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Sammanfattning
Denna studie är en fallstudie som undersöker vilket lärande som kan ske i det fria 
skapandet på ett fritidshem, samt vad barnen säger att de gör och vad de upplever 
att de lär sig i det fria skapandet. Jag har använt mig av videoinspelning som 
metod, samt en typ av informell intervju. Jag gjorde min studie på ett fritidshem 
med 46 barn, eftersom jag gjorde min studie på enbart ett fritidshem kan jag inte 
dra några generella slutsatser av mitt resultat. Mitt resultat är att jag har sett 
exempel på olika typer av lärande som framträder mycket tydligt på 
fritidshemmet. Barnen i min studie uppfattar enbart det formella lärandet och är 
inte medvetna om det informellt lärande, det motoriska lärandet och det sociala 
lärandet.

Sökord: Barns utveckling, Fritidspedagog, Estetiskt skapande, Informellt lärande, 
Formellt lärande, Socialt lärande
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1 Inledning
Min studie handlar om vilket lärande som kan ske i det fria skapandet på ett 
fritidshem. Jag studerar olika händelser som jag anser att lärandet kan ha skett i.
Jag vill öka kunskapen om det lärande som kan ske i det fria skapandet och vad 
barnen själva upplever att de lär sig under det fria skapandet. Det är för mig 
viktigt att visa på det lärande som faktiskt sker på fritidshemmen eftersom många 
tror att fritids inte är mer än en lek under vuxnas uppsikt. Fritidshemmet har en 
viktig roll i barns utveckling och lärande eftersom barn lär sig hela tiden i alla 
sammanhang.

Genom denna studie hoppas jag kunna göra lärandet på fritidshemmet mer synligt 
för fritidshemmet har generellt en väldigt låg status i dagens samhälle, och det har 
det alltid haft historiskt sett. Många vet inte heller vad en fritidspedagog är och 
fritidspedagogerna blir ofta sammanblandade med förskollärare. Detta har jag 
själv fått uppleva många gånger och därför har jag blivit ännu mer sporrad att göra 
denna studie.

Jag hoppas att denna studie kommer att fördjupa min egen insikt i barnens lärande 
men även kan öka intresset hos de som läser att studera vidare och ytterligare 
synliggöra fritidshemmets betydelse för barns utveckling och lärande.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att studera lärandet i det fria skapandet på 
fritidshemmet samt att belysa olika situationer där lärandet kan ske, samt att 
analysera vad barnen upplever att de lär sig i det fria skapandet.

1.2 Frågeställningar
•I vilka situationer kan lärandet ske i det fria skapandet?
•Vad upplever barnen att de gör och lär sig under skapandet?
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2 Metod
Denna del av texten handlar om hur jag har gått till väga för att genomföra min 
studie. Jag beskriver mitt urval, förberedelser, genomförande, samt mina etiska 
överväganden. Denna studie är en fallstudie och jag använder mig av en 
videokamera och ett stativ.

Som metod valde jag att filma barnen under det fria skapandet. Forskaren 
Christina Whener-Godée skriver i sin bok Att fånga lärandet. Pedagogisk 
dokumentation med hjälp av olika medier, (2010) genom att filma och vara rörlig 
med kameran fångar man individen och man kan fokusera på en specifik händelse. 
Christina Whener-Godée skriver även att det är viktigt att inte ställa kameran på 
stativet i ett hörn. Så jag valde att gå omkring med kameran under inspelningen 
därför att problemet med det är att vi inte ser eller hör något utöver vad vi är van 
att uppfatta (Whener-Godée, 2010:84f). Genom videoobservationer kan man spela 
upp en intressant händelse om och om igen och se på det med nya ögon (Whener-
Godée, 2010:84f) Jag använde mig i min studie av en slags informell intervju då 
jag under filmandets gång frågade barnen vad de anser att de gör och vad de tror 
att de lär sig. Jag hade två bestämda frågor och spelade in svaren. Jag anser 
därmed att den intervjuform jag använder är att likna vid informell intervju 
(Johansson & Svedner, 2010). En skillnad är dock att jag inte använde 
bandspelare utan videofilm med ljudupptagning för att fånga intervjusvaren.

2.1 Urval
Jag genomförde min studie på ett fritidshem med 46 stycken barn i åldrarna 6-7år. 
Jag valde ett fritidshem där jag har varit på verksamhetsförlagd utbildning. Jag 
valde inte att utföra min studie på fritidshemmet av bekvämlighetsskäl, utan jag 
valde fritidshemmet eftersom jag väldigt tidigt upptäckte att barnen ofta satt och 
ritade, klippte, virkade m.m. Jag visste därför att barnen på fritidshemmet var 
väldigt aktiva inom det fria skapandet. Jag pratade med pedagogerna om min idé 
och de tog emot mig med öppna armar. I min studie ingår både pojkar och flickor. 
Kön kan ha betydelse för lärandet som kan ske i skapande situationer men jag 
valde av tidsskäl att begränsa min studie till själva lärandet som kan ske.
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2.2 Förberedelser och genomförande
Jag kontaktade rektorn på skolan och berättade om syftet med min studie. Sedan 
ringde jag till fritidshemmet och berättade att jag fått klartecken från rektorn. Efter 
att jag fått in alla samtyckesblanketter (Se bilaga 1) så åkte jag till fritidshemmet 
och introducerade kameran för barnen. Jag valde även att berätta för barnen om 
min studie och fråga dem vad de tyckte, och de var väldigt ivriga när de fick veta 
att jag skulle filma. Jag frågade barnen vid varje inspelning om de var okej att jag 
filmade dem. Ibland sa något barn nej och då visade jag var barnet kunde sitta för 
att inte komma med i bild.

Christina Whener-Godée (2010) skriver att det är bra att se om och om igen det 
inspelade materialet, så jag valde därför att filma 15 minuter vid fem tillfällen. Jag 
valde att enbart filma 15 minuter eftersom jag ska se alla inspelningar ett flertal 
gånger. Barnen i min studie har tillgång till två rum på fritidshemmet, ett rum som 
liknar en ateljé samt ett klassrum. Barnen sitter vid fyra av fem 
inspelningstillfällen i ateljén och skapar. Vid ett tillfälle sitter barnen i ett 
klassrum. Jag filmade därmed barnen  huvudsakligen i ett rum. Det är dock inte 
miljön i sig som är viktig i min studie utan det är barnen och vad de gör som står i 
fokus.
 
Jag frågade barnen vid några tillfällen under inspelningarna vad de gör, och vad 
de tror att de lär sig. Sedan fick barnen diskutera fritt och jag svarade bara med 
Mm eller Ah. Jag la mig inte i alls och lät barnen som sagt fritt spekulera i 
gruppen de sitter i. Även om de spårade iväg från frågan så lät jag det ske 
eftersom jag ville fokusera inspelningen. Vid första inspelningstillfället så filmade 
jag mest barnen och fokuserade på att låta barnen bli trygga med kameran och 
känna att de kan slappna av. Jag frågade inte barnen några frågor under denna 
inspelning. Denna film använde jag i min studie men barnen är väldigt stela och 
blyga under drygt halva inspelningen.
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2.3 Etiska överväganden
Jag har grundat min studie på de Forskningsetiska principer som gäller inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

•Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 1990:7). Jag 
skickade ut informationsbrev till fritidshemmet som sedan skickade 
det vidare till föräldrarna. I informationsbrevet bifogade jag en 
blankett där föräldrarna fick fylla i sin namnteckning och om barnet 
fick delta i studien(se bilaga 1).

•Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan (Vetenskapsrådet 1990:9). Eftersom barnen själva 
kunde bestämma om de ville vara med eller inte under inspelningen, 
se beskrivning ovan, så gavs de i situationen möjlighet att välja om 
de ville samverka i studien.

•Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet 1990:12). Allt insamlat material är avsett endast för 
mig som skriver examensarbetet och förvaras så att vem som helst 
inte kan ta del av det.  

•Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990:14). Allt utöver 
lärandet som barnen talar om eller gör lägger jag ingen vikt på. Jag 
fokuserar enbart på det jag anser har med min studie att göra.
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3 Litteraturgenomgång/Bakgrund
I litteraturgenomgången ägnar jag en inledande del åt definition och beskrivning 
av vad de olika begreppen i min studie är. Jag tar även upp fritidshemmet och 
fritidspedagogens historia. Var började fritidshemmet och vad var det ursprungliga 
syftet med fritidshemmet? Även tidigare forskning kommer redovisas här.

