretisera vad det är, 

skulle det säkert ha varit möjligt att genomföra djupare intervjuer med dem och på så sätt 

kommit närmare konkreta exempel. Jag tror att det hade gett ytterligare tillskott till 

materialet. Kanske är det en utgångspunkt i vidare forskning om lärande i fritidshem. 

Inom fritidshemverksamheten är skapande verksamhet en stor del av innehållet. Många 

aktiviteter innehåller rörelse, bildskapande, dramatiska uttryckssätt och så vidare. Jag är nu 

efter studiens genomförande kritisk till att jag inte valde att observera någon skapande- 

estetisk verksamhet. Möjligen skulle jag då sett speciella förmågor som utvecklades hos 

barnen och som kunde komplettera den bild som jag fick av lärandet på fritidshem.  

Min egen kunskap och insikt om fritidshemsverksamheten vill jag framhålla som en aspekt 

för trovärdigheten av mitt resultat. Jag har haft lätt att komma in i verksamheten, få kontakt 

med barn och personal och förstått hur verksamheten är uppbyggd. Det kan finnas en risk i att 

vara kunnig om den verksamhet där undersökningen genomförs. Föreställningar och 

uppfattningar kan vara låsta och det kan bli svårt att se nya saker. Jag har dock försökt att 

bortse från min tidigare förståelse när jag observerat, samtalat och analyserat resultatet. 

Eftersom mycket av resultatet i min studie överensstämmer med tidigare forskning kan 

resultatet betraktas som trovärdigt.  

7.3 Slutreflektion 

Barnen upplever lärandet på fritidshemmet som lustfyllt och roligt. De tycker att lärarna finns 

till för dem och att de är ”schyssta” och att de alltid finns där när de behövs. Det är inte alltid 

de märker att de lär sig något men när jag talar med dem om det är de mycket medvetna om 

att lärande sker och de kan formulera det på olika sätt. Barnen är också medvetna om 

fritidshemmets omsorgsuppdrag. De vet att de förmodligen inte skulle vara på fritidshemmet 

om deras föräldrar inte skulle ha arbetat eller studerat. Men, som en flicka säger, eftersom 

mamma har det roligt på sitt jobb vill hon att vi ska ha det roligt när hon är där. Alltså har 

föräldrarna medvetet valt fritidshemmet för att barnen ska ha roligt.  
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På ett så här stort fritidshem, som jag har besökt, har barnen alltid tillgång till kamrater och 

många olika aktiviteter och dessutom många olika lärare av båda könen. De kan välja fritt 

vad de vill göra och de väljer utifrån sina egna behov. Miljön är utformad så att den ska 

stimulera till lek, aktivitet och lärande och tillfredsställa både det enskilda barnets och hela 

gruppens behov.  

Det resultat som jag har kommit fram till överensstämmer väl med det som står i 

styrdokumenten och den forskning som är gjord tidigare. För mig är det förvånande att dessa 

resultat inte har fått större genomslag hos politiker och övriga allmänheten utan att vi 

fortfarande idag, 2008, diskuterar värdet av barns vistelse på fritidshem och om det verkligen 

behöver vara lärare som arbetar där.  

I arbetet med den här studien reflekterar jag över hur viktigt det är med vilka ord som 

används för att förklara en verksamhet. Det är genom språket som det är möjligt att 

omkonstruera människors tankar om ett visst fenomen, i detta falla fritidshem. Genom ett 

gemensamt språk kan innehållet i verksamheten bli tydligt, synliggöras och göras förståeligt 

också för människor som står utanför verksamheten. Det gör det också möjligt att 

kommunicera mål och innehåll både inom och utanför verksamheten. En ökad forskning 

inom fritidshemsverksamhet bidrar till att formulera ett professionellt språk. 

Det barn lär sig på fritidshem är en lärdom som de kan omsätta genast som  barn men är 

också viktig senare i livet när de ska skapa relationer, arbeta och förhålla sig till övriga 

samhället. Eftersom det på fritidshemmet är barns naturliga drivkraft som styr lärandet och de 

tillåts att uttrycka sig på många olika sätt, säger Rohlin (2001) att där finns en stor potential 

för framtida entreprenörskap. Den har vi inte råd att förlora. 
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7.4 Nya forskningsfrågor 

Som jag tidigare skrivit skulle jag vilja fortsätta att studera hur och vad barn lär i de skapande 

kontexterna på fritidshemmet. Hur tas barns olika förmågor tillvara? Jag är också nyfiken på 

hur det lärande som sker utanför både skola och fritidshem förhåller sig till lärandet inom 

institutionen skola och hur erfarenheter från det skulle kunna tas tillvara i skolan. En annan 

mycket intressant fråga är den som bland andra Burr (1995) och Klerfelt (1999) ställer sig: 