3.1 Definitioner och förklaringar
Varför jag väljer att definiera specifikt vad jag menar med vissa begrepp i min 
studie är för det tydligt ska framgå vad jag menar och vad jag lägger in i 
betydelsen av begrepp som är viktiga för min studie. Det ska framgå vad de olika 
begreppen betyder så att läsaren inte behöver fundera över vad det egentligen 
betyder.

3.1.1 Fritidspedagog
Att definiera en fritidspedagog var inte så lätt som jag hade trott. Jag tog därför 
hjälp av Arbetsförmedlingens och deras yrkesbeskrivning. De beskriver en 
fritidspedagog som

”en person som jobbar med barn från sex år och uppåt. En fritidspedagog 
jobbar i lag med förskolelärare och grundskolelärare. Som fritidspedagog 
kan man hålla i egna lektioner som har med skapande verksamhet att göra. 
En fritidspedagog kan även vara skolbarnomsorgs ansvarig eller rektor för 
grundskolor. Att vara fritidspedagog innebär att vara väldigt social och trivas 
att jobba med andra vuxna och barn. Den huvudsakliga uppgiften är att ge 
barnen en lärorik fritid.” (Arbetsförmedlingen)

I Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling  står det att 
som fritidspedagog är det viktigt att utmana barnet och vara medveten om de 
vardagliga situationernas möjligheter. Som pedagog ska man skapa trygghet för 
alla parter, (föräldrar, kollegor och barn). Det är viktigt att vara delaktig och 
närvarande. ”Pedagogerna kan genom att förena omsorg och pedagogik stimulera 
elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling” (Skolverket, 
2011:17).

3.1.2 Lärande
Eva Johansson docent i pedagogik och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i 
pedagogik definierar lärandet i boken Att lära är nästan som att leka. Lek och 
lärande i förskola och skola. Ett lärande kan se ut på många olika sätt beroende på 
sammanhanget. Lärandet kan ske genom att barnet iakttar, imiterar, lyssnar, deltar, 
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experimenterar, kommunicerar, urskiljer eller något liknande. Lärande är ett sätt 
att skaffa erfarenhet och mening (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:22f). I 
texten När intresse blir kunskap - Fritidspedagogikens mål och medel  står det att 
lärande är till stor del är ett socialt lärande, där barnen i samspel med andra lär sig. 
”Lärande sker i en ömsesidig aktivitet mellan lärare och elev, där eleven är 
utgångspunkten.” (Lärarförbundet 2005:9)

Forskaren Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi och skriver i sin bok 
Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv att den sociokulturella teorin 
lägger stor vikt på det sociala. I den sociokulturella teorin är det den sociala 
omgivningen och kulturen som är det mest avgörande för hur lärande och 
utveckling sker (Säljö, 2010)

Anna Klerfelt beskriver lärandet inom skola och fritidshem. Hon visar på olika 
situationer där lärandet sker:

1.Lärandet sker tillsammans
2.Lärandet stöds av kognitiva verktyg.
3.Lärandet samspelar med objekt och situationer.
4.I fritidshemmet dominerar situationsbaserade kompetenser.

Klerfelt skriver att lärande sker i sociala sammanhang, Klerfelt skriver även att 
lärandet stöds med hjälp av exempelvis böcker, datorer, experimentutrustning, 
köksutrustning (Klerfelt, 1999). I fritidspedagogens profession ingår enligt både 
Klerfelt (1999) och Skolverket (2011) att ta/utgå från vardagliga situationer och 
göra dem lärorika för barnen.

Estetiskt lärande är en viktig del i min studie eftersom jag studerar situationer i det 
fria skapandet. Rósa Kristin Júliusdóttir skriver att ”genom att skapa, njuta av och 
tala om konst kan barn stimuleras att tänka, reflektera och filosofera.” (Alerby, 
Eva & Elldóttir, Jórunn, 2006:128). Staffan Selanders artikel i Pedagogiska 
Magasinet nr 2 (2004) Skriver bla att den nyare tidens syn på inlärning innefattar 
kommunikation och artefakter (fysiska föremål som blir kognitiva redskap).”Det 
är när vi skapat en text, en målning och så vidare som vi ser hur vi förstod”. Han 
betonar också hur skapandet är en social handling (Pedagogiska Magasinet, 
2004:31).
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3.1.3 Fritidshemmets verksamhet/Fritidspedagogiken
God omsorg och pedagogik är två viktiga hörnstenar när man talar om fritidshem. 
På fritidshemmet utgår man ifrån barnets intresse och erfarenhet och inte det man 
själv planerat i förväg. Det sociala är väldigt viktigt i fritidshemmets verksamhet 
och för barnets utveckling.(Skolverket, 2009) Det är inte viktigt enbart mellan 
barnen utan mellan barn och vuxen också. I texten Ditt barns fritids är viktigt 
beskrivs fritidspedagogiken på följande sätt:

Fritidspedagogiken bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer barn
emellan och mellan barn och vuxna är viktiga redskap för att stödja och stimulera
barn i deras förståelse av omvärlden. Den har ett särskilt fokus på 
identitetsutveckling och social kompetensutveckling (Skolverket, 2009:7)

Skolverket menar även att det är viktigt att pedagogen ser och bekräftar varje 
barn. De betonar även att barnen lär sig så mycket mer på fritidshemmet än bara 
det sociala. De lär sig tekniska och estetiska kompetenser men även att läsa, skriva 
och räkna. Det är det informella lärandet som sker på fritidshemmet. Barnen 
utvecklar även medvetenhet om sin omgivning och sig själva på fritids. Det är 
viktigt att erbjuda barnen en meningsfull fritid.

I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem belyses vikten av 
personal på fritidshem ”förenar omsorg Förenar omsorg och pedagogik som 
stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.” 
(Skolverket, 2007:22).

I Skollagen beskrivs fritidshemmets uppdrag så att det är viktigt att verksamheten 
är varierad men inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, 
musik, dans, bild och form eftersom barn ständigt är aktiva och utvecklas 
konstant. (Skolverket, 2007:22). Detta betonar även vad eleven kan och hur 
elevens totala situation ser ut. Fritidshemmet ska ge barnen en meningsfull fritid 
och utveckla barnen i sitt lärande.

 I texten När intresse blir kunskap - Fritidspedagogikens mål och medel på  
Lärarförbundets hemsida tar de upp vad fritidspedagogiken kontinuerligt måste 
utveckla nämligen, innehåll och arbetsformer. De listar upp några punkter av 
kunskapsområden som är viktiga (Lärarförbundet, 2005:6):

•Relationer – Konflikthantering
•Genusfrågor
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•Rörelse och hälsa
•Natur, miljö och teknik
•Språk och kommunikation
•Kultur
•Individens identitet
•Elevernas inflytande och ansvar

Jag väljer att fokusera på två av dessa punkter i min studie: Relationer-
Konflikthantering och Språk och kommunikation och beskriver därför dem 
utförligare. Varför jag väljer just dessa två punkter är därför att jag anser att dessa 
två punkter är väldigt tydliga på fritidshemmet.

Relationer – konflikthantering. Lärarförbundet skriver att det är viktigt för 
barnen att inte bara vara med likasinnade utan ibland måste hamna med barn som 
har olika åsikter och lära sig att respektera detta. Det leder till att barnen får lära 
sig att träna konflikt- och förhandlingssituationer. Eftersom kamratgruppen är en 
så pass viktig del i barns utveckling så är det viktigt att barnen tidigt lär sig att 
hantera konflikter och olikheter inom gruppen utan våld. Det sker alltid konflikter 
och som pedagog är det viktigt att tänka på att låta barnen, inom rimliga ramar, 
försöka lösa situationen själva (Lärarförbundet 2005).

Språk och kommunikation. Lärarförbundet poängterar att det är viktigt att ha 
verbala samtal med barn så att barnen utvecklar sitt språk. De menar att eleverna 
får bättre självförtroende och det underlättar för barnen i deras utveckling i de 
andra ämnena. Fritidspedagogen kommer dagligen att samtala med barnen och 
dela deras/olika upplevelser att samtala med barnen och dela våra upplevelser. 
Detta kan ske i en lek, arbete eller under en utflykt (Lärarförbundet 2005:21f). 
Jag har sett att i skapandet så samtalar man ofta och tittar på vad kamraten har 
gjort. Barnen jämför och ger varandra tips och idéer om hur de kan förbättra sin 
skapelse. Professor Karsten Hundeide skriver i sin bok Sociokulturella ramar för  
barns utveckling. Barns livsvärldar om tre dialoger i barns utveckling som ligger 
till grund för barns lärande.

1. Den emotionella dialogen är enligt honom framförallt viktig under 
spädbarnstiden eftersom det sker ett ömsesidig emotionellt utbyte mellan 
omsorgspersonen och barnet under barnets första år. Han skriver att den 
emotionella dialogen fortsätter genom hela livet, men hamnar mer och mer i 
bakgrunden då barnet börjar ägna sig åt att utforska sin fysiska omgivning.
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2. Den meningsskapande och utvidgade dialogen, riktar sig mot omgivningen eller 
det barnet fokuserar på. Omsorgspersonens roll är att ge mening åt, berätta om, 
utvidga och förklara barnets upplevelser. Detta gör att barnets upplevelser blir 
berikade och får en kulturell mening.

3. Den reglerande och gränssättande dialogen handlar om att man ska stödja 
barnets försök att bemästra omvärlden. Man ska även hjälpa barnet att försöka 
bemästra sig själv. Omsorgspersonen ska vägleda barnet att kunna förutse 
konsekvenserna av sina handlingar och samtidigt lära barnet vilka handlingar som 
inte är socialt acceptabla (Hundeide, 2006:76ff).

I fritidspedagogers arbete ligger fokus på den reglerande och gränssättande 
dialogen anser jag. Det är vårt jobb att hjälpa barnen att kunna förutse 
konsekvenserna för sina handlingar och hjälpa barnen att lära sig att sätta gränser. 
Detta uttrycks också i läroplanen där det betonas att pedagoger ”ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Skolverket, 
2011:7).  

3.1.4 Formellt och informellt lärande
Lärande kan indelas i två olika typer utifrån hur det sker. Det formella lärandet är 
det lärande som står i fokus. Det informella lärandet är det lärandet som sker vid 
sidan om.

Lärarförbundet menar att det informella lärandet sker vid sidan om när man gör 
någonting. Det är ett erfarenhetsbaserat lärande. Medan det formella lärande är när 
läraren planerat någonting och utför det. Det formella lärandet är det lärande som 
man sätter som tydligt mål så att säga. Informellt och formellt lärande kan ske 
samtidigt(Lärarförbundet 2005:21f).  Författaren Inge Johansson skriver att det 
formella lärandet på ett fritidshem ofta är då barnen övar på att lära sig spelregler 
och övar på uppgifter de har i skolan (Johansson, 2011). Bernt Gustavsson skriver 
i sin bok Vad är kunskap om informellt och formellt lärande och menar att viss 
kunskap är svår att formalisera. En sådan typ av kunskap är den estetiska 
kunskapen som kräver motsatsen till formalisering för att uppstå och det handlar 
då om fria processer som kännetecknas av sökande. (Gustavsson, 2002).
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3.1.5 Fria skapandet
Det jag väljer att benämna som det fria skapandet är då barnen på fritids sitter ner 
och ritar, fingervirkar, klipper och klistrar, färglägger, pysslar, pärlar och syr. Det 
är situationer där barnen själva väljer och gör hur de vill. En pedagog finns med i 
rummet till och från under det fria skapandet, men jag lämnas mestadels själv med 
barnen

Forskaren Christine Keffel skriver i boken Kunskap i det praktiska att barn 
utforskar världen precis som konstnärer och forskare gör. De söker förståelse för 
världen och livet. Undertiden som man undersöker detta formuleras förståelsen för 
det egna jaget.

I denna resa formuleras förståelsen för den egna personen, uttrycks dess inre 
konflikter mellan detet, jaget och överjaget, mellan jaget och omvärlden, men 
också en vilja att förstå förteelser som kan förklaras med naturvetenskapen. s.78

Christine skriver även att bilden är viktig för barnen eftersom barnets tolkning av 
verkligheten återspeglas i bilden eller annan form. (Keffel, 2004).

3.2 Fritidshemmets historia
Pedagogikprofessor Sven Hartman skriver i sin bok Det pedagogiska kulturarvet.  
Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria att fritidshem inte alltid har 
funnits i Sverige utan att de började/det inledningsvis fanns arbetsstugor. Den 
första arbetsstugan startade i januari 1887 av Anna Hierta-Retzius. Hon skrev en 
bok år 1897 som heter Arbetsstugor för barn där hon redogör arbetsstugornas 
bakgrund och tillkomst. Arbetsstugornas syfte var att ge tillsyn till de fattigaste 
barnen som strövade omkring på gatorna. Hierta-Retzius menade att många barn 
halkade in på den brottsliga banan eftersom båda föräldrarna jobbade och barnen 
hade ingen tillsyn. (Hierta-Retzius i Hartman, 2005). Barnen strövade runt på 
gatorna, torgen och i hamnarna eftersom det var med lockande för de rastlösa 
barnen än att sitta hemma ensamma och sysslolösa. Eftersom föräldrarna var 
fattiga så hade barnen inga pengar och var ofta hungriga.(Hartman, 2005). 
Författarna Inge Johansson, Malin Rohlin och Jan-Erik Johansson har skrivit tre 
helt skilda böcker men har samma slutsats, nämligen att när barnen strövade 
omkring på torgen så fanns där ofta affärer med läckerheter så som bröd, bakelser, 
sötsaker och frukter. Barnen kunde ofta inte stå emot frestelsen att stjäla en bit 
eller en frukt. Eftersom barnen bara strövade runt på gatorna så hade de inte lärt 
sig hur man jobbade och tjänade pengar och de hade därför inte råd att köpa 
istället för att stjäla. Det är där arbetsstugorna kommer in i bilden (Johansson, 
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1985:ff, Johansson, 1986:21, Rohlin, 2000:ff).

Redan dagen efter att Hierta-Retzius öppnat den första arbetsstugan i Adolf 
fredriks församling startades arbetsstuga nummer två. I arbetsstugorna lärde man 
barnen renlighet, stil och smak. Barnen fick lära sig att laga sina egna kläder och 
ta hand om sin hygien så de var hela rena och fina, samt att utveckla barnens 
fantasi och rådighet. I arbetsstugorna ville pedagogerna lära barnen att arbeta och 
använda sina händer i lämpliga slöjder och yrken samt ge barnen färdighet att 
använda verktyg. De lärde även barnen att arbeta i hemmen. Många ansåg att 
arbetsstugorna endast var en soppkokningsanstalt för fattiga barn (Johansson, 
1985:ff). Sedan 1890-talet har det funnits olika verksamheter med olika namn som 
tagit emot barnen när de inte varit i skolan, både morgon och kväll. De kallades 
för barnavärn och fanns i Stockholm. Johansson skriver att ”1919 bildades 
Centralföreningen för barnkrubbor, småbarnsskolor och barnavärn i Stockholm, 
förmodligen med Stockholms arbetsstugors centralkommitté (grundad 1889) som 
förebild”. Dessa utgör en direkt motsvarighet till dagens fritidshem (Johansson 
1985:12).