Kan det lärande som sker i ett sammanhang, till exempel på ett fritidshem, föras över från den 

kontexten till en annan och göras generaliserbar? Det troliga är att kognitiv och motorisk 

kunskap är överföringsbar. Kan du läsa i ett sammanhang kan du det också i ett annat. Kan du 

hoppa hopprep på fritidshemmet kan du förmodligen det när du kommer hem också. Däremot 

är frågan om den sociala kompetensen som barn lär på fritidshem också används på andra 

arenor där barnet deltar eller om den är knuten till fritidshemmets miljö. 

Ytterligare en intressant fråga är vilken kompetens lärare med inriktning 

fritidshem/fritidsverksamhet behöver för att möta den nya barndomen såsom Kjaer (2005) 

beskriver den och de nya utmaningar som samhällsförändringen i övrigt ger. 
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Bil 1 

 

 

 

 

 

Hej! 

Under våren ska jag skriva en D-uppsats i pedagogik. Den ska handla om Lärande på 

fritidshem. Min tanke är att undersökningen skall göras på xxxxx fritidshem. Det finns många 

anledningar till det. Bland annat så finns där mycket personal och många barn och det gör att 

det inte är så sårbart om någon eller några skulle vara frånvarande vid tillfället för mina 

observationer och samtal. 

Det är ju viktigt att mitt arbete förankras hos personal, barn och föräldrar. Samtliga parter 

måste ju godkänna att jag filmar, observerar och samtalar med dem. Anonymiteten ska 

givetvis säkras så långt det är möjligt. 

Jag vill med det här brevet fråga om vi kan fortsätta att diskutera mina möjligheter att 

genomföra undersökningen på xxxxx fritidshem. Materialinsamlingen kommer att ske under 

den tidigare delen av våren. 

Jag skickar med en fil med mitt syfte och lite till. 

Med önskan om svar inom kort. 

Med vänliga hälsningar 

Ingrid (Bardon) 

HLK tel:0706927677 

ingrid.bardon@hlk.hj.se 
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Bil 2 

 

 

Till Vårdnadshavare 

med barn på xxx 

fritidshem, zzz 

 

 

Hej! 

Jag heter Ingrid Bardon och arbetar som adjunkt i Lärarvetenskap på Högskolan i Jönköping, 

Högskolan för lärande och kommunikation. 

 

Under vårterminen 2008 kommer jag att genomföra en undersökning på zzz fritidshem på 

xxxxx. Undersökningen ligger inom ramen för en D-uppsats. Syftet med undersökningen är 

se vad barn lär sig och hur det går till på fritidshem. Jag vill också undersöka hur barn talar 

om lärande på fritidshem. 

 

Undersökningsmaterialet kommer att samlas in med hjälp av filmade observationer och 

gruppsamtal med barn. Jag kommer att observera när barnen kommer till fritidshemmet, vid 

fri lek och vid planerade gruppaktiviteter. Intervjuerna kommer att genomföras med ca 10 

barn i blandade kön och åldrar. Observationerna kommer att göras i mars vecka 10 och 

samtalen efter påsk.  

 

Mitt syfte är alltså inte att värdera verksamheten eller studera enskilda barn eller vuxna. De 

filmer som jag kommer att spela in används och studeras endast av mig. I uppsatsen kommer 

både fritidshemmet och enskilda individer att avidentifieras och anonymitet säkras så långt 

det är möjligt. 

 

Jag kommer att träffa barnen under innevarande vecka och presentera mig. Det är viktigt att 

barnen får ta ställning till om de vill delta i undersökningen. Om du som vårdnadshavare inte 

vill att ditt barn ska delta ber jag dig att kontakta personalen på fritidshemmet. De kan också 

delvis svara på eventuella frågor. 

 

Har du frågor till mig nås jag på telefon:0706927677 eller e-post:ingrid.bardon@hlk.hj.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ingrid Bardon 
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Bil 3 

 

 

 

Samtalsunderlag 

 

1. Berätta för mig varför ni är på fritids! 

 

2. Vad gör ni på fritids? 

 

3. Varför gör ni det? 

 

4. Vad tänker ni om jag säger lärande eller lära sig? 

 

 

5. Berätta om vad ni lär er på fritids? 

 

6. Har ni lärt andra barn något? 

 

 

7. Har andra barn lärt er något? 

 

 