Arbetsstugorna hade bara öppet ca två-tre timmar per dag och de hade oftast öppet 
endast varannan dag eftersom de ville hålla kostnaderna nere. Men Hierta-Retzius 
menade att de kunde hålla öppet hela dagarna och om möjligt ge barnen ett mål 
mat om dagen. De skulle även ge barnen läxhjälp och låta barnen sysselsättas med 
nyttigt arbete eller olika lekar. År 1896 beslöt styrelsen vid Adolf Fredriks 
arbetsstuga att de skulle försöka hålla öppet under större delen av dagen. Eftersom 
Sverige var sist i Norden att införa arbetsstugor så kunde Hierta-Retzius med 
inflytande från Tyskland utgå ifrån grannländerna när hon utformade 
verksamheten (Johansson, 1985:ff). På 1920-talet började Stockholms stad visa 
intresse för arbetsstugorna. 1930 överlämnade folkskoledirektionen tillsynen av 
arbetsstugorna till barnavårdsnämnden. Barnavårdsnämnden samordnade och 
omdanade skolbarnstillsynen ganska omgående. Barnavärnen blev år 1935 
överförda till arbetsstugorna, Barnavårdsnämnden ville påverka innehållet 
verksamheten och driva den dagligen istället för varannan dag. Under 1930-talets 
första hälft upphörde arbetsstugorna som Anna Hierta-Retzius ursprungligen hade 
skapat dem och 1944 blev arbetsstugorna beviljade statligt bidrag och bytte namn 
till eftermiddagshem (Johansson & Holmbäck 2000). Arbetsstugornas 
ursprungliga principer och syfte förlorade sin betydelse när skolan blev längre och 
införde slöjd, gymnastik och skolmåltid. Arbetsklassens ställning förändrades och 
föräldrarna var hemma mer (Hartman, 2005).
De hade mer pengar och antalet barn i familjerna minskade kraftigt (Johansson, 
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1985). Eftermiddagshemmen fokuserade på barnen och barnomsorg. Barnen 
skulle inte lära sig arbeta eller annan komplettering till skolan förutom 
läxläsningen, utan de skulle få leka och vila.

3.3 Fritidspedagogens historia
Det var inte fritidspedagoger som jobbade i de ursprungliga arbetsstugorna m.m., 
utan det var förskolelärare som dominerade yrkesgruppen. Det fanns en och annan 
föreståndarinna som hade en grundlig hantverksutbildning (Johansson & 
Holmbäck, 2000). Krav på en föreståndarinna var: ”kärlek till ungdomen, hennes 
förståelse för dess speciella psyke och hennes människokännedom” (Johansson, 
1985:53).  Det var en mycket blygsam avlöning och inte särskilt hög status på 
yrket. Först år 1965 tillkom fritidspedagogsutbildningen som 1977 blev en av 
lärarutbildningarna i den nya högskolan (Johansson, 1985). Utbildningen startade 
eftersom många förskolelärare ansåg att de inte hade rätt utbildning gentemot 
barnens ålder så började de protestera mot detta och dagens fritidshem var fött 
(Johansson & Holmbäck 2000). Det var som sagt tack vare förskolelärarnas 
protester som fritidspedagogernas utbildning startade.
Barbro Knober Markholm skriver i sin bok Fritidspedagogsyrket i utveckling: en 
komparativ studie av fritidspedagogens kompetensutnyttjande och  
professionaliseringsmöjligheter i fritidshem och heldagsskola att 
fritidspedagogerna tidigt såg att de var jämbördiga med förskolelärarna då de 
kunde relatera till deras arbete. Medan de inte riktigt kunde jämföras med lärarnas 
strukturerade yrke. Detta bidrog till att fritidspedagogens roll inte blev tagen på 
lika stort allvar som lärarens och fritidspedagogerna blev ofta förknippade med 
förskolelärare. (Knober, 1993).
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4. Resultatredovisning och analys
Här kommer jag tydliggöra mitt resultat. Jag kommer beskriva olika händelser 
som jag sett under mina inspelningar där jag anser att lärande kan ha skett samt 
analysera dessa i relation till styrdokument och tidigare forskning. Jag delar upp 
inspelningar i teman. Jag kommer även ta upp hur jag gick tillväga med min 
databearbetning.

4.1 Databearbetning
Jag studerade mitt material under fyra dagar:

1. Jag bearbetade materialet genom att titta på inspelningarna tre gånger. Jag såg 
inte på dem i ordning utan tar bara någon av inspelningarna (filmerna). Jag 
pausade och antecknade händelser (Situationer) som jag fastnade för och fortsatte 
filmen.

2. Dagen efter så tittade jag på alla filmer igen, tittade på nya situationer och 
antecknade. Spelade upp de nya situationerna som jag antecknat och tittade på 
dem igen.

3. Sedan spelade jag upp alla situationer som jag antecknat båda dagarna men 
fokuserade noga på de andra barnen som syntes i bakgrunden. På så sätt fick jag 
se alla barn. Jag såg inte bara de självklara barnen som pratade mest utan jag såg 
även de som var tysta och annars lätt hade kunnat försvinna i bakgrunden om jag 
hade valt att enbart se filmerna en gång eller valt att använda observation som 
metod (Wehner-Godée, 2010).  

4. Jag analyserade sedan några av de utvalda situationer som jag antecknat under 
de tre föregående dagarna och studerade lärandet mycket noga.

4.2 Analys och tolkning av resultat
Jag tydliggör situationer där jag anser att lärandet kan ha skett i och delar in dem i 
underrubriker:
•Fritidspedagogiken

•Relationer – konflikthantering
•Språk och kommunikation

•Formellt och Informellt lärande
•Omsorg och ansvar
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•Kognitiva och motoriska färdigheter
•Socialt lärande

Eftersom barnens identitet inte ska framgå i denna studie så väljer jag att döpa 
barnen till fiktiva namn. Jag väljer namnen genom att i situation 1 bara välja namn 
på A, situation 2 bara välja namn på B osv. Detta gör att läsaren enkelt kan följa 
med i situationerna utan att fundera vilket barn som säger vad. Jag skriver både 
pojk- och flicknamn oberoende av könet på barnet i studien.

4.3 Fritidspedagogiken

4.3.1 Konflikthantering
Situation 1 Anton sitter och skriver en egen julsång. Många av barnen blir snabbt 
intresserade och tittar vad Anton gör. De sitter länge och tittar medan Anton sitter 
och pysslar på pappret där sången är skriven. Sedan säger Amanda:

Amanda: Den där har du inte skrivit själv!
Anton: Joho
Amanda: Nej det har du inte, för det står ju blinka lilla stjärna där!
Anton: Ja men så står det i min sång också. Så jag har skrivit den 
själv.

Barnen lägger ingen större vikt vid detta utan Antons argument var helt accepterat 
i gruppen och barnen gick till sina platser och fortsatte pyssla. Barnen löste denna 
situation helt själva utan en pedagogs inblandning.

Situation 2 Benny säger plötsligt till Berit:

Benny: Berit! Vad ska vi göra för julkalender?
Berit: Julkalender?
Benny: Ja. Vi ska göra en julkalender.
Berit:  Jag gör ju redan en julkalender med Bosse.
(tystnad)
Benny: Ska vi använda den här? (Håller fram ett papper till 
Beatrice)
Beatrice: Ja

4.3.2 Analys Denna situation kunde ha eskalerat till något större. Eftersom Benny 
blev nekad att pyssla med Berit så kunde de ha skett en konflikt. Men istället 
accepterade Benny detta och valde att ta en annan kompis till pysselkamrat.
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Jag återkommer med analysen av konflikthantering under språk och 
kommunikation eftersom de två punkterna hör ihop.

4.3.3 Språk och kommunikation
Situation 3 Cecilia och Christer sitter och ritar på samma teckning, Cecilia bjuder 
in sig själv i Christers julkortspyssel. Cecilia börjar rita på Christers julkort och 
stannar sedan upp och tittar på Christer. Eftersom Christer inte säger någonting 
eller tittar tillbaka så fortsätter Cecilia. efter ca en minut i inspelningen säger 
Cecilia:

Cecilia: Kan vi göra typ massa saker…asså som att de va.. 
(tystnad)
Cecilia och Christer: Jul, julgran !

Situation 4 Det är ett tiotal barn som sitter och pysslar och gör julkort. Pedagogen 
har skrivit på ett vitt papper: GOD JUL       ÖNSKAR     och barnen får själva 
fylla i namnet på mottagaren och avsändaren. Eftersom pedagogen går ut efter en 
stund så blir jag involverad i stavningen av alla namn. Detta störde mig lite i min 
inspelning då jag stod där men när jag ser filmen så blev den bra. Ett av barnen 
ber mig bokstavera namnet David. Jag hinner knappt reagera då ett av de andra 
barnen ropar: Jag kan! Jag kan hjälpa dig!

Situation 5 Elin ropar till mig: Sabina, får man klippa i tomtarna? Jag väljer att 
inte svara direkt utan väntar på att något av de andra barnen svarar, vilket de gör. 
Elly reagerar snabbt och tittar vad barnet menade för tomte. Eftersom Elly var 
med från början då pedagogen gav information så visste hon att man fick klippa ut 
en tomte. Elly berättar detta för Elin och står sedan en stund och tittar medan Elin 
klipper ut en tomte. Elly får bekräftat att Elin förstod och går nöjt iväg till sin 
plats. Elvis ropar efter ca två minuter till Elin att man bara får ta ett bokmärke (en 
tomte). Elvis upprepar detta ca två gånger innan han tystnar och fortsätter med 
sitt.

4.3.4 Analys
I lärandet är det betydelsefullt att barn får pröva konsekvenser av sitt handlande. 
”Barnen behöver fortfarande stöd av vuxna men också ökade möjligheter att ta 
eget ansvar” (Skolverket, 2007:22). För att lärande ska kunna ske är det viktigt att 
barnen ges möjlighet till eget ansvar.

Eftersom barnen i min studie mestadels får lösa konflikterna själva under mina 
inspelningar så lär sig barnen att vara självständiga. De är inte lika beroende av 
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pedagogerna, men samtidigt så vet barnen att pedagogerna finns där ifall de skulle 
behöva en vuxens hjälp att lösa konflikten. I Situation 1 under Konflikthantering 
så blir ett barn nekat att göra en julkalender med ett annat barn. Istället för att bli 
ledsen och börja bråka så accepterar barnet detta och väljer helt enkelt ut en annan 
kompis att tillverka kalendern med.

Inge Johansson beskriver språket som ett sätt att kommunicera, ett psykologiskt 
redskap som befrämjar lärande, leder till högre problemlösning och möjliggör för 
individen att tillägna sig många färdigheter.(Johansson, 2011). I min studie ser jag 
tydligt att barnen förstår varandra utan att egentligen använda språket. I situation 3 
under Språk och kommunikation, visar barnen tydligt hur de förstår precis vad 
den andre menar utan att egentligen säga någonting. Jag personligen förstod inte 
att Cecilia menade att de skulle göra en julgran, medan Christer förstod direkt.

Barnen pratar och kommunicerar med varandra om de behöver hjälp, tips eller 
idéer. Barnen vänder sig inte alltid till pedagogen. Detta gör att barnen blir stärkta 
i sig själva som individer och gör att barngruppen blir starkare tillsammans. 
(Skolverket, 2011:12).

I situation 3 förstod barnen snabbt varandra och det skedde ingen som helst 
ögonkontakt under samtalet. Båda barnen fokuserade på julkortet som började 
likna en julgran. Efter att ha sett på detta samtal tre gånger så ser jag tydligt att 
Christer är den som bestämmer över vad som ska ske. Cecilia gör ingenting utan 
att fråga och få det bekräftat av sin kamrat. Tyvärr så var jag tvungen att avsluta 
inspelningen då klockan var 16 och det var dags för barnen att gå ut.

Situation 4 under språk och kommunikation är ett tydligt exempel på hur barnen 
lär sig av varandra och med hjälp av språket. Barnen sitter och ljudar högt G O D 
J U L och tittar på varandras julkort då de skriver. Det var bra att pedagogen lät 
barnen själva skriva och inte skrev åt dem. Detta gjorde att barnen var tvungna att 
ta hjälp av varandra men möjliggjorde också lärande.

4.4 Formellt och Informellt lärande
Situation 6 Felix sitter och ritar matematiktal i sin ritbok. Jag blir genast nyfiken 
och frågar Felix vad han gör under inspelningens gång:

Jag: Vad gör du Felix?
Felix: Räknar matte.
Jag: Varför räknar du matte?
Felix: För att jag vill. (Ler stort in i kameran)
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Felix sitter en lång stund och räknar ut tal som han har skrivit. Felix har skrivit 
alla talen rätt och sitter fokuserad och tittar så att alla talen stämmer. Efter en liten 
stund så ropar Felix till mig: Titta jag är klar och har alla rätt! Jag tittar på bladet 
och ger honom beröm. Han börjar sedan rita på en blank sida. En annan pedagog 
hinner se mattetalen och frågar: Har du gjort matte tal? Felix: Ja.
Sedan säger ett av de andra barnen vid bordet: Matte är enkelt. Sedan fortsätter 
båda barnen med sina teckningar. Sedan så säger Felix: Och sen är det bara att 
vända blad!(Barnet vänder bort sidan med mattetalen)

4.4.1 Analys
Lärandet på fritidshemmet är till stor del informell karaktär. Författaren Inge 
Johansson stärker det jag har sett i min studie att det informella lärandet är det 
dominerande lärandet på fritidshem (Johansson, 2011). Elisabet Malmström, 
universitetslektor i pedagogik, skriver i sin bok Estetisk pedagogik och lärande. 
Processer i bildskapandes delaktighet och erkännande att barnen på 
fritidshemmet får testa många olika metoder i det fria skapandet. Barnen på 
fritidshemmet stickar gärna med pennor. När jag frågade barnen varför de gjorde 
det så svarade barnen att det var kul. Pedagogerna såg också att barnen stickade 
med pennor och frågade om de vill ha sticknålar, barnen svarade nej och 
pedagogerna bara log och sa okej. Pedagogerna lät barnen experimentera och 
pröva sig fram med olika material vilket är viktigt för barnens utveckling 
(Malmström,2007).  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skriver de:

Läraren ska
• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, (Lgr11:15)

4.5 Omsorg och ansvar
Situation 7 Gustav är lite bråkig och kastar garnnystan omkring sig under en 
skapande situation. De andra barnen blir märkbart irriterade och ber Gustav sluta. 
Han fortsätter dock att kasta omkring sig och tillslut säger Gunilla:

Gunilla: Sluta kasta! Tänk om vi skulle kasta hemma hos dig!

Gustav tystnar och ser lite frågande ut. Utan att säga någonting så går han och 
plockat upp garnnystanen och går sedan ut ur rummet.
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Situation 8 Helena vill ha hjälp att stava ett namn. Jag hör inte detta då jag är inne 
i inspelningen men ser på filmen att Hannes går fram och hjälper Helena. Hannes 
tar ett papper med blå framsida och vit baksida, river en liten bit från pappret och 
börjar skriva. Hedvig som sitter mittemot Hannes och Helena uppfattar detta och 
ropar att Hannes river i ett fint papper! Hannes tittar skamset mot kameran och 
sedan mot Helena och fortsätter osäkert att skriva. Ingen av de andra barnen säger 
något till Hannes men jag hör att det blir en liten diskussion vid sidan om 
kameran. Barnen pratar om att man bara får ta ett av fin pappren och inte klippa i 
onödan. Herkules säger sedan till gruppen att Hannes redan hade hunnit skriva lite 
grann så det var redan för sent. De andra barnen instämmer och diskussionen 
avslutas.

4.5.1 Analys
Barnen i situationerna tar tydligt ansvar för sin omgivning och vill inte att någon 
ska stöka ner.

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11 )
skriver de att skolan ska sträva efter att varje ”elev visar respekt för och omsorg 
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011:12)Samt ”tar ett personligt ansvar för sina 
studier och sin arbetsmiljö” (Lgr11:15)

Inge Johansson skriver att ”lärarens uppgift är att vara någon som finns till hands i 
bakgrunden och som kan rådfrågas eller som griper in om det skulle uppstå 
behov” (Johansson, 2011:28). Om en pedagog hade sagt till barnen att städa och 
sett till att barnet städade så hade barnet förmodligen inte lärt sig så mycket. Men 
eftersom ett barn sa till barnet och satte denne i en situation som kunde förstås och 
relateras till så blev barnet ångerfullt och rättade till sina handlingar. Johansson 
(2011) skriver att barnen lär av varandra vilket jag tydligt ser i min studie 
(Johansson, 2011).

4.6 Kognitiva och motoriska färdigheter
Situation 9 Ida har ett papper där de är grönt på ena sidan och rött på den andra. 
Ida  har klippt ut en julkula som hon ska klistra på ett kort. Inger ser denna julkula 
och ropar: Nu får man inte köra ju! och skrattar. Ida tittar frågande på Inger och 
förstår inte alls vad hon menar. Men Inger tar julkulan och visar att när det är rött 
får man inte köra, och när det är grönt så får man det! Båda barnen skrattar och 
tycker att det ser ut som i trafikljusen. Inger kopplade här till tidigare erfarenheter. 
Hon visste att trafikljusen slår om och vad som gäller när det är rött och grönt. 

18



Hon delade med sig av denna information till sin kamrat som bekräftade det.

Situation 10 Några av barnen sitter och ritar. Jag tycker att de är väldigt tysta. När 
jag närmar mig så hör jag att barnen sitter och samtalar om ”en och ett”. De 
prövar tillsammans i gruppen att säga En Johan. Ett Johan. Barnen är helt 
fokuserade på en och ett i ca fem minuter tills några av barnen börjar rita lastbilar 
och de andra barnen blir direkt fokuserade på kamratens lastbil och börjar genast 
diskutera olika lastbilar. Barnen jämför varandras lastbilar och diskuterar hur 
många däck en lastbil har.

Johan: Han kör gasen i botten då ser det ut såhär i däcket.

Alla barnen tittar medan Johan gör billäten. Josefin blir ivrig att berätta hur de 
låter när det spinner i däcken och hon ljudar tydligt för de andra barnen som 
nickar och håller med.

Jens: Min lastbil är en trimmad lastbil.

Josefin ser förvånad ut och frågar vad det är. Johan och Jens ser minst lika 
förvånade ut och frågar om Josefin inte vet vad det är. Sedan berättar Johan och 
Jens att man kan trimma upp eller ner en motor och förklarar att bilen går fortare 
eller saktare. De kommer överens om att om man trimmar en bil till max så går 
den 400km/h. Men om det är en risig bil så går den 4 miljoner km/h. Barnen 
kommer sedan på att jag står och filmar och sätter fokus på kameran och samtalet 
avslutas.

Situation 11 Barnen trär pyttesmå pärlor på en tråd vilket kräver en viss 
skicklighet från barnets sida. Även här tar barnen hjälp av varandra om det inte 
går på första eller andra försöket.

4.6.1 Analys
Barnens motoriska förmåga utvecklas ständigt. Finmotoriken blir bara bättre och 
bättre när barnen sitter och klipper, klistrar, pärlar och knyter sina armband och 
fingervirkningar. Forskaren Malin Rohlin skriver om vilka aktiviteter som tydligt 
sker på fritidshem: ”Aktiviteterna på fritidshemmen är ofta hantverk eller slöjd, 
bild, musik, drama och rörelse.” (Rohlin, 2011:136). Barnen lär sig hela tiden på 
fritidshemmet, oavsett vad de gör (Rohlin, 2011). I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet skriver de att:

Läraren ska
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
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• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
(Lgr11:14.)

Forskaren Susanne Wolmesjö skriver att motoriken har betydelse för barnets egen 
uppfattning om sig själva, sin självkänsla och sitt självförtroende. Hon skriver att 
syftet med motorisk träning är att det ska leda till ökad självtillit och självkänsla 
(Wolmesjö, 2006). Barnets kognitiva förmåga är väldigt viktigt då barnet ska lära 
sig någonting. Den kognitiva förmågan ger barnet möjlighet att tolka information 
från sinnena, att minnas, lära, problemlösning och att använda språk (Hundeide, 
2006). Barnen i situationerna nio, tio och elva utvecklar det motoriska genom att 
skapa. De sitter tillsammans och tar del av varandras erfarenheter samt stärker 
varandras självförtroende.

4.7 Socialt lärande
Eftersom det sociala lärandet sker kontinuerligt genom alla inspelningstillfällen så 
är det bara att läsa situationerna 2,5,7,8,9 för ett tydligt exempel.  Jag har tydligt 
sett att barnen lär sig genom att de studerar varandra, hjälper varandra och 
samtalar med varandra. Dock såg jag en situation som jag anser var intressant.

Situation 12 Lisa och Lars sitter och pysslar. Lisa försöker skrämma Lars och 
ropar högt BU! Sedan skrattar Lisa ljudligt. Lars bara tittar argt på Lisa och 
fortsätter pyssla. Lisa tystnar och fortsätter med sitt.

Situation 13 Barnen sitter och pysslar i en grupp. Barnen börjar prata om allt 
mellan himmel och jord. Barnen pratar om svåra ämnen, att en flickas katt nyss 
har dött. Ett annat barn blir ivrig att då berätta om när hans släkting dog. Barnen 
delar med sig av sina erfarenheter i gruppen men det är ingen av barnen som blir 
synbart ledsen. Barnen skrattar och blir ivriga när de pratar om deras tidigare 
erfarenheter.

4.7.1 Analys
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skriver de:

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga, (Lgr11:13)

Författaren Inge Johansson skriver att lärandet på fritidshemmet till stor del är 
socialt. Johansson skriver att lärandet är erfarenheter vi gör, och att det är 
pedagogens roll att se till att reflektera över erfarenheter som sker i barngruppen. 
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Johansson stärker det jag har sett att lärandet sker genom att barnen observerar 
och imiterar varandra. De studerar hur kamraterna förhåller sig till omgivningen 
och gör gärna likadant (Johansson, 2011). ”Lärande sker i förhållande till 
omgivningen och de sociala sammanhang personen ingår i” (Johansson, 2011:23).

4.8 Vad säger barnen att de gör och lär sig under skapandet?
När jag frågar barnen vad de tror de lär sig när de sitter och skapar så får jag 
snabbt till svar: Vi lär oss att bli filmade! Jag väljer att inte rätta barnet utan säger 
bara: Jaha, vad mer då? Då får jag till svar av många av barnen att de lär sig att 
pyssla och klippa. Inget mer. Konversationen går snabbt över till datorspel då ett 
av barnen säger att de redan lärt sig att rita, på datorn. Det blir snabbt en 
diskussion där några av barnen blir lite bestört då ett barn påstår att han/hon 
brukar spela på datorn i ett av klassrummen. Barnen börjar diskutera i mun på 
varandra men inser snabbt att barnet menade att det var ett lärande spel där man 
lär sig saker. Då blir de andra barnen lugna och håller med barnet. Samtalet går 
snabbt över till ett barn som säger att denne inte lärt sig läsa flytande ännu. 
Barnen börjar tävla om vem som har kommit längst i läsutvecklingen.
Det blir ett av barnen som ”vinner” då denne kan läsa texten på tv’n. De andra 
barnen hinner inte riktigt läsa hela. Samtalet går vidare utan någon som helst 
tanke på tävlingen.
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5 Diskussion och slutsatser
Här kommer jag att diskutera och dra slutsatser av mitt resultat. Mina 
frågeställningar var som nämnt ovan:

•I vilka situationer sker lärandet i det fria skapandet?
•Vad upplever barnen att de gör och lär sig under skapandet?

5.1 Sammanställning av resultat
Det resultat jag har fått fram i min studie är att lärandet i det fria skapandet kan 
ske på många olika sätt. Eftersom min studie är gjort på enbart ett fritidshem så 
kan jag inte säga att det är så på alla andra fritidshem. Lärandet som kan ske och 
som jag sett i min studie är:

•Det sociala lärandet
•Det informella lärandet
•Det formella lärandet
•Det motoriska lärandet

5.1.1 Det sociala lärandet
I det sociala lärandet lär sig barnen hur man för sig bland kamraterna. De lär sig 
snabbt vilket beteende som är acceptabelt och vad som är över gränsen. När jag 
filmade var det ett barn som mitt i allt skrämde ett av de andra barnen, sedan 
skrattade barnet högt. Det barnet som blev skrämt tittade argt och fortsatte sedan 
rita. Barnet som skrämde såg snabbt att det inte var ett accepterat beteende och 
gjorde inte om det under några av mina inspelningar.

Det blir väldigt tydligt att barnen lär sig genom att studera varandra i mina 
inspelningar. Om ett av barnen ritar eller skapar någonting som de andra barnen 
gillar blir de snabbt nyfikna och frågar hur barnet har gått tillväga. Barnen härmar 
snabbt det första barnet och visar sedan stolt för varandra. Jag har även sett att 
barnen kan sitta i tystnad och studera sina kamrater när de skapar. Jag finner detta 
mycket intressant och när jag studerar inspelningarna noga så ser jag att ett flertal 
barn sitter tysta och tittar på varandra när de skapar. Jag tycker mig se ett tydligt 
lärande i denna process.  Barnen pratar även med varandra under skapandets gång. 
Det är inte alltid samtalsämnen som är relevant för deras skapande utan de kan 
vara allt mellan himmel och jord. Barnen pratar om saker som har hänt och 
tidigare erfarenheter.
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Ett av barnen tar upp ett dödsfall av en katt som nyligen skett. Många av barnen 
sitter och skapar samtidigt som de delar med sig av sina erfarenheter av döden. 
Barnen blir inte synbart ledsna utan de ler och är ivriga att få berätta. Barnen lär 
sig och bearbetar saker som har hänt, även mindre roliga händelser.

Barnen studerar inte bara sina kamrater utan även de vuxna pedagogerna. Barnen 
sitter och iakttar pedagogerna medan de plockar till i skåpen. Sedan ställer de 
många frågor om vad pedagogerna gör och varför det gör så. Pedagogerna svarar 
på frågorna som barnen ställer och gör det på ett mycket tydligt sätt. Även när 
pedagogen sitter och skapar så studerar barnen denne och härmar. De ger väldigt 
ofta pedagogen beröm och jämför pedagogens skapelse med sin egen.

5.1.2 Det informella och formella lärandet
Det informella och formella lärandet är väldigt tydligt. Barnen har ingen vetskap 
om varför de egentligen pysslar, utan de ser det hela som ”en rolig grej som man 
bara helt enkelt gör på fritids” (Ett barn, 7år). Barnen skapar sin skapelse och 
sedan när de är klara så tar de oftast fram någonting som de börjat på vid ett 
tidigare tillfälle och fortsätter med det. Det formella lärandet är det som 
pedagogerna vill att barnen ska lära sig. De vill att barnen ska lära sig att använda 
saxen, de vill att barnen ska lära sig att limma. De finns såklart ett informellt 
lärande i det formella.

5.1.3 Det motoriska lärandet
Barnens motoriska lärande är en tydlig läroprocess i min studie. Barnen sitter och 
klipper, klistrar, ritar, virkar m.m. De utvecklar finmotoriken i det fria skapandet 
eftersom det är väldigt mycket handarbete i skapandet. Barnen trär pyttesmå 
pärlor på en tråd vilket kräver en viss skicklighet från barnets sida. Även här tar 
barnen hjälp av varandra om det inte går på första eller andra försöket. Det finns 
barn som tydligt är med utvecklade än andra och dessa barn hjälper ofta de andra 
barnen. De förklarar, visar och hjälper. De blir som små pedagoger som förklarar 
för sina kamrater hur de ska gå tillväga när de ska göra någonting.
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5.2 Diskussion
Jag kommer nedan att diskutera mitt resultat och hur jag tror att mitt resultat hade 
kunnat se annorlunda ut.

5.2.1 Vad upplever barnen att de gör och lär sig under skapandet?
Mitt resultat blev som nämnt ovan inte vad jag hade tänkt mig. Jag trodde barnen 
skulle ha mängder med idéer och tankar om vad de lär sig.
 Barnen såg enbart det uppenbara och lade inte stor vikt på varför. Jag frågar 
barnen vid ett flertal tillfällen vad de gör och var de tror de lär sig. Vid varje 
tillfälle så får jag till svar: Pyssla och klippa. Barnen verkar inte veta om de 
lärande som sker. Barnen tror att de lär sig de självklara och inget mer.
Jag tror att barnen helt enkelt inte vet att de lär sig någonting mer än det 
uppenbara. Om de klipper så uppfattar barnen endast att de lär sig att klippa. De 
ser till exempel inte det motoriska lärandet eller det sinnliga lärandet. Som 
pedagog kan man upplysa detta genom att prata med barnen under skapandets 
gång och fråga vad de tror att de faktiskt lär sig. Föra en dialog med barnen och be 
dem studera sina hur sina fingrar rör sig, se hur kompisarnas skapelser ser ut. Vad 
händer när man byter hand och försöker skriva/rita?

Jag kan inte komma på ett enda fritidshem där jag varit på VFU där pedagogerna 
belyser det informella lärandet som sker för barnen. Detta finner jag intressant. 
Tror pedagogerna inte att barnen inte lägger stor vikt på sitt lärande? Är det 
informella lärandet ens helt synligt för pedagogerna?  Ju mer jag funderar på detta 
desto mer frågor får jag. Bernt Gustavsson (2002). skriver i sin bok att det finns 
vissa typer av lärande som helt enkelt är svåra att se. Det är så att det informella 
lärandet är svårt att sätta fingret på (Gustavsson, 2002).

5.2.2 Diskussion om situation 1-10
I situation 1 och 2 är det nära att det uppstår konflikter, men barnen sköter detta 
helt själva och undviker konflikterna. Detta tror jag beror på att barnen på 
fritidshemmets har ett stort eget ansvar och löser de flesta konflikter själva. Under 
situation 1-5 så blir barnens ansvar tydligt.  Pedagogerna avvaktar innan de lägger 
sig i barnens diskussioner. Under mina inspelningar ser jag ingen konflikt alls. 
Detta gjorde mig fundersam på om det är så för att pedagogerna ger barnen 
mycket eget ansvar, eller om det har med skapandet att göra? Är barnen så 
upptagna i det fria skapandet att de inte börjar bråka? Även detta finner jag 
mycket intressant och är det i så fall på flera fritidshem eller bara på detta? Om 
barnen får mindre ansvar, sker de fler konflikter i det fria skapandet då?
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Pedagogerna ger barnen beröm och uppmuntran då de tar egna initiativ att 
experimentera med materialen. Pedagogerna stärker barnen och gör även så att de 
andra barnen ser att det är okej att experimentera och testa sig fram. Felix i 
situation 6 tänker inte på att han lär sig matte, utan ser det bara som en rolig 
situation. Han skriver ner enkla tal och skriver sedan svaret bredvid. Han är sedan 
mycket nöjd med detta och går vidare.

I situation 7 och 8 visar barnen väldigt tydligt att de bryr sig om sin miljö. De 
visar omsorg för varandra men lika så för miljön.  Gustav i situation 7 blir tillsagt 
av sin kamrat och han insåg att det inte var accepterat att kasta runt saker bara för 
att man inte var hemma. Hade resultatet blivit desamma om en pedagog enbart 
hade sagt till Gustav att sluta? Eller om ett barn bara skrikit rakt ut att han ska 
sluta? Även här hade det kunnat ske en konflikt då Gustav tydligt under 
inspelningen inte är intresserad av de fria skapandet utan han vill enbart busa och 
bryr sig inte om de andra barnen.  Inge Johansson skriver som nämnt att lärandet 
på fritidshemmet till stor del är socialt. (Johansson, 2011).  Barnet lärde sig här av 
sina kamrater att överväga om det är OK att kasta garn bara för att man inte var 
hemma.

I situation 9 och 10 delar barnen med sig av sina egna erfarenheter under 
skapandets gång. De diskuterade trafikljus samt lastbilar. Barnen ritar samtidigt 
som de gör ljud till teckningen. Jag tycker att detta är mycket intressant att barnen 
kopplar ljud och ritande.

I situation 13 tar ett av barnen upp ett dödsfall av en katt. Barnen delar med sig 
om sina erfarenheter om döden med varandra. Jag tycker detta är väldigt intressant 
och vet av egna erfarenheter att det är viktigt att få prata om saker som har hänt. 
Barnen bearbetar händelserna genom att samtala med varandra om döden samt 
kan barn som inte har egna erfarenheter av detta få kunskaper om det.(Johansson, 
2011)

5.2.3 Kamerans påverkan
Har kameran haft någon påverkan på mitt resultat? Hade det sett annorlunda ut om 
jag valt att observera eller låta kameran enbart stå i ett hörn?

Jag tror att det hade blivit skillnad på mitt resultat om jag hade ställt kameran i ett 
hörn. Jag hade förmodligen inte hört lika bra vad barnen säger eftersom kameran 
hade stått för långt bort. Jag hade inte heller kunnat zooma in under inspelningens 
gång på situationer som jag finner intressanta. Om jag enbart hade observerat så 
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tror jag nog att resultatet hade blivit helt annorlunda. Genom att observera så hade 
jag antecknat utifrån min första tolkning. Sedan hade jag hemma när jag går 
igenom mina observationsanteckningar tolkat dem. Detta hade säkerligen gett mig 
ett annorlunda resultat. Även om jag hade läst mina observationsanteckningar om 
och om igen så hade jag nog inte sett så många nya saker eftersom det jag 
antecknat är det jag själv tolkat i just det tillfället. Genom att filma kan jag se 
inspelningen en gång, anteckna och tolka. Stänga av, se igen, anteckna och tolka. 
På så sätt så fick jag flera tolkningar och kan fokusera på de som sker runtomkring 
och inte bara de barnen i ”fokus”.

5.3 Slutsatser
Resultatet med min studie stämmer överens med mitt syfte och jag anser att jag 
har fått svar på min första frågeställning. Den andra frågan om vad barnen säger 
att de gör och vad de tror de lär under skapandet var inte lätt att få svar på. Det var 
svårt att få barnen att vilja dela med sig av sina tankar och idéer om vad de 
faktiskt gjorde och var de trodde att de lärde sig då de satt och skapade. Barnen 
var väldigt fokuserade på sina skapelser och lade inte stor vikt vid mig eller mina 
frågor. Jag frågade barnen vid flera tillfällen vad de gör och vad de tror de lär sig 
och barnen svarade mycket kort exakt vad de gjorde. Barnen ville inte svara 
vidare på mina frågor utan fortsatte med sitt.

Min slutsats är att jag ändå anser att jag har fått ett resultat på min sista 
frågeställning eftersom barnen faktiskt svarade. De trodde att de inte lärde sig 
något mer än att ”rita, pyssla och bli filmade” (Barn 6år). Jag trodde nog att jag 
skulle få mer till svar och blev därför blind inför de enkla och korta svar jag 
faktiskt fick. Barnen svarar tydligt gång på gång att de lär sig att, klippa, klistra, 
bli filmade osv. Barnen verkade inte medvetna om vad de lär sig och vad de 
utvecklar under mina inspelningar och därför så fick jag de svar jag fick.

5.4 Metodkritik
Eftersom denna studie bara pågår under några veckor och jag enbart har haft några 
få veckor att samla in och bearbeta information har inspelning varit min enda 
metod. Såhär i efterhand känner jag att jag hade haft stor nytta av intervju, vilket 
jag hade planer att använda mig av i början av min studie men insåg ganska 
snabbt att det skulle ta för lång tid. Genom att enbart filma så får jag se 
situationerna om och om igen med nya ögon, vilket är positivt för min studie. Men 
jag får fortfarande bara min egen uppfattning och tolkning även om jag försöker 
sätta mig in i andra forskares perspektiv. Jag hade gärna kompletterat genom att 
intervjua barnen när jag sett någonting som jag finner intressant och frågat 
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barnet/barnen i studien vad de tror de lärde sig där, och varför de gjorde som de 
gjorde. På så sätt hade jag fått med barnens perspektiv. Nu frågade jag bara barnen 
samtidigt som jag filmade vad de tror de lär sig då de sitter och pysslar. Det var en 
väldigt styrd fråga och jag fick därför ett kort svar.
Det var väldigt svårt för mig att tolka om barnen bara säger det de tror jag vill 
höra eller om de var ärliga.

Jag är nöjd och anser att mitt val av metod har hjälp mig att se lärandet som kan 
ske i det fria skapandet då jag kunnat se filmerna om och om igen. Jag hade 
kanske för höga förväntningar och trodde att jag med hjälp av denna studie kunde 
se ett mer tydligt lärande och kunna visa att det sker ett enormt lärande i 15 
minuters skapande. Men i själva verket är det mesta lärande dolt och man måste 
veta vad man ska leta efter för att finna lärandet som kan ske. Det går inte att sätta 
sig och se igenom filmerna utan kunskap och egna erfarenheter och försöka 
studera lärandet. Därför tycker jag att min studie är viktig eftersom den upplyser 
läsarna om lärandet som kan ske och vilka typer av lärande som kan ske.

Som jag nämner i diskussionsdelen så tror jag att kameran har påverkat mitt 
resultat, men enbart till de positiva. Eftersom jag kunnat se om och om igen. Men 
samtidigt så om jag inte hade känt barnen och fritidshemmet så hade barnen 
kanske reagerat annorlunda på mig och min kamera. Barnen hade kunnat bli 
väldigt nervösa och inte alls velat vara med, eller blivit helt uppspelta och 
tillgjorda. Pedagogerna hade kunnat hantera situationen annorlunda om jag var en 
helt främmande människa för dem. Jag hade med största säkerhet inte blivit 
lämnad ensam med barnen och pedagogerna hade kanske lagt sig i barnens 
konflikter eftersom de vill ”se bra ut på filmen”.  Min slutsats är då att om man 
ska göra en studie med inspelning som metod, så är det nog bra att känna barnen, 
pedagogerna och verksamheten. På så sätt kan barnen känna sig trygga och inte 
bli tillgjorda.

5.5 Förslag till fortsatt studie
Jag nämner några frågor under Diskussion om tema 1-10 som handlar om 
konflikthantering. Jag finner en fråga mycket intressant och kommer därför 
diskutera denna fråga mer ingående.
  
•Är barnen så upptagna i det fria skapandet att de inte börjar bråka?
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När jag funderar vidare på detta och studerar mina inspelningar ytterligare så tror 
jag att det kan vara så att barnen är så inne i sina skapelser att de inte tänker på att 
starta en konflikt. Det enda händelserna i mina inspelningar som håller på att bli 
konflikter har oftast med materialen att göra. Barnen tar för mycket eller för lite 
av de olika materialen, de råkar rita på kompisens teckning m.m.
Eftersom det enbart är på ett fritidshem så kan jag som sagt inte dra några 
generella slutsatser men jag finner denna fråga mycket intressant.  

Min studie tar som sagt enbart upp lärandet på ett fritidshem så därför kan jag inte 
säga att det är så på varje fritidshem. Så en fortsatt studie skulle kunna vara att 
studera på ett flertal olika fritidshem genom inspelning samt att intervjua barnen.
Det vore även bra att intervjua pedagogerna om det formella och informella 
lärandet som kan ske på fritidshem och på så sätt få med pedagogernas syn i 
studien.

Barnen i situation 13 pratar om mycket svåra och tunga händelser. Så ett förslag 
på fortsatt studie är att studera vad barnen egentligen pratar om i det fria 
skapandet. Mer ingående studera barnens samtal och vad som egentligen sägs.

5.6 Avslutande ord
Nu när min studie är klar så känner jag mig väldigt nöjd med resultatet och hoppas 
att min studie bidrar och inspirerar till en fortsatt studie och att 
fritidspedagogernas status på så sätt blir höjd och fritidshemmet inte enbart blir 
sett som en lek under vuxnas uppsikt. Jag kommer att fortsätta arbeta för att 
lärandet synliggörs på fritidshemmen och jag kommer ha denna studie i åtanke i 
min kommande yrkesroll. Min studie har varit för mig väldigt lärorik och jag 
hoppas att studien kan bidra till att synliggöra det informella lärandet i fritidshem.
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Bilaga 1
Hej!

Mitt namn är Sabina Bylund och jag studerar till fritidspedagog på Umeå 
Universitet. Tidigare har jag gjort praktik och även vikarierat vid ditt barns fritids. 
Jag skriver just nu mitt examenarbete och genomför en studie som handlar om 
lärandet i den fria leken med fokus på den estetiska verksamheten. Jag kommer att 
samla in underlag för studien på ***** avdelning *****.

Jag kommer att använda mig av filminspelning och observation som metod för 
datainsamling i min studie. Att samla in material för examensarbete är reglerat av 
etiska regler och därför behöver jag föräldrarnas tillåtelse att kunna samla in 
materialet. Jag försäkrar er om att det är enbart jag som kommer se och ha tillgång 
till materialet.. Efter att min studie är klar kommer materialet förstöras. Barnen 
och skolan kommer vara helt anonyma och av- identifierade, så det kommer ej att 
framgå någon som helst information som kan leda till identifikation.

Jag kommer under veckorna 46-50 att arbeta med min studie och kommer under 
dessa veckor periodvis filma den estetiska verksamheten. Eftersom jag ska 
påbörja min studie så snart som möjligt så behöver jag underskriften senast 
Måndag 21/11.

Om ni har frågor, kontakta mig via email: ****

Med vänlig hälsning Sabina Bylund

Klipp ut lappen och lämna in den till pedagogerna på ****** senast Måndag 
21/11.
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Mitt barn får delta i studien: ____

Mitt barn får inte delta i studien: ____

Barnets namn: 
__________________________________________________________________
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